POWIAT KONECKI

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

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.

TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
- znajduje się w Starostwie Powiatowym w Końskich

Jako czwarty z kolei redaktor naczelny, w 11. letniej historii kwartalnika „Ziemia Odrowążów”, przypadł mi obowiązek
przekazania Państwu ważnej informacji, co do dalszego funkcjonowania tego pisma. Otóż ukazujący się do tej pory periodyk, będący pokłosiem porozumienia czterech samorządów powiatowych,
nie będzie wydawany w dotychczasowej formule organizacyjnej.
Mocą stosownej uchwały, Powiat Konecki zrezygnował z udziału w pracach związanych z prowadzeniem tegoż czasopisma.
Taki stan rzeczy oczywiście nie oznacza zaprzestania jego
wydawania. Tym, którzy podejmą się kontynuacji redagowania
„Ziemi Odrowążów”, życzę twórczego zapału w utrwalaniu
dziedzictwa kulturowego naszych małych Ojczyzn i satysfakcji
z owoców swojej pracy.
Z tego miejsca pragnę szczególnie podziękować tym, którzy przez
te wszystkie lata tworzyli tę swoistą kronikę historycznej Ziemi
Odrowążów! Przed zacną grupą redaktorów, współpracowników
zamieszczających swoje materiały, chylę nisko czoła!
Korzystając z okazji, że przed nami święta i następny rok oraz to,
iż występuję w tej roli po raz ostatni, pragnę na tę okoliczność Drodzy Czytelnicy – złożyć Wam serdeczne życzenia!
Przełom starego i nowego roku, to również czas na refleksje.
Często wyłaniają się nowe pomysły i wyzwania.
Powiat Konecki nie rezygnuje z misji krzewienia dziedzictwa
małej Ojczyzny, wręcz odwrotnie. Dowiedzą się Państwo o tym
już niebawem, kiedy ukaże się nowe czasopismo Powiatu Koneckiego. Proszę zostać naszymi Czytelnikami!
Z poważaniem
Marian Wikiera
Redaktor Naczelny
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VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MASZYN
WIATROWYCH - str. 13
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, w dniu 10 października br.
odbyło się spotkanie włodarzy gminnych oraz radnych Rady Powiatu Koneckiego,
które dotyczyło propozycji zadań wskazanych w planie robót drogowych na 2020
rok. Zarząd Powiatu Koneckiego reprezentowali: Grzegorz Piec – starosta, Wiesław Skowron – wicestarosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu.

NIEZWYKŁE „SMAKI WOLNOŚCI”- str. 17

KUCHNIA BIAŁO-CZERWONA - str. 31

Na spotkaniu obecni byli: Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Jarosław Pawelec – wójt gminy Smyków, Henryk Konieczny – wójt gminy Fałków, Robert Wielgopolan – wójt gminy Słupia Konecka, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda
Maleniecka, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Michał Pękala – burmistrz gminy Radoszyce oraz Marcin Zieliński – wiceburmistrz Końskich.
Wśród radnych Rady Powiatu Koneckiego obecni byli: Lilla Brożyna, Dorota Duda, Wojciech Owczarek, Marian Domagała, Czesław Kurcbart, Grzegorz
Jóźwik oraz Marian Król. Szczegółowych wyjaśnień związanych z podejmowanymi zagadnieniami udzielali również: Edyta Drążkiewicz – skarbnik oraz
Stanisław Mościński – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Do przedstawionych propozycji poszczególni włodarze gmin mieli odnieść się do połowy
października.
OTWARCIE NOWEJ EKSPOZYCJI
STAŁEJ MUZEUM - str. 46
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SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE

DLA STAROSTY KONECKIEGO

Stan nawierzchni dróg powiatowych to temat często pojawiający się nie tylko na sesjach Rady Powiatu, ale także zebraniach
sołeckich czy w codziennych rozmowach mieszkańców. Podczas
spotkań władz powiatowych z włodarzami Gmin zostały ustalone
priorytety – znaczenie poszczególnych odcinków dróg dla lokalnych społeczności, a w związku z tym kolejność wykonywanych
prac.

Ukończone już zostały zadania na terenie gmin:
Słupia Konecka - przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T
(odc. 1 Mnin, odc. 2 Wólka, odc. 3 Pilczyca) - łączna długość to prawie 3 km o wartości 1.461 906 zł sfinansowana z Funduszu Dróg
Samorządowych oraz przebudowy dróg: Nr 0402 T Wólka – Lasocin i przebudowa drogi Nr 0399 T Pilczyca – Słupia - Czerwona
Wola - Hucisko o łącznej wartości ponad 350 000 zł zrealizowane
przy współfinansowaniu samorządów powiatowego i gminnego.
Fałków - przebudowa drogi powiatowej Nr. 0480 T Fałków –
Studzieniec - Budy o dł. 990 mb. i wartości 222 353 zł, współfinansowana powiat – gmina.
Ruda Maleniecka – przebudowa drogi powiatowej Nr 0415 T
Młotkowice - Cieklińsko na dł. 495 mb., wartość 111 495 zł współfinansowana powiat – gmina.
Radoszyce – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów - Sęp na dł. 495 mb., wartość 140 896
zł współfinansowana powiat – gmina.
Gowarczów - przebudowa drogi powiatowej Nr 0433 T Giełzów – Bernów – Kurzacze - granica woj. świętokrzyskiego na dł.
321 mb., wartość ponad 68 000 zł, współfinansowana powiat –
gmina.
W trakcie realizacji są zadania na terenie gminy Stąporków:
przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola – Smarków - Paruchy współfinansowana przez powiat
i gminę oraz Nr 0438 T granica województwa – Niekłań – Wąglów
- Stąporków i Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów –
Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska, współfinansowane: powiat – gmina.
Do końca roku zaplanowano jeszcze przebudowę dróg powiatowych: Nr 0395 T Ruda Pilczycka – Adelinów - Czarna Smuga Czermno na dł. 990 mb. przy współfinansowaniu powiat – gmina
i Nr 0456 T Końskie - Niebo - Piekło - Sielpia Wielka – 3 odcinki
o łącznej długości ponad 2,8 km przy współfinansowaniu z budżetów gminy, powiatu i państwa.

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej zostało ustanowione w 2012 r. by upamiętnić dzień podpisania tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej
z 1918 r., która powołała pierwsze organy wojskowej administracji w wolnej Polsce - okręgowe i powiatowe komendy uzupełnień.
Dziś tę ważną rolę dla bezpieczeństwa i sprawnego zabezpieczenia kadr dla sił zbrojnych pełnią Wojewódzkie Sztaby Wojskowe
współdziałając z Wojskowymi Komendami Uzupełnień – w tym
również na szczeblu powiatowym.
W uznaniu zasług i bardzo dobrą dotychczasową współpracę
z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym została uhonorowana Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek. Prawidłowe działanie na tym
polu jest możliwe jedynie, dzięki dobrej współpracy administracji
wojskowej z wojewódzkimi i powiatowymi jednostkami samorządowymi. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Jarosław Molisak wręczył również pamiątkowe grawertony, kierując
specjalne podziękowania dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Starosty Koneckiego
Grzegorza Pieca. Dotychczasowa współpraca stanowi znaczącą
podstawę do realizacji w przyszłości nowych pomysłów i działań
na terenie naszego powiatu wspólnie z WSW w Kielcach.
Opracował: Adam Kubka

W UZNANIU ZA PRACĘ
NA RZECZ OBRONNOŚCI

W piątek 25 października w sali koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach obchodzono
Dzień Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Na uroczystość przybyli: pełniąca do tej pory funkcję Wojewody Świętokrzyskiego - poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek oraz obejmujący
to wydarzenie honorowym patronatem: Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Starosta Konecki Grzegorz
Piec, któremu towarzyszył członek Zarządu Powiatu Koneckiego
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Jarosław Staciwa. Znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i zadania
stojące przed administracją wojskową przedstawił płk. Jarosław
Molisak - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.
Święto to było okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie wojskowe oraz medali i odznaczeń. Miło nam zakomunikować, że w uznaniu za pracę i zaangażowanie Brązowym Medalem
„Za zasługi dla obronności kraju” został odznaczony Główny Spe-

cjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Końskich – Robert Nagórny.
Całość uroczystości uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu
solistów wspomnianej wyżej szkoły, na który złożyły się utwory
Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.

ŚWIĘTOKRZYSKI
ANIOŁ DOBROCI

zaznaczyć, że wśród wielu nominowanych znalazł się również Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie.

Opracował: Adam Kubka

TRAFIŁ DO NASZEGO POWIATU

Na uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 28
października poznaliśmy wszystkich nominowanych do nagród
w plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. W tym roku wyjątkowo w kategorii indywidualnej nagrodzono statuetkami dwie osoby: Ewę Sałaj, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” z Piekoszowa
oraz Urszulę Przygodzką – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. W kategorii zespołowej ta zaszczytna
nagroda trafiła do Anny i Edwarda Zawieruchów, którzy prowadząc rodzinny dom dziecka wychowali do tej pory 23 dzieci. Warto

Organizatorem wydarzenia, które ma na celu uhonorowanie
osób niosących pomoc innym oraz angażujących się w sposób daleko wykraczający poza ramy ustawowych obowiązków, był Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Nagrody wszystkim laureatom wręczali: Andrzej Będkowski, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Renata Janik – Wicemarszałek oraz Andrzej
Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Całość uświetniły, ujmując w artystyczne ramy, występy
uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
i zaproszonych solistów.
Opracował: Adam Kubka

100 LAT POLICJI PAŃSTWOWEJ – UROCZYSTOŚCI I ODZNACZENIA
Ta okrągła rocznica była
okazją do uroczystego spotkania funkcjonariuszy i szerokiego
grona osób, które współpracują
z policją w ramach wykonywania swojej pracy zawodowej oraz
przedsiębiorców, samorządowców i pedagogów działających
na rzecz profilaktyki zwalczania
przestępczości.
Miło nam zakomunikować, że
decyzją Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) Policjantów Krzyżem Niepodległości
kl. II w dniu 23 listopada zostali
odznaczeni m.in.: Starosta Konecki - Grzegorz Piec i Beata
Jakubowska - Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Końskich.
Opracował: Adam Kubka
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PIENIĄDZE DLA SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W BARYCZY
W piątek 4 października 2019 podczas uroczystego spotkania
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przekazała na ręce
Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca środki finansowe na rozbudowę SOSW w Baryczy, pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu
państwa w wysokości prawie 2,5 mln złotych. Kwota stanowiąca
wkład własny Starostwa Powiatowego i uzyskana dotacja umożliwią sprawny przebieg realizacji zadania, którego następnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu.
Starania dyrektora ośrodka Jana Słuszniaka zakończyły się
sukcesem i już niebawem dzieci i młodzież będą mogły korzystać z
nowego internatu.
Budynek będzie niski, II - kondygnacyjny (parter + piętro) dla
50 osób, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja ta jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania lokalnego
środowiska oraz realizację celów jakimi są: poprawa bazy dydaktycznej, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w powiecie, ograniczenie zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży
w dostępie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.
Uczniowie przygotowali na tę okazję własny program artystyczny, który spotkał się entuzjastycznym przyjęciem ze strony
publiczności. W tej miłej uroczystości oprócz wcześniej wymienionych uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Wicestarosta Konecki Wiesław Skowron, członek zarządu Jarosław Staciwa
oraz Wójt Gminy Słupia Konecka Robert Wielgopolan. Podczas
spotkania wielokrotnie padało stwierdzenie, że internat dla wielu

„WIEM, CO ZROBIĆ, GDY…”
2 października br. w ZSP nr 2 Końskich zorganizowano, po raz
kolejny, powiatowy konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej
dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych pod nazwą „Wiem,
co zrobić, gdy…”. Przybyłych gości, uczestników i ich opiekunów
powitał dyrektor Jan Rybiński. Byli nimi: wicestarosta Wiesław
Skowron, komendant HP Końskie, Monika Jedynak oraz naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Krzysztof Stachera.

uczniów pełni funkcje „drugiego domu”, tak więc ta inwestycja dla
SOSW w Baryczy jest zadaniem niezwykle ważnym – tego samego
zdania był także Premier RP Mateusz Morawiecki, którego decyzja była kluczowa w procesie przyznania wspomnianej dotacji.
Opracował: Adam Kubka

Konkurs poprowadził A. Ciszek. Zawodnicy po wylosowaniu
kolejności, wykonywali po trzy zadania, czyli udzielenie pomocy
porażonemu prądem, u którego wystąpiło zatrzymanie akcji serca,
poparzonemu gorącą wodą oraz osobie, która ma otwarte złamanie przedramienia. Zmagania konkursowe zostały rozstrzygnięte
w wyniku dogrywki, która polegała na wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: M. Kiełbowski
- Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Końskich, Marcin Szyposzyński - przedstawiciel Państwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Końskich oraz D. Mika - pielęgniarka ZSP nr 2 w Końskich.
Zwyciężyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Fałkowie w składzie: J. Kubka, J. Skwarek i M. Wiaderny pod opieką B. Gonerki. Na
drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Królewcu, czyli J. Szymkiewicz,
J. Lachowska i A. Kowalczyk pod
opieką M. Grzeszczuk. Trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej
w Miedzierzy. W zespole wystąpili
N. Arabasz, K. Maleszak i W. Maleszak pod opieką M. Grzeszczuk.
Po części konkursowej odbył
się pokaz gaszenia różnych rodzajów pożarów, m.in. płonącego oleju,
w wykonaniu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.
Nagrody ufundowali: Starostwo
Powiatowe w Końskich, Hufiec
Pracy Końskie oraz Państwowa
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
w Końskich. Konkurs zorganizowali
nauczyciele: A. Ciszek, S. Ferencz, E.
Młodawska.
Opracowanie/foto: M. Makuch
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RAZEM
MAJĄ RADOSNE SERCA

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Oni wciąż czują się młodzi i cieszą się, że są razem. To słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich, którzy we wtorkowe
popołudnie 8 października br. zainaugurowali już 5 rok akademicki. „Kolejny rok naszej działalności otwieram z radością i optymizmem,
licząc jednocześnie na Waszą współprace i zaangażowanie. Życzę słuchaczom aby jak najdłużej chciało Nam się chcieć ” – podkreślała podczas otwarcia nowego roku akademickiego Jolanta Rydzewska –
prezes UTW w Końskich, której towarzyszyły Grażyna Chwałek
– wiceprezes i Teresa Dunajska – członek Zarządu.
„Niech słowo Senior brzmi dumnie. Dziękuję za Państwa aktywność
w życiu społeczno – kulturalnym naszego powiatu. Gratuluje wytrwałości i kreatywności, wierzę, że Uniwersytetowi nie zabraknie odwagi
i dynamizmu na miarę nowych wyzwań” – dziękował i gratulował
starosta – Grzegorz Piec, któremu towarzyszył Jarosław Staciwa
– członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

W bogatym programie artystycznym, przygotowanym przez
Annę Wiaderną z Domu Kultury w Końskich mogliśmy usłyszeć
muzyczne przeboje w wykonaniu Ali Woldańskiej i Nadii Serek. Jako pierwszy na scenie pojawił się natomiast, pochodzący
z Opoczna dr muzykologii - Jan Łuczkowski, który przygotował
bardzo ciekawą prelekcję o znaczeniu pedagogiki w życiu senioralnym człowieka na wielu płaszczyznach jego działalności. Nie zabrakło również utalentowanych tancerek ze Studia Tańca „Point”,
a o smutkach i radościach drugiej młodości, opowiadali nam, podczas specjalnie przygotowanego występu, sami słuchacze UTW,
którzy zaprezentowali się również wokalnie, w postaci występu
chóru, któremu akompaniował Jan Bukład.
Opracował: Paweł Kubiak
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„WSZYSCY
OBYWATELE ŚWIATA
MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE”

Pod takim hasłem 16 października odbywa się Europejski
Dzień Przywracania Czynności Serca. W ramach tejże akcji zastały przeprowadzone szkolenia z niesienia pierwszej pomocy na
obszarze Powiatu Koneckiego, które trwały do połowy grudnia
br. Inauguracja tychże szkoleń odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Końskich dokładnie w dniu 16 października,
a uczestnikami tegoż byli pracownicy starostwa.

Przypomnijmy, że co roku u około 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc
w momencie zawału. Europejski Dzień Przywracania Czynności
Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady
Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło
nagłe zatrzymanie krążenia. Jak przekonują organizatorzy akcji,
podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków
zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności.
Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego poza szpitalnego
nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.
W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
w całej Europie organizowane są pokazy prawidłowej resuscytacji.
Udział w akcji kierowany jest dla każdej grupy wiekowej w powiecie koneckim. Organizatorem tego przedsięwzięcia był konecki
ratownik medyczny Marcin Pytlos oraz Starostwo Powiatowe
w Końskich.
Opracował: Marian Wikiera
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TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR Z ŻELIWA
Jak mogliśmy usłyszeć z ust twórcy i organizatora Koneckiego
Turnieju Karate o Puchar z Żeliwa – Mateusza Garbacza, początki
organizacyjne turnieju przebiegały dość skromnie, a pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku w dość kameralnej salce, w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich. Wtedy w rywalizacji sportowej uczestniczyło zaledwie 40 osób. Dziś turniej ten ma szeroką formułę,
w której rywalizuje 300 zawodników z 29 klubów z całej Polski.
„Wy jesteście najważniejsi. Dziękuję Wam, że podjęliście to wyzwanie i jesteście dzisiaj z nami” – dziękował przybyłym zawodnikom
Mateusz Garbacz.
Kilku godzinna rywalizacja przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku, zarówno do siebie ale przede wszystkim do przeciwnika. Podczas Turnieju zawodnicy nie mogli się nokautować,
o czym przypominali podczas otwarcia organizatorzy. Zawodnicy
zostali podzieleni na kategorie wiekowe i wagowe. Osobno rywalizowały dziewczęta i osobno chłopcy. Najmłodsi zawodnicy mieli
zaledwie 6 lat, natomiast górna granica wiekowa wynosiła 18 lat.
Konecki Klub Karate Kyokushin reprezentowało 27 zawodników.
Władze samorządu powiatowego reprezentowali: Grzegorz
Piec – starosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu.
Turniej rozpoczął się o godzinie 10.30. Zawodnicy rywalizowali jednocześnie na 4 matach, gdzie sędziowie bacznie obserwowali
i czuwali nad każdą z walk. Każdy z zawodników otrzymał również
pamiątkowy medal z turnieju, a na zwycięzców czekały Puchary
z Żeliwa i pamiątkowe statuetki wykonane przez Rafała Węgierka,
do których podstawy przygotował Jarosław Kalita.
Opracował: Paweł Kubiak

LIPA I RUDA MALENIECKA
– PROMOCJA KSIĄŻKI
Zwykle spotkania związane z promocją nowych publikacji Wydawnictwa Arslibis odbywały się w siedzibie koneckiej biblioteki.
Tym razem prezentacja kolejnej pracy miejscowego autora odbyła
się w Gminnym Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej w ramach
seminarium pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu
koneckiego. I nic dziwnego, bo tytuł opracowania popełnionego
przez Mariana Adamczyka – „Lipa i Ruda Maleniecka. Zarys dziejów od XV do połowy XX wieku” wręcz skłaniał do tego miejsca.
Premierę nowej książki poprzedziły wystąpienia o najnowszych dokonaniach i planach w Gminie Ruda Maleniecka w obszarze szeroko rozumianej kultury przedstawione przez Wiolettę
Włodarczyk z Urzędu Gminy oraz dyrektorkę biblioteki Grażynę
Szczepanik. Z kolei Tomasz Przybył – społeczny animator kultury
zaprezentował „Walory turystyczne i atrakcje gminy Ruda Maleniecka”.
Wreszcie w świat historii małej ojczyzny wprowadził wszystkich zebranych sam autor promowanej książki – M. Adamczyk.
A wspominając o inspiracji do podjęcia się opracowania o miejscowościach Lipa i Ruda Maleniecka podkreślił: „Wszystko się zaczyna
od tej mojej pierwszej pracy „Czermno i okolice” i wystarczyło jedno
zdanie, jeden materiał, który znalazłem. Znalazłem tam taką wiadomość o Hieronimie Moskorzowskim. On był najpierw katolikiem, a potem arianinem. Znalazłem, że on był współwłaścicielem Lipy i właściwie to mnie zainspirowało”.
Autor przedstawiając efekt swojej mozolnej pracy wymienił
szereg ciekawych źródeł do których udało mu się dotrzeć. Wspomniał też o znaczących postaciach w dziejach najbliższej okolicy
m.in. Bocheńskich, czy też Jankowskich.W prezentowanej książce
możemy znaleźć mnóstwo nazwisk tutejszych dawnych mieszkańców, co może zachęcać tym bardziej do sięgnięcia do lektury,
aby np. poszukać rodzinnych przodków i coś o nich się dowiedzieć.
Jak stwierdził szef wydawnictwa Arslibris – Dariusz Kowalczyk,

pierwsze egzemplarze nowego tytułu trafią do rąk włodarzy samorządowych. Jeden z nich zadedykował osobiście sam autor Staroście Koneckiemu – Grzegorzowi Piecowi.

W uzupełnieniu należy nadmienić, iż Marian Adamczyk jest
z wykształcenia historykiem. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od ponad 30 lat mieszka w Czermnie w gminie Fałków
i pracuje w tamtejszej Szkole Podstawowej. Efekt swoich zainteresowań regionalnych zawarł do tej pory w trzech tytułach książkowych: „Bedlno i okolice. Dzieje miejscowości leżących w parafii
Bedlno”, „Mieszkańcy Ziemi Czermińskiej i Fałkowskiej od XVI do
XX wieku” oraz „Czermno i okolice. Historia miejscowości”.
Opracował: Marian Wikiera
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JUBILEUSZ
KOŁA PSZCZELARZY
Obchody jubileuszu 90 lat pszczelarstwa na Ziemi Koneckiej
rozpoczęto w sobotę 19 października w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki w Modliszewicach uroczystą mszą św.
w intencji pszczelarzy, sprawowaną przez ks. Marka Rosińskiego.
Kolejnym punktem programu było spotkanie w Świętokrzyskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego, na którym podsumowano dotychczasową działalność na polu pszczelarstwa. Na jubileusz przybyli m.in. Starosta Konecki Grzegorz Piec, wicedyrektor ŚODR
Jarosław Mostowski oraz Leszek Bodzioch, wiceprezydent PZP,
Andrzej Dąbrowski, prezes ŚZP w Kielcach, Iwona Łodo, dyrektor
biura ŚZP w Kielcach.
Podczas spotkania Stanisław Janiszewski - sekretarz RKP
w Końskich, przypomniał historię powstania koła, wspominano
też zaangażowanie i wkład pracy Zygmunta Kwietniewskiego
oraz Zbigniewa Palucha, który pełnił funkcję prezesa przez ostatnie 30 lat. Obecnie koneckiemu kołu przewodzi Sławomir Cichy.

GROŹNY POŻAR
- NA SZCZĘŚCIE
TO TYLKO ĆWICZENIA

W poniedziałek 21 października baza paliw nr 17 w Baryczy
stała się miejscem sprawdzianu sprawności i szybkości reagowania służb z terenu powiatu koneckiego. Według scenariusza ćwiczeń powiatowych w bazie paliw nastąpiła awaria, która spowodowała pożar powierzchniowy w zbiorniku z olejem napędowym.
Jako pierwsze, działania podjęły miejscowe służby, zgłaszając niezwłocznie zdarzenie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Końskich. Teren i drogi dojazdowe zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy z Powiatowej Komendy Policji.
Na miejsce akcji przybyły także zastępy OSP, pozostając w gotowości do akcji gaśniczej. Starosta Konecki Grzegorz Piec zapoznał się z zaistniałą sytuacją, a pracownicy Wydziału Zarządzania
Kryzysowego starostwa przystąpili niezwłocznie do realizacji zadań określonych scenariuszem ćwiczeń.

Starosta Konecki Grzegorz Piec pogratulował zaangażowania
wszystkim miłośnikom pszczół. Zasłużonym działaczom zostały
wręczone statuetki, a pozostali otrzymali pamiątkowe medale.
Opracował: Adam Kubka
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Nad działaniami na poszczególnych odcinkach czuwali:
st. kpt. Ryszard Stańczak, zastępca komendanta powiatowego
PSP w Końskich, brygadierzy - Marek Kowalczyk i Adam Zieliński,
st. kpt. Robert Pałosz i Mariusz Czapelski, st. asp. Gerard Pachuc,
asp. sztab. Piotr Sadko, mł. asp. Małgorzata Trojan.
Akcja pod dowództwem Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Kielcach starszego brygadiera Roberta Sabata przebiegła
sprawnie, pokazując gotowość i sprawność działania, zarówno
Państwowej Straży Pożarnej, OSP, Policji oraz jednostek samorządu w sytuacjach kryzysowych. Na koniec można było odetchnąć
z ulgą – na szczęście, tym razem to tylko ćwiczenia.
Opracował: Adam Kubka
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ŚW. JAN PAWEŁ II
PATRONEM SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W GOWARCZOWIE

W czwartek 24 października kościół parafialny w Gowarczowie wypełnili uczniowie i nauczyciele z miejscowej szkoły podstawowej oraz zaproszeni goście. Uroczystej liturgii, podczas której
został poświęcony sztandar szkoły, przewodniczył ks. biskup
Henryk Tomasik. Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowała
wicekurator Katarzyna Nowacka a władze powiatowe: Starosta
Konecki Grzegorz Piec, Wicestarosta Wiesław Skowron, członek
zarządu Jarosław Staciwa, wiceprzewodnicząca RP Jolanta Pacocha i radny Robert Plech.

W czwartek 24 października w Szkole Podstawowej w Stadnickiej Woli odbyły się eliminacje powiatowe wojewódzkiego
konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Impreza organizowana była
po raz trzynasty. Tym razem uczestniczyli w niej reprezentanci 15
szkół podstawowych z terenu Powiatu Koneckiego. Uczniowie
mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na
drodze, udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności plastyczne. Tło dla zmagań uczniowskich stanowiła wystawa plakatów
przygotowanych na konkurs „100- lecie Polskiej Policji – zawsze
na straży bezpieczeństwa”.

W uroczystości uczestniczyło także wielu radnych i pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie na czele z Wójtem Gminy
Gowarczów Stanisławem Pacochą i przewodniczącym RG Sławomirem Stańczykiem oraz przedstawiciele Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej.

Nad sprawnym przebiegiem i realizacją kolejnych zadań czuwali: naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP podinsp. Grzegorz Michorek, asp. szt. Marcin Wąsik oraz asp. Łukasz Morka.
Trzynastka okazała się szczęśliwa dla zespołu gospodarzy czyli
reprezentacji ze Stadnickiej Woli, kolejne miejsca zajęli uczniowie
szkół z Fałkowa i z Kłucka.

Nagrody ufundowane przez włodarzy gmin i władze Powiatu
Koneckiego laureatom wręczali wicestarosta Powiatu Koneckiego Wiesław Skowron i zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Końskich mł. insp. Dariusz Dębowski.
Opracował: Adam Kubka

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy przeszli do
budynku szkoły, gdzie na hali sportowej uczniowie zaprezentowali
specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny. Obecni na widowni uczniowie, nauczyciele i rodzice nagrodzili występujących artystów brawami. Na zakończenie dyrektor Paweł Skowron podziękował wicedyrektor Iwonie Kłosek oraz wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie uroczystości nadania Szkole
Podstawowej w Gowarczowie imienia Jana Pawła II.
Opracował: Adam Kubka
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POSIEDZENIE
W TRYBIE ALARMOWYM
POWIATOWEGO ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Posiedzenie odbyło się na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Grzegorza Pieca
– Starostę Koneckiego. Spotkanie zorganizowane w trybie alarmowym dotyczyło w całości, bardzo trudnej sytuacji związanej
z kolejnym już pożarem, który miał miejsce na terenie składowiska
odpadów w gminie Fałków. W spotkaniu uczestniczyli: Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach – Michał
Warszawski, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Witold Bruzda, zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. - Robert Sabat, gminę Fałków reprezentował Krzysztof Bajor – zastępca wójta.

POWIATOWY
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczysta msza w kolegiacie pw. Św. Mikołaja odprawiona
w intencji ojczyzny była pierwszym punktem obchodów Powiatowego Dnia Niepodległości.

Po nabożeństwie kolumna marszowa na czele z pododdziałami 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jednostki
strzeleckiej i klas mundurowych wyruszyła w kierunku siedziby
starostwa. Władze powiatu uczestniczące w przemarszu złożyły wieńce i kwiaty pod tablicą pamiątkową, poświęconą czynowi
zbrojnemu żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, przy budynku DPS przy ul. Warszawskiej.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Starosta Konecki Grzegorz Piec.
Szanowni Państwo, Wszyscy zebrani,
a szczególnie Droga Młodzieży!

Szczegółowe informację o prowadzonej akcji gaśniczej na terenie zakładu w Fałkowie, przedstawiał Grzegorz Zieliński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Podczas spotkania podkreślono, że na terenie zakładu obecnie zalega
zbyt duża ilość odpadów, która według dokumentacji nie powinna
się tam znajdować, a dostarczane odpady powinny być na bieżąco
przetwarzane. Ostatni szósty już pożar na terenie tego obiektu zaangażował w akcje gaśniczą 24 jednostki Straży Pożarnej z całego
województwa świętokrzyskiego i są to głównie państwowe jednostki. Pożar obejmuje znaczącą powierzchnię, liczącą 2400 m².
Jak zaznaczył starosta – Grzegorz Piec, sytuacja na terenie gminy
Fałków jest problematyczna również dla całego powiatu i wymaga
zaangażowania bardzo znaczących środków finansowych.
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Witamy Was niezwykle serdecznie, ale i uroczyście na święcie,
które ma nam wszystkim przypominać i uświadamiać fakt, że w walce
o wolną Polskę nasi przodkowie płacili niejednokrotnie najwyższą cenę!
Także i to, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że o wolność musimy
zabiegać, dbać o nią i pielęgnować nawet w czasach pokoju.
Jak mawiał Stanisław Staszic – patron ulicy, przy której się znajdujemy: „Cudze rzeczy znać dobrze, własne obowiązek”! Zatem przed
nami obowiązek wiedzy - skąd nasz ród!
Wobec powyższego, pragniemy aktywnie i uroczyście, w sercu
naszej małej Ojczyzny, obchodzić to najważniejsze narodowe święto!
Stąd też zrodziła się inicjatywa Powiatowego Dnia Niepodległości. Liczymy, że na trwałe wpisze się w kalendarz uroczystości i przejdzie do
tradycji patriotycznych naszej lokalnej społeczności.
Niech będzie nam wiadomym, iż rzeczą, która służy tworzeniu
fundamentów szeroko rozumianej wolności, jest pamięć. To dzięki niej
jesteśmy bogatsi duchem, to dzięki niej możemy tworzyć własną i zbiorową tożsamość, to dzięki niej wzmacniamy ducha, to dzięki niej budujemy więzy wspólnoty, to wreszcie dzięki niej możemy podtrzymać,
kiedy trzeba, tarczę naszego oporu wobec kłamstwa i niewiedzy.
My, jako społeczność Powiatu Koneckiego powinniśmy z dumą
podkreślać, że pochodzimy z ziemi o tak bogatych tradycjach walk
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niepodległościowych, nie tylko w okresie zaborów, ale i nieco później,
w wojnie z Rosją bolszewicką. Nasz powiatowy patron – błogosławiony ksiądz Kazimierz Sykulski był jej uczestnikiem, tak jak setki, tysiące
bezimiennych synów tej ziemi, walczących z agresją ze Wschodu.
Przy pamiątkowej tablicy, ufundowanej kilkanaście lat temu
przez samorząd powiatowy, dziś złożyliśmy wieniec – oddaliśmy
hołd. To miejsce przypomina koneckich bojowników Polskiej Organizacji Bojowej, którzy pod wodzą Jerzego Gorzkowskiego „Jasnego” opanowali garnizon wojsk zaborczych i uczynili Końskie
miastem wolnym- na 10 dni przed Warszawą. A czy przypadkiem
w naszym mieście mamy aż dwa pomniki Naczelnika Insurekcji 1794
roku, Tadeusza Kościuszki?! Nie! Ostatnie boje tego powstania stoczono nieopodal Radoszyc. A ten drugi cokół (dziś stojący w parku)
wiąże się z „Beliniakami” - legionistami Piłsudskiego, którzy podczas zwiadowczego rajdu w 1914 roku, zrzucili popiersie cara Rosji.
Chwalebne dzieje skrywa krypta kościoła św. Anny na Browarach. Spoczywa tam generał napoleoński Stanisław Aleksander Małachowski,
który dowodził słynnym14 pułkiem kirasjerów, sformowanym i uzbrojonym właśnie na tej ziemi! Wieczną kwaterę znalazł tu też, jego synJuliusz Małachowski - bohater Powstania Listopadowego, który zginął
w boju pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłą, gdzie znajduje się Jego
symboliczna mogiła i Wąwóz nazwany Jego imieniem. We wspomnianej krypcie spoczywa też Juliusz Tarnowski, który nie doczekał odzyskania niepodległości, a znany i ceniony był za pracę na rzecz koneckiej
społeczności i krzewienie ducha narodowego. Jego syn Władysław,
ochotnik w walkach 1918 - 1920, kawaler Krzyża Walecznych, podzielił los tysięcy ofiar nieludzkiej ziemi w 1940 roku, a Jego miejsce pochówku do dziś nie jest znane. Warto dodać, że na koneckiej nekropolii
możemy odnaleźć nagrobki miejscowych powstańców styczniowych.
Tych śladów przeszłości jest wiele, nie wszystkie jednak są należycie
uhonorowane.

Pokaz grupy rekonstrukcyjnej „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia
Staropolskiego” współpracującej z ZZH w Maleńcu. 101 rocznicę
odzyskania niepodległości uczczono wystrzałem z repliki armaty
XIX-wiecznej.

Swoje stoiska promocyjne i prezentacje posiadanego na wyposażeniu sprzętu zaprezentowały także 10 Świętokrzyska Brygada
Obrony Terytorialnej i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach.
Gorący posiłek w postaci grochówki wojskowej z kuchni polowej dla wszystkich uczestników przygotowało Stowarzyszenie
Historyczne „Pasja”, a tradycyjne potrawy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Końskich.

Niech wyśpiewane z tej sceny pieśni będą wyrazem naszej czci dla
tych, co nie szczędzili sił, zdrowia i życia w dążeniu do wolnej, niepodległej Polski. Chwała bohaterom!!! Radujmy się z wolności!!!
Na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego organizatorzy przygotowali liczne atrakcje.

Z zaciekawieniem oglądano ekspozycję zabytkowej broni
z prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej i Cywilnej, gdzie dodatkowych informacji udzielał właściciel zbiorów Paweł Gendek.
Dużym zainteresowaniem najmłodszych uczestników pikniku patriotycznego cieszył się uzbrojony samochód Hummer z Centrum
Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Na scenie swoje programy artystyczne zaprezentowała Państwowa Szkoła Muzyczna w Końskich i II Liceum Ogólnokształcące. Ostatnim punktem pikniku był koncert rapera Tadeusza Polkowskiego - „Tadka”.
Publiczność, która pomimo chłodu uczestniczyła do końca imprezy nagrodziła wykonawcę gromkimi brawami.
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Starostwo Powiatowe obchody Święta Niepodległości zorganizowało po raz pierwszy. Już od godziny 12.00 plac przed
starostwem odwiedzało wielu zainteresowanych, historycznym
i współczesnym uzbrojeniem a patriotyczny przekaz w rytmie hip
- hopu przypadł do gustu wszystkim uczestnikom patriotycznego
spotkania.
W imieniu Starosty Koneckiego kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy wsparli nas w organizacji tego wydarzenia, a w szczególności do: ks. kanonika Andrzeja Zaparta,
ks. Tomasza Janickiego - proboszcza parafii MBNP w Końskich,
ks. Łukasza Białasa, płk Mirosława Molisaka - szefa WSW w Kielcach, płk Mirosława Wolskiego - szefa Wydziału Mobilizacji i Uzu-

TELEINFORMATYCZNA
WSPÓŁPRACA
DLA PRZYSZŁOŚCI

15 listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3
w Końskich, w obecności nauczycieli i uczniów z klasy II Technikum
Informatycznego „ekonomika”, przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej zadeklarowali się wziąć w opiekę naukową uczniów II
klasy TI. Profesor Zbigniew Koruba, prorektor PŚ, z Beatą Fidor,
dyrektor ZSP 3, sygnowali umowę o współpracy obu szkół. Od teraz 34 uczniów TI, będzie pod opieką naukowców politechniki.

Prof. Zbigniew Koruba, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej
podkreśla, że uczelnia chce zachęcić zdolnych uczniów, aby wybrali dalszą edukację w Kielcach na kierunku teleinformatyki, dlatego
zaplanowano szeroki program kształcenia. Będzie to także trójstronna współpraca, ponieważ Zespół Szkół w Końskich będzie
współpracował nie tylko z Politechniką Świętokrzyską, ale również z dużą firmą informatyczną. Patronat nad klasą będzie trwał
trzy lata.
Opracowanie: ZSP nr 3 Końskie
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pełnień WSW w Kielcach, płk Grzegorza Motaka - dow. 10 ŚBOT,
płk Pawła Chabielskiego – komendanta Centrum Przygotowań do
Misji Zagranicznych w Kielcach, dyrektora ZZH w Maleńcu, prezesa Jerzego Cholewińskiego i zarządu PSS „Społem” w Końskich,
dyrektorów i młodzieży szkół: II LO, ZSP nr 1, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Końskich, kierownika WTZ w Końskich,
Radosława Nowka i przyjaciół ze Stowarzyszenia Historycznego
„Pasja”, Andrzeja Kudłacza, Włodzimierza Synowca - przedsiębiorstwo „Magra” oraz Marcina Pytlosa. Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom Powiatu Koneckiego, którzy pomimo chłodnej
aury brali czynny udział w tym wydarzeniu - do zobaczenia za rok.
Opracował: Adam Kubka

QUEDLINBURG
-

Z WIZYTĄ W RATUSZU

W ramach programu wizyty w Quedlinburgu w dniu 21 listopada Starosta Konecki Grzegorz Piec spotkał się z burmistrzem
tego malowniczego miasta. Tematem rozmowy była współpraca
na polu organizacji pomocy osobom niepełnosprawnym, wymiany
młodzieży szkolnej oraz działań w sferze kultury i promocji regionów. Frank Ruch, sprawujący funkcję burmistrza Quedlinburga od
2015 roku, przedstawił zadania priorytetowe na bieżącą kadencję. Wśród najistotniejszych planów inwestycyjnych znalazły się
zagadnienia związane z kulturą i ochroną zabytków, a całość zamierzeń przedstawiona została w ciekawej formie graficznej, tak
by móc na bieżąco określać postępy w realizacji.

Obecny na spotkaniu Hinrich Warnecke ze stowarzyszenia
„Lebenshilfe” (tł. Pomoc życiowa) podkreślił również zainteresowanie i otwartość burmistrza na problemy osób niepełnosprawnych. Efektem tych działań jest, między innymi, współpraca
z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Końskich – zaznaczyła obecna
na spotkaniu Barbara Zbylut - kierownik WTZ.
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Ciekawostką jest fakt, że włodarze miast, według nowych uregulowań sprawują swoją funkcję przez okres 7 lat, a radni wybierani są na 5 -letnią kadencję. Obecni na spotkaniu zgodnie zdeklarowali chęć dalszego rozwoju i poszerzania współpracy partnerskiej
w kolejnych latach.
Po części oficjalnej, gospodarz ratusza wcielił się w rolę przewodnika, opowiedział ciekawą historię tego miejsca i osobiście
oprowadził gości, przedstawiając najciekawsze zakątki, w tym
wspaniałą salę posiedzeń Rady Miejskiej, ozdobioną freskami o tematyce historycznej i witrażem przestawiającym postać Henryka
I Ptasznika, związanego z Quedlinburgiem i okresem formowania
się niemieckiej państwowości.
Opracował: Adam Kubka

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MASZYN WIATROWYCH
Wiatr, to niebezpieczny żywioł. Młodzi, utalentowani technicy,
postanowili wykorzystać jego moc konstruktywnie. Z pasją zajęli
się budowaniem silników wiatrowych i wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych pod hasłem „DBAJMY
O ŚRODOWISKO”. Eliminacje regionalne konkursu odbyły się na
terenie ZSP nr 1 w Końskich. Do rywalizacji stanęło około 200
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najlepsi
będą reprezentować swoje szkoły w ogólnopolskim finale, który
odbędzie się w Piasecznie 14 grudnia 2019 r.

W Jury konkursowym oceniającym przygotowane maszyny wiatrowe znaleźli się: Piotr Jarek – przewodniczący, Michał
Mierzwa, Piotr Przybylski i Piotr Filip – członkowie. Ocenie prezentowanych maszyn, podobnie jak w roku ubiegłym podlegały:
największa prędkość obrotowa i moc maszyny oraz największy
moment obrotowy. Władze Powiatu Koneckiego – reprezentowali: Wiesław Skowron – wicestarosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty reprezentował
– Jacek Staromłyński.

„Zarząd Powiatu Koneckiego w pełni popiera tego typu działania.
Dziękując za współpracę mamy nadzieję, że to są podstawy do dalszych karier uczestników Turnieju. Szczególne słowa uznania kieruję
w stronę Pana rektora” – podkreślał, dokonując oficjalnego otwarcia
– wicestarosta Wiesław Skowron.

„Turniej ma za zadanie zwrócić uwagę uczniów na problemy energetyki odnawialnej, a jednocześnie zachęcić i ukierunkować ich do
przedmiotów ścisłych, rozbudzić pasję do konstruowania” – zaznaczał
prezes Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej – Piotr Jarek.
Zwycięzcy w kategorii Szkół Podstawowych: I miejsce zajął
zespół „Sokół” reprezentujący Zespół Placówek Oświatowych
w Modliszewicach, zdobywając 229 pkt, II miejsce zajął zespół
„SP Ostojów” reprezentujący Samorządową Szkołę Podstawową
w Ostojowie, uzyskując 200 pkt, natomiast III lokatę wywalczył
zespół „Pędzące Śmigła” reprezentujący Szkołę Podstawową im.
Orła Białego w Kurowicach, uzyskując 189 pkt.
Zwycięzcami w kategorii Szkół Ponadpodstawowych zostali:
I miejsce zdobyła drużyna „TM – 2” reprezentująca Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, uzyskując 216 pkt, II miejsce zajęła drużyna „Lanoski” reprezentująca Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piasecznie, uzyskując 210 pkt, natomiast III
lokatę wywalczyła drużyna „Turbo Chłopaki” reprezentująca również Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piasecznie, uzyskując 169 pkt.
„Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy zmieszczą się na podium. Mimo
wszystko, dziękuję za waszą obecność tutaj i gratuluję bardzo ciekawej
pasji” – dziękował uczestnikom Turnieju Jarosław Staciwa – członek Zarządu Powiatu Koneckiego podczas wręczania nagród.
Zwycięzcą gratulujemy i życzymy pomyślnych „wiatrów” na
ogólnopolskim finale w Piasecznie.
Podczas spotkania sformalizowano dotychczasową współpracę pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a Zespołem Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich podpisując umowę patronacką. „Sukces osiągają tylko te osoby, które wkładają serce i pasję
w to, co robią” – podkreślał podczas spotkania prorektor - Artur
Maciąg z Politechniki Świętokrzyskiej. W podobnym tonie wypowiadała się dyrektor ZSP nr 1 w Końskich – Beata Jakubowska zaznaczając, jak bardzo ważna dla szkoły jest tego typu współpraca.
Opracowali: Paweł Kubiak; Agnieszka Krakowiak
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‘’PRZYSTAŃ’’

Żarnów szykuje się na przyjęcie pierwszych dzieci do powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ‘’Przystań’’. W poniedziałek (7.10.2019) odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi i otwarcie budynku, który docelowo będzie mógł stać się domem dla
14-stu podopiecznych.
Na uroczystym przecięciu wstęgi nie zabrakło znamienitych
gości. Władze powiatu reprezentowali starosta Marcin Baranowski, wicestarosta Maria Barbara Chomicz oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Józef Róg. Gminę Opoczno reprezentowała Pani
Anna Zięba- przewodnicząca Rady Miejskiej.
Gościem specjalnym był Pan Poseł na Sejm Robert Telus oraz
Pan Wicewojewoda Karol Młynarczyk.
Wszyscy obecni zwiedzili budynek, który został wyremontowany i wyposażony w nowoczesne węzeł sanitarny, sprzęt AGD,

meble oraz infrastrukturę na zewnątrz w postaci placu zabaw.
Wszystko dla jak największego komfortu dzieci, które mają się tu
czuć najlepiej jak tylko to możliwe.
W zakresie uniwersalnego projektowania, budynek placówki uwzględnia potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami.
W tym celu wykonane zostały oznakowania włączników światła,
które zamontowane zostały również na odpowiedniej wysokości,
pasy kierunkowe na ścianach dla osób niewidzących i niedowidzących w korytarzach komunikacyjnych o szerokości 30 cm z tynku
strukturalnego żywicznego, zamontowane zostały też pasy oznaczające rozpoczęcie jak i zakończenie biegów klatki schodowej.
Zamontowano również wideodomofon przed drzwiami wejściowymi do budynku. W budynku wykonane zostaną także tablice
informujące wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
Całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580
820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa.

101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W całym powiecie opoczyńskim mieszkańcy obchodzili 101
rocznicę odzyskania niepodległości.
W Opocznie, uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek
kwiatów pod tablicami Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa.
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Następnie uczestnicy obchodów udali się do kolegiaty św. Bartłomieja, gdzie odprawiona została msza w intencji ojczyzny. Po
nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac
Zamkowy.
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Powiat Opoczyński na miejskich uroczystościach reprezentowali Przewodniczący Rady – Józef Róg, Członkowie Zarządu
Michał Konecki oraz Michał Białek, który przeczytał list od Posła
na Sejm Roberta Telusa. Obecna była również Sekretarz Powiatu
- Grażyna Wielgus oraz Skarbnik – Anna Słoniewska. Obecny na
uroczystościach Poseł PiS, Grzegorz Wojciechowski mówił pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza o odzyskiwaniu przez Polskę
niepodległości i trudnych 101 latach wolności.
Starosta Marcin Baranowski reprezentował Powiat Opoczyński na uroczystościach w Żarnowie. Uroczystości były również
hołdem dla Honorowego Obywatela Żarnowa – gen. Kazimierza
„Bończy” Załęskiego (1919 – 2009), którego grób znajduje się na
cmentarzu parafialnym. Po mszy świętej – uczestnicy obchodów
udali się pod kapliczkę św. Rozalii na pl. 900-lecia w Żarnowie, na
której znajdują się tablice, upamiętniające wybitnych mieszkańców Ziemi Żarnowskiej walczących z okupantem hitlerowskim
w czasie II wojny światowej. Następnie, przemaszerowali na
cmentarz parafialny (ul. 17-go stycznia) – pod kwaterę 25 pułku
piechoty Armii Krajowej. Po uroczystości odbyło spotkanie integracyjne w Domu Kultury w Żarnowie.
W Sławnie Powiat Opoczyński reprezentowała WicestarostaMaria Barbara Chomicz. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
w intencji ojczyzny w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Po mszy św. uformowany orszak na czele z Kompanią Honoro-

BIURO IZBY ROLNICZEJ
W piątkowy poranek (8.10.2019) Minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski przyjechał do Opoczna by w budynku opoczyńskiego starostwa powiatowego otworzyć biuro Izby Rolniczej.

Na wydarzeniu obecne były władze naszego powiatu – Marcin Baranowski – Starosta i Barbara Chomicz – Wicestarosta,
a także Zastępca Prezesa KRUS- Krzysztof Retyk, Janusz Ciesielski – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Tomasz Kopera – Dyrektor Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS - Tomasz Nowicki, Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Opocznie - Dr Maria Witkowska oraz Marian Kacprzak - przewodniczący Izby Rolniczej w Opocznie. Robert Telus – Poseł na
Sejm RP reprezentował władze parlamentarne. Nie krył również
zadowolenia z podjęcia decyzji o budowie nowej siedziby KRUS
tuż obok budynku starostwa powiatowego.
Od piątku powiatowe biuro Izby Rolniczej mieści się w pokoju
nr 16 na parterze budynku opoczyńskiego starostwa. Dzięki zmianie lokalizacji znacznie poprawiły się warunki, w jakich przyjmowani są interesanci. Nowa siedziba KRUS natomiast powstanie
w Opocznie przy ul. Kwiatowej. Działkę pod budowę przekazała
Skarbowi Państwa Gmina Opoczno. Parterowy budynek będzie
miał około 300 metrów kwadratowych powierzchni, a zostanie
oddany do użytku za dwa lata.

wą 25 Batalionu Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim, przemaszerował pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiło uroczyste odegranie
hymnu państwowego. Nie zabrakło również Niepodległościowego
Apelu Pamięci i Salwy Honorowej.
Drzewickie uroczystości również przebiegały w bardzo podniosłej i patriotycznej atmosferze. Rozpoczęły się na placu przy
remizie OSP w Drzewicy. Kwadrans przed szesnastą nastąpiła
zbiórka, podczas której mieszkańcy mieli okazję wysłuchać mini
koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Regionalnego Centrum
Kultury w Drzewicy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Drzewicy, który nawiązał do wydarzeń sprzed 101 lat
i przejawów współczesnego patriotyzmu, jednocześnie dziękując
mieszkańcom za tak liczny udział w obchodach. Głos zabrała również Kierownik Oddziału Terenowego KRUS w Opocznie - dr Maria Witkowska, która odczytała list od Posła na Sejm RP Roberta
Telusa.
Władzę Powiatu pojawiły się we wszystkich gminach, które
wystosowały zaproszenie na wspólne świętowanie niepodległości. Na uroczystościach w Paradyżu Powiat Opoczyński reprezentował Wiceprzewodniczący Rady- Sławomir Rek, w Białaczowie
zaś, Andrzej Urbańczyk- Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.

CIEPŁO SYSTEMOWE
JUŻ W MUZEUM!

Od początku listopada Muzeum Regionalne w Opocznie korzysta już z ciepła systemowego dostarczanego przez miejscowy
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Inwestycja polegająca na instalacji wymiennika ciepła, dostosowaniu istniejącej w budynku
instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączeniu do miejskiej
sieci ciepłowniczej, została w całości sfinansowana przez Gminę
Opoczno. Projekt wpisuje się w realizowaną przez miasto strategię poprawy jakości powietrza w Opocznie.
Ciepło systemowe jest ogromną zaletą dla Muzeum. Zapewnia bowiem stabilne warunki przechowywania i eksponowania
zgromadzonych zbiorów. Po niedawnej, gruntownej modernizacji
magazynów muzealnych oraz modernizacji systemu ostrzegania
przeciwpożarowego jest to kolejny krok zmierzający do znaczącej poprawy warunków dla prawie dziesięciu tysięcy eksponatów,
którymi może pochwalić się Muzeum Regionalne w Opocznie.
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IGRZYSKA DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADA
Na uroczystej gali, podczas XIV Sesja
Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji, Damian Pietrasik- koordynator sportowy szkół ponadpodstawowych, podsumował sportową rywalizację dzieci i
młodzieży szkolnej w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady
w roku szkolnym 2018/2019 w powiecie
opoczyńskim.
W I kategorii wiekowej w ramach
Igrzysk Dzieci zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie.
W II kategorii wiekowej w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej zwyciężył Zespół Szkół
Prywatnych w Opocznie.
W III kategorii wiekowej szkół ponadpodstawowych
w
ramach
Licealiady zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie.
Również w części uroczystej zostali nagrodzeni nauczyciele
wychowania fizycznego, za przygotowanie uczniów do rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2018/2019, którzy zdobyli medal
mistrzostw województwa, bez względu na to, które miejsce szkoła
zajęła w klasyfikacji końcowej.
Wyróżnienia otrzymali:
Sławomir Kmiecik
– Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie,
Teresa Krzymińska
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie,
Rafał Marszałek
– Szkoła Podstawowa w Mniszkowie,
Robert Knap
– Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie
Grzegorz Januszewski
– Zespól Szkół Prywatnych w Opocznie,
Kamila Czaja
– Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie,

Zbigniew Gorzeń
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie,
Artur Wojtal
– Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie
w Opocznie,
Karolina Dworak
– Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie,
Katarzyna Łukowiak
– Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
Łukasz Chmal
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
Edyta Świderska
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
Szczególne podziękowania do uczniów skierował Przewodniczący
Rady Powiatu Józef Róg, który pogratulował osiągniętych sukcesów sportowych. Dziękował również nauczycielom, którzy potrafią rozwijać sportowe talenty wśród dzieci i młodzieży.

KAMIEŃ WĘGIELNY
POD BUDOWĘ NOWEJ HALI PKP INTERCITY REMTRAK
- Gdy przejmowałem spółkę 4 lata temu była w dramatycznej kondycji finansowej. Moim marzeniem było uczynić ją znów
wielką- po czterech latach mówię z dumą, warto mieć marzenia
i je realizować. Takimi słowami Zbigniew Ciemny wyraził swoją
radość podczas piątkowej (4.10.2019) uroczystości w zakładzie
produkcyjnym PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w Libiszowie gdzie
miała miejsce uroczystość wmurowania Kamienia węgielnego pod
budowę nowego zaplecza technicznego: hali napraw lokomotyw
i wagonów pasażerskich Oddziału Idzikowice.
Kolejny etap inwestycji w oddziale PKP Intercity Idzikowice
obejmuje budowę dwóch hal naprawczych. W jednej będą wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków, w drugiej naprawy lokomotyw i wagonów. W ramach rozbudowy powstaną
również dodatkowe budynki i pomieszczenia: budynek warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczny,akumulatorownia,
portiernia, magazyny na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary. Przebudowana oraz rozbudowana zostanie
też zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna wraz
z istniejącym układem torowym.
Inwestycję o wartości 135 mln zł brutto wykona konsorcjum
firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A. Realizacja potrwa 19 miesięcy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2021 roku.
Uroczystości rozpoczęła się od przemówień i podziękowań
gości. Odbyło się również publiczne podpisanie Aktu Erekcyjnego
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pod budowę nowej hali przez zgromadzonych oficjeli. Swoje podpisy na Akcie Erekcyjnym złożyli m. in.: Marek Chraniuk - Prezes
PKP Intercity S.A., Zbigniew Ciemny - Prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., - AGAT S.A., Starosta Marcin Baranowski, Wicestarosta Maria Barbara Chomicz, Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Róg oraz Poseł na Sejm Robert Telus, który podczas przemówienia gratulował władzom spółki i dziękował za jej wkład w
rozwój naszego powiatu.
- widać jak rozwija się polska powiatowa, jak nareszcie nie jest
marginalizowana. W świadomości dzisiejszych władz państwa jest
oczywiste, że polska powiatowa stanowi o podstawie rozwoju całego kraju. Jak wygląda ta dobra zmiana dla naszego regionu, widzimy dziś tutaj sami- podkreślał podczas przemówienia Poseł na
Sejm Robert Telus.

- To wielki dzień dla naszego powiatu. Docelowo pracę w oddziale ma znaleźć do 450 nowych pracowników, co da łącznie ponad 800 miejsc pracy -podkreślał Starosta Marcin Baranowski.
Po podpisaniu Aktu, wszyscy uczestnicy wydarzenia wraz
z pracownikami udali się przed istniejącą halę napraw w celu wykonania wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego przez Proboszcza Parafii pw. Świętego
Mikołaja w Libiszowie, ks. Wiesława Mazura.
Dla udokumentowania tych faktów oraz pozostawienia świadectwa dla potomnych, w trosce o przyszłą pamięć wydarzeń
obecnych i celem upamiętnienia chwili, akt erekcyjny umieszczono
w pojemniku, do którego włożono także monety Polskiego Złotego od 1 grosza do 5 złotych, bieżący egzemplarz Gazety Polskiej.

NIEZWYKŁE „SMAKI WOLNOŚCI”
W piątkowy wieczór (15.11.19) w opoczyńskim Domu Kultury zebrani goście mogli
wsłuchać się w dźwięki najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych oraz żołnierskich.
Uroczystości z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości poprzedziła msza święta
w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
w Opocznie.
Wydarzenie zorganizowane wspólnie
przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, Posła Na Sejm Roberta Telusa oraz Fundację
„Dar dla Potrzebujących” zgromadziło wielu
znakomitych gości. Obecny na sali generał
brygady Adam Marczak- Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, podkreślał jak istotne jest kultywowanie tradycji patriotycznych.
Na uroczystości obecni byli samorządowcy, ze Starostą i Wicestarostą Opoczyńskim
na czele. Nie zabrakło również przedstawicieli
gminy i służb -swoją osobą koncert uświetnili Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie -Anna Zięba, Skarbnik Powiatu – Anna
Słoniewska, Komendant Powiatowy Policji
w Opocznie - insp. Konrad Kobierski, Komendant PSP w Opocznie- st. bryg. mgr inż. Józef
Pacan oraz jego zastępca- st. bryg. mgr inż. Andrzej Śpiewak. Na sali był także obecny Dyrektor MDK w Opocznie- Zdzisław Miękus.
Gościem specjalnym był Janusz Ciesielski- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Łodzi, który wraz z marką „Polska
Smakuje” oraz Starostwem Powiatowym, był
twórcą wspaniałego pokazu kulinarnego po
zakończeniu koncertu. Wszyscy goście mogli
bowiem na zakończenie wieczoru spróbować
regionalnych potraw patriotycznych, związanych z historią niepodległościową.
Poseł na Sejm RP Robert Telus, podczas
przemówienia, podziękował za tak liczne przybycie i podkreślił jak wielką odpowiedzialność
niesie ze sobą posiadanie wolności i demokracja:
- Mowa nienawiści, dzieląca nas wewnętrznie, powoli niszcząca fundamenty naszego
państwa, nie jest niczym nowym. Kiedyś ten
mechanizm zagłady naszego państwa rozpoczęła Targowica.
Wolność, demokracja, to zobowiązanie. Jesteśmy zobligowani
do ochrony wartości, życia i pamięci o tym co stanowi o trzonie naszego narodu- mówił do zgromadzonych poseł.
- Wielkie słowa uznania kieruje do Pani Joanny Dudy, która
wraz z pracownikami Fundacji „Dar dla Potrzebujących” zorganizowała ten wspaniały koncert -dodała Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Zespół muzyczny BigBand zaprezentował między innymi
piosenki z okresu okupacji, a także wspaniałe pieśni -Rotę i Bogurodzicę. Przyśpiewki żołnierskie z Powstania Warszawskiego
wykonał chór dziecięcy z Żarnowa, który pomimo, że istnieje od
miesiąca, zachwycił widzów. Cały koncert brawurowo poprowadziła Joanna Nadolska-Kloczkowska, która urzekła gości wspaniałą barwą głosu i interpretacjami utworów patriotycznych.
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GINĄCE PIĘKNO

Człowiek współczesny, zmęczony hałasem, spalinami, pośpiechem, poddany lawinie informacji i narażony na ciągłe stresy,
szuka wytchnienia w pięknie krajobrazu, w kontakcie z ziemią,
przyrodą, sztuką. Miasta, wielkie bloki, dzielnice przytłaczają swą
monotonią, w której gubi się człowiek. Zacierają się więzy międzyludzkie, często sąsiad nie zna sąsiada. A przecież człowiek jest
istotą społeczną, która szuka więzi z otoczeniem, a jednocześnie
chciałby w tym otoczeniu zaznaczyć swoją osobowość. Obserwujemy dziś nawrót do zainteresowania sztuką ludową. Na „powrót
do źródeł”, ogromny szacunek dla tradycyjnych form i umiejętności. Wiele złożyło się na to, że wyraźnie wzrosło zainteresowanie
sztuką ludową. Nie miejsce tu, by doszukiwać się wszystkich przyczyn, wspomnę tylko o kilku, które mają dla nas szczególną wartość. A to dlatego, że tak silnie odczuwamy jej polskość, specyfikę
narodową, swojskość.

Sztukę tę cenimy także dlatego, że zmienia naszą wrażliwość,
otworzyła nam oczy na wartości dawniej nie dostrzegane w kategoriach estetycznych. Kolorystyka ludowego stroju zachwyca nas
doskonałością, świątki przydrożne zdumiewają swą siłą, haft subtelnością, wycinanka kształtem i precyzją. Wycinanki opoczyńskie
bywają koliste, kwadratowe i figuralne. Poszczególne typy wycinanek służyły do dekoracji izby i miały zawsze określone miejsce.
Wycinanki kuliste i kwadratowe rozmieszczano pod obrazami,
nad oknem i drzwiami a figuralne pod półką z talerzami. Wycinanki mają charakter wyłącznie ozdobny, nie związany z żadnym
kultem. Sztuka wycinania przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wycinanka jako element zdobniczy wnętrza izby wiejskiej
tracił swe znaczenie już w okresie międzywojennym, głównie pod
wpływem przenikających na wieś elementów kultury miejskiej, jak
i pod wpływem gustów ludności wiejskiej.

Sztuka ludowa dlatego jest dla nas tak atrakcyjna, że poziom
estetyczny dostępnych powszechnie wyrobów przemysłowych
jest niski. Meble są wszędzie takie same, standardowe, nijakie.
Mieszkania bliźniaczo do siebie podobne, nieciekawe i nieprzytulne. Z kolei sztuka „wielka”, nowoczesna nie dla wszystkich jest
zrozumiała. Trzeba też pamiętać, że nasze zainteresowanie sztuką
ludową ma miejsce już w czasie, gdy ginie ona w swym własnym
środowisku. Kiedy była obok, na co dzień któż zwracał na nią uwagę? Była, bo tak widocznie miało być. Dlatego to nie mieszkańcy
wsi, którzy przywykli obcować z nią od dziecka, ale inteligenci
z miast pierwsi dostrzegli jej urodę. Samo więc społeczeństwo
wiejskie nie umiało dostrzec obiektywnej wartości sztuki, ponieważ wrosła się ona w ich pamięci z obrazem przeludnionej, biednej,
zacofanej wsi. Trzeba było czasu, dystansu, by spojrzeć na swoją
przeszłość bardziej obiektywnie, a w sztuce ludowej dostrzec coś
więcej niż symbol dawnej nędzy. Pierwsze fascynacje miastem
z wolna mijają. Wraca szacunek i przywiązanie do autentycznych
wartości kultury ludowej, do obyczaju, stroju, sztuki zdobniczej.
Wiele wartości rękodzieła artystycznego do niedawna jeszcze
żywych i zdawałoby się głęboko osadzonych w tradycji wiejskiej
zanika. Wiele jednak udaje się ocalić. Ginące piękno niekoniecznie
musi zginąć. Przeciwnie trzeba czynić wszystko, co można, aby je
zachować, aby impulsy płynące ze sztuki ludowej wzmacniać, aby
utalentowani artyści ludowi mieli możność rozwoju swych umiejętności już w innych, nowych warunkach, dla nowego odbiorcy.

Podziwiamy w tej sztuce piękno, które wynika z tradycji całej
społeczności, ze zbiorowego wysiłku twórczego. Doskonałość
sztuki zdobniczej, wynika z tego, że talent jednostki wspiera się
doświadczeniem zbiorowości i z niego wyrasta. Tkaczka, hafciarka czy wycinarka, nie musiały szukać, zaczynać od nowa, myśleć,
co by tu takiego zrobić, czego świat jeszcze nie widział. Po prostu
włączyły swoją twórczą inwencje w doświadczenia innych, osiągając doskonałość nie tylko przez szczególnie wybitny talent, ale
i przez szacunek dla tradycji, z której wyrosły.
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Skoro nie można zmienić rzeczywistości, trzeba się do niej
przystosować, ocalając zarazem to, co ważne z dorobku przeszłości. Niezależnie od naszych życzeń, proces zachodzących przemian
jest naturalny i daremna byłaby wiara, że można go powstrzymać.
Musimy wprowadzić sztukę ludową do wnętrz naszych mieszkań,
do naszego życia, przekonać ludzi o jej wciąż wielkim pięknie. Dopiero uwzględniając te wszystkie aspekty można wyrobić sobie
pogląd na całość zagadnienia i na rolę sztuki ludowej w dorobku
narodowej kultury. Ciągle zmieniają się formy egzystencji sztuki
ludowej. Pojawiają się nowe funkcje i potrzeby, które ma zaspokoić. Ale od nas samych twórców, organizatorów, miłośników,
odbiorców zależy, jaka będzie w przyszłości. Od nas zależy, czy
zdołamy uchronić ginące jej piękno, czy stworzymy warunki do jej
dalszego istnienia, a nawet rozwoju w niektórych dziedzinach.

W zmienionej rzeczywistości, gdzie nie ma już chłopów, a są
producenci rolni, ginie i kultura, a wraz z nią i znaczne połacie naszej tożsamości. Kultura dawnej wsi jest dobrem, społeczności lokalnej, narodu. Zanik tej kultury to utrata tożsamości i w pewnej
mierze suwerenności narodu. Należy podjąć intensywny wysiłek,
aby jej elementy na nowo zostały odkrywane i przyjmowane za
swoje. Szczególnie istotne jest to w dobie globalizmu i uniformizacji ludzkości, by te wartości zachować, bo one stanowią fundament
naszej tożsamości. Polacy w większości pochodzenia chłopskiego,
winni na nowo przyjąć te najpiękniejsze elementy tradycji, przeniknięte duchem chrześcijańskim, przywiązaniem do ojczystej ziemi, patriotyzmem.
Fragmenty z rozdziału napisanego przez dr. Jana Łuczkowskiego,
zawartego w książce „Powiat Opoczyński. Historia i Współczesność”.
Wydawnictwo to dostępne jest w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

WERNISAŻ TRIENNALE
WYCINANKI LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W sobotę 30 listopada 2019 r. w Muzeum w Łowiczu odbył
się wernisaż wystawy pokonkursowej i podsumowanie projektu
Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego. Muzeum
Regionalne w Opocznie było partnerem tego wydarzenia. Projekt
organizowany przez Muzeum w Łowiczu miał za zadanie integrować i aktywizować profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej.
Do konkursu zgłosiło się 43 uczestników z czego niemal połowa z naszego regionu. Poziom ich prac bardzo wysoko ocenili
jurorzy, którzy podkreślili wysokie walory artystyczne i merytoryczne zgłoszonych wycinanek. W ramach projektu zorganizowano również sesję międzymuzealną. Zwieńczeniem projektu jest
natomiast wystawa, na której zaprezentowano wybrane prace
wszystkich twórców biorących udział w konkursie. Ekspozycję
w Muzeum Regionalnym w Opocznie będzie można oglądać wiosną przyszłego roku.
Warto podkreślić duże sukcesy mieszkańców regionu opoczyńskiego. W kategorii „Wycinanka tradycyjna” I miejsce zajęła
Bogumiła Pawlik z Kraśnicy, II miejsce – Anna Krzysztofik z Opoczna a III miejsce Helena Bednarczyk i Elżbieta Pokora-Domańska
z Opoczna oraz Teresa Wróbel z Woli Załężnej. Wyróżnienie
w tej kategorii otrzymała Małgorzata Gąsiorek z Bielowic, Ewa
Kata z Libiszowa-Kolonii, Martyna Pietras z Bielowic, Andrzej Pokora z Opoczna, Kinga Wiktorowicz z Libiszowa-Kolonii, Marianna
Wojciechowska z Libiszowa-Kolonii oraz Beata Wołowska z Woli
Załężnej. Natomiast w kategorii „Wycinanka inspirowana” wyróżnienie otrzymała Grażyna Zawadzka z Gawron.
Partnerami projektu był również Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło oraz muzea: Muzeum

Regionalne w Brzezinach, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum
Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe
w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr.
Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
Triennale otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

XII ZJAZD STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW LUDOWYCH
28 listopada 2019 r. w siedzibie Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych (tomaszowskie muzeum) odbył
się XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OP STL.
Ustępujący zarząd złożył sprawozdanie z działalności merytorycznej, z której wynika że liczba członków utrzymała się na tym
samym poziomie co przed 6 laty.
W okresie sprawozdawczym do Oddziału przyjęto 13 nowych
członków : kol. Teresę Białek, Małgorzatę Gąsiorek, Izabellę Jasewicz, Barbarę Kagankiewicz, Danutę Jurek, Halinę Miązek, Wandę
Plich, Agnieszkę Radomską, Katarzynę Wągiel, Annę Wołynkiewicz, Paulinę Zakrzewską, Alicję Zimnicką, Mariannę Telus.
Zmarło 11 twórczyń ludowych.
Aktualnie Oddział liczy 47 członków , w tym 14 osób ukończyło 80 lat, 7 osób jest w wieku od 70 do 80 lat, poniżej 70 - 12 osób,
poniżej 60 lat - 3 osoby a poniżej 50 lat ma 11 osób.
Spośród 47 twórców większość zajmuje się czynnie lub dorywczo twórczością ludową.
Twórcy wywodzą się z regionów: rawski - 7 osób, opoczyński-31 osób, brzeziński-3 osoby, piotrkowski- 6 osób
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Prezes Zarządu, w swoim wystąpieniu stwierdziła, że działalność Oddziału nabrała nowej jakości za sprawą Pana Michała Pająka, który podejmuje szereg działań na rzecz twórczości ludowej.
Aktywizuje i zachęca do współpracy ze Stowarzyszeniem nowe
twórczynie ludowe wywodzące się np. z Kół Gospodyń Wiejskich
czy Zespołów Folklorystycznych.
Dotychczasowa prezes Zofia Pacan obchodząc swój jubileusz
25-lecia pracy w zarządzie, złożyła rezygnację z pełnienia swojej
funkcji. Na spotkaniu Twórcy Ludowi udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wyborach tajnych wybrali nowy zarząd.

„UCYFROWIENI”
W Polsce ok. 10 mln seniorów jest wykluczonych cyfrowo,
z czego aż 65% populacji w Województwie Łódzkim. Projekt pn.
„Ucyfrowieni” stanowi próbę, chociaż częściowego rozwiązania
problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.
W bieżącym roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego realizowana jest III edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”.
Są to warsztaty praktyczne z obsługi komputera dla osób w wieku 45+. Na zajęcia zapraszane są osoby z regionu, nieposiadające
umiejętności obsługi komputera lub mające tylko podstawową
wiedzę z tego zakresu.
Spotkania w dwóch poziomach zaawansowania prowadzone
są przez doświadczonych pracowników Departamentu Cyfryzacji.

Anna Kołodziejczyk z Bukowca Opoczyńskiego została nowym
prezesem OP STL, Anna Pokora-Pietras (region opoczyński) - zastępcą prezesa OP STL, Barbara Kagankiewicz - sekretarzem OP
STL (region rawski) , Wanda Plich -przewodniczącą komisji rewizyjnej (region piotrkowski) oraz Agnieszka Radomska - członkiem
zarządu (region brzeziński). Jednogłośnie p. Michał Adam Pająk
został upoważniony do kierowania działalnością OP STL na kolejną kadencję.
W spotkaniu uczestniczyli etnografowie oraz regionaliści z zasięgu działania OP STL.

Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności województwa. Osoby biorące w nich udział wyrażają
zadowolenie i chęć dalszego poszerzania wiedzy, w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych.
We wrześniu 2019 roku pracownicy Departamentu Cyfryzacji
ruszyli poza Urząd, by dotrzeć do osób, które nie mają możliwości
dojazdu do Łodzi. Pierwsze pilotażowe zajęcia odbyły się w Starostwie Powiatowym w Opocznie.
10-osobowa grupa spotykała się cztery razy na czterogodzinne lekcje, w trakcie których nauczyła się m.in. obsługi komputera,
poczty elektronicznej, programów użytkowych, aplikacji, a także
poruszania się po stronach internetowych i wyszukiwania potrzebnych informacji. Duże zainteresowanie wśród kursantów
wzbudziła tematyka wykorzystania urządzeń mobilnych w codziennym życiu oraz zagadnienia z obszaru cyberbezpieczeństwa.

WICEMISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DLA NASZEGO POWIATU
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W miniony piątek, 22 listopada, w hali sportowej w Pajęcznie
odbyła się jubileuszowa XX edycja Spartakiady Samorządowców,
w której udział wzięli przedstawiciele powiatu opoczyńskiego.
Do ostatniego turnieju w tym sezonie, w piłce siatkowej, zgłosiły się 4 drużyny z terenu województwa łódzkiego: Powiat Radomszczański, Powiat Pajęczański, Gmina Kiełczygłów, Powiat
Opoczyński.
Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym do 2 wygranych
setów do 25 pkt (tie-break do 15 pkt). Obligatoryjnie na boisku
musiała znaleźć się jedna kobieta.

Gmina Kiełczygłów - Powiat Opoczyński 0:2 (22:25;19:25)
Powiat Opoczyński - Powiat Radomszczański 2:0 (25:19;25:11)
Powiat Pajęczański – Powiat Opoczyński 2:0 (25:22;25:20)
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I Powiat Pajęczański
II Powiat Opoczyński
III Gmina Kiełczygłów
IV Powiat Radomszczański
Drużynę Powiatu Opoczyńskiego reprezentowali: Marcin Baranowski, Rafał Skoczylas, Zbigniew Sobczyk, Marek Sijer, Bogdan Kubiszewski, Sławomir Zieliński, Robert Kądziela, Aleksandra Jurek.

„100 TYS. DRZEW

NA 100 – LECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”
W 2019 roku przypada stulecie utworzenia województwa
łódzkiego. Powiat Opoczyński chcąc uczcić to wydarzenie przystąpił do programu pn.: „100 tys. drzew na 100 – lecie województwa łódzkiego” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W ramach tego programu otrzymaliśmy ponad 2000 sadzonek drzew i krzewów, które zostaną
posadzone przy placówkach oświatowych oraz instytucjach powiatowych. Pierwsze drzewka przy Domu Pomocy Społecznej
w Niemojowicach posadzili jego mieszkańcy wspólnie z Posłem na
Sejm RP Robertem Telusem oraz starostą powiatu opoczyńskiego
Marcinem Baranowskim, wicestarostą Marią Barbarą Chomicz
oraz dyrektor DPS w Niemojowicach Renatą Konecką i dyrektor
DPS w Drzewicy Agnieszką Brolą.

EKO MOZAIKA 2019
W czwartek, 5 Grudnia 2019 roku, odbyła
się pierwsza EKO MOZAIKA. Ta wielowymiarowa inicjatywa ma stać się sztandarowym
wydarzeniami w corocznym kalendarium Powiatu Opoczyńskiego i jak podkreśla Marcin
Baranowski, scala ona całą społeczność powiatu:
- Dzięki EKO MOZAICE zamierzamy
umacniać świadomość ekologiczną wśród
mieszkańców
Powiatu
Opoczyńskiego.
Z jednej strony uwrażliwiamy na bieżące oraz
przyszłe problemy, z drugiej prezentujemy
możliwości i korzyści, w których gospodarstwa domowe, firmy i samorządy mogą partycypować, łącząc ekologię z ekonomią – podsumowuje Starosta.
Pomysłodawcą całego wydarzenia jest
Wicestarosta Maria Barbara Chomicz. To ona,
zaapelowała do gości podczas wczorajszej inauguracji o zmianę myślenia i nastawienia do
ekologii:
- Musimy przekonywać samorządowców,
posłów i przedsiębiorców o ekonomicznych
walorach działań proekologicznych. Nie są
oni przecież ekologami, potrzebują wiec jak
najwięcej rzetelnych informacji. W demokracji, obowiązkiem osoby wychodzącej z inicjatywą od pozycji eksperta jest poparcie swojej
tezy dowodami i opracowaniami naukowymi.
Tak wielkie grono specjalistów, które jest
tutaj z nami, tworzy zatem silny fundament,
który zaowocuje przedsięwzięciami na scenie
wydarzeń społecznych i biznesowych.
Patronat nad wydarzeniem obieli Poseł
Na Sejm RP- Robert Telus oraz Marszałek
Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber. Pan Robert, który niedawno objął stanowisko Przewodniczącego Sejmowej Komisji

Rolnictwa, podkreślił potrzebę zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym a rozwojem gospodarki:
- Nikt tak nie rozumie tej delikatnej granicy pomiędzy eksploatacją środowiska naturalnego, a jego zniszczeniem co rolnicy. Ich codzienne życie to szacunek do ziemi i zasobów, jakie ma ona do zaoferowania. Rozwój technologii musi iść zatem w parze z konsultacjami społecznymi i głęboką analizą warunków na danym obszarze.
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To doskonale, że EKO MOZAIKA zaprasza ludzi ze wszystkich sektorów i branż. Powietrze którym oddychamy jest przecież
wspólne.
Mecenasem całego wydarzenia była firma Opoczno I Sp. z.o.o.
Firma jako jeden z największych producentów płytek ceramicznych w Polsce jest niezwykle świadoma ekologicznie i stale
doskonali technologię, aby procesy produkcyjne w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na najbliższe środowisko naturalne.
Konferencja składała się z czterech paneli dyskusyjnych.
Pierwszy poświęcony był w całości programom, które oferuje
mieszkańcom Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Doradca energetyczny z WFOŚiGW –
Michał Ochota przestawił zasady funkcjonowania inicjatyw takich
jak „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”. Przez całą konferencję zainteresowane osoby mogły także zadawać pytania podczas rozmów
z ekspertami Funduszy na specjalnie przygotowanym stoisku.
Na panelu drugim eksperci dyskutowali na temat gazu ziemnego jako ekologicznego źródła ogrzewania. Paweł Włodarczyk
z Polskiej Spółki Gazownictwa w Łodzi zapewniał, w oparciu o dokumentację spółki, że choć podłączenia do sieci wiążą się z czasem
i kosztami, to jest to rozwiązanie dające wymierne korzyści.
Trzeci panel traktował o elektromobilności oraz innych działaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na
rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. Jak podkreślił Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego- Michał Konecki, na terenie
Powiatu powstaną dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Jedna to właśnie wynik współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Zlokalizowana będzie w sąsiedztwie powiatowego szpitala.
Druga, to wspólny projekt Zarządu Powiatu i PGE Nowa Energia.
Ten właśnie punkt powstanie na terenie Starostwa w Opocznie.
Uczestnicy konferencji mogli przekonać się na własne oczy jak
będzie wyglądał dzięki prezentacji która odbyła się równolegle
z wykładem przed budynkiem na Kwiatowej 1A.

Drogę do lokalnej samowystarczalności energetycznej przedstawił na panelu czwartym Daniel Raczkiewicz- Doradca Zarządu
IEN Energy Sp. z o.o. . Modelowym przykładem stał się tu Klaster
Energii Michałowo, którego dobre praktyki we wrześniu oglądali
na własne oczy nasi samorządowcy. Teraz ekspertów z Michałowa
zaproszono, by zaprezentowali rozwiązania szerszej publiczności
podczas EKO Mozaiki .
Równolegle do konferencji odbywały się prelekcje w powiatowych szkołach. Młodzież omawiała takie zagadnienia jak Europejski Tydzień Rozwoju Zrównoważonego, Międzynarodowy Dzień
Bez Opakowań Foliowych, czy obchody Światowego Dnia Gleb.
Z cyklem wykładów do naszych placówek przyjechał również
Piotr Wypych z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego, które były strategicznym partnerem Powiatu podczas
powstawania Eko Mozaiki.
EKO MOZAIKA zgromadziła pond 300 gości, w tym wielką
grupę młodzieży – żywo zainteresowaną sprawami ekologii w regionie. Wszystkie panele można było oglądać podczas transmisji
na żywo na powiatowych mediach społecznościowych.
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego dziękuje za współpracę i pomoc w realizacji Eko Mozaiki naszym partnerom: Firmie Opoczno I
Sp. z.o.o., WFOŚiGW w Łodzi, PGE Nowa Energia sp. z o.o., Polskiej
Spółce Gazownictwa w Łodzi, Lasom Państwowym, Urzędowi
Marszałkowskiemu w Łodzi, IEN Energy Sp. z o.o., Parkom Krajobrazowym Województwa Łódzkiego,
Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie, Dyrekcji Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, Dyrekcji Zespołu Szkół Powiatowych
w Drzewicy, Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „ Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

KOLEJNY RZADKI EKSPONAT
TRAFIŁ DO OPOCZYŃSKIEGO MUZEUM
Dzięki uprzejmości płk. rez. Jana Michałowskiego, do działu historii Muzeum Regionalnego w Opocznie trafił kolejny, niezwykle
cenny eksponat związany z historią Wojska Polskiego II RP. Jest
nim przedwojenne zestawienie wzorów barw mundurowych wojska. Katalog wprowadzony Dziennikiem Rozkazów Ministerstwa
Spraw Wojskowych 19/27, pozycja 229 z 1927 roku, zawiera oryginalne próbki materiałów używanych ówcześnie do szycia mundurów oraz oznaczania barw rodzajów wojska w Wojsku Polskim.
Oryginalne zestawienie, które udało nam się pozyskać jest
kompletne i przetrwało w znakomitym stanie zachowania. Co najważniejsze, próbki materiałów znajdujące się wewnątrz są doskonale czytelne, a kolory żywe i nie wyblakłe. Jest to więc doskonały
materiał poglądowy dla historyków wojskowości, badaczy umundurowania, ale również dla coraz liczniejszej rzeszy rekonstruktorów, którzy przygotowują repliki mundurów historycznych.
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NAGRODZONE PO RAZ KOLEJNY!
Muzeum Regionalne w Opocznie już po raz czwarty otrzymało
prestiżowe wyróżnienie w uznaniu za zaangażowanie w organizację 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku
odbywały się pod hasłem „Polski splot”. Statuetkę z rąk dyrektora
Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosza Skaldawskiego odebrał dyrektor Muzeum Adam Grabowski.
Wręczenie wyróżnień miało miejsce 19 listopada w trakcie
uroczystej gali, która odbyła się w Centrum Sztuki FORT Sokol-

POWIAT OPOCZYŃSKI

nickiego w Warszawie. Podczas ceremonii podkreślono znaczenie
zaangażowania i podziękowano za nie tym, którzy wykazali się inicjatywą i włączyli się w obchody tegorocznego święta otwartych
zabytków. Najważniejszym punktem wieczoru było uhonorowanie organizatorów najciekawszych wydarzeń odbywających się
w ramach 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wyróżnienie
Narodowego Instytutu Dziedzictwa otrzymało jedynie pięć instytucji z terenu województwa łódzkiego.

„NA KOŃCU DROGI…” –
PROMOCJA TOMIKU POEZJI
MARIANNY KSYTY
Późnym sobotnim popołudniem 23 listopada sala wystaw
czasowych Muzeum Regionalnego w Opocznie wypełniła się
szczelnie miłośnikami regionalnej poezji. Okazją była promocja
najnowszego tomiku poezji Marianny Ksyty zatytułowanego „Na
końcu drogi…”. Organizatorami spotkania było Muzeum Regionalne
w Opocznie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.
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Wieczór autorski poprowadził dyrektor opoczyńskiego
Muzeum Adam Grabowski wespół z dr. Janem Łuczkowskim oraz
dr. Marcinem Łuczkowskim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wydawnictwa. O folklorystyczną oprawę zadbały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Dzielnej oraz Kapela z Dzielnej pod
przewodnictwem Tadeusza Wijaty.

Tematyka poezji Marianny Ksyty dotyczy tego co dla autorki
bliskie. Jej twórczość jest nie tylko swoistym zapisem życia opoczyńskiej wsi wprowadzającym czytelnika w jej klimat, ale również
jest wyrazem miłości do ludzi tam mieszkających i do folkloru opoczyńskiego.

W uroczystości wziął udział także zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, który życzył autorce wielu lat życia i tego,
aby tomik „Na końcu drogi…” był zarazem początkiem zupełnie
nowej drogi na poetyckim szlaku.

Promowany tomik wierszy „Na końcu drogi…” jest już drugim
zbiorem twórczości Marianny Ksyty. W 2008 r. ukazał się wybór
wierszy „Kocham Cię ziemio rodzinna”. Tomik wierszy można nabyć w Muzeum Regionalnym w Opocznie oraz Miejskiej Bibliotece
Publicznej w cenie 20 zł.

Poezję Marianny Ksyty recytowała sama autorka, członkowie jej wielopokoleniowej już rodziny a także amatorzy poezji
z Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką”. Uczestnicy sobotniego spotkania mogli otrzymać bezpłatnie tomik
„Na końcu drogi…” z osobistą dedykacją autorki. W podziękowaniu za dotychczasową twórczość odśpiewali wraz z Kapelą z Dzielnej uroczyste „100 lat”. Życzeniom, kwiatom i słodkim upominkom
dla Pani Marianny nie było końca!

Marianna Ksyta pochodzi z Dzielnej, jest uznaną w środowisku twórczynią ludową i poetką. Sama nauczyła się
szyć, haftować, robić na drutach, dziergać na szydełku. Wykonuje pająki, rózgi, koronki. Od lat układała także piosenki
i przyśpiewki. Na początku nie zapisywała swoich tekstów. Pierwszy zapisany przez autorkę wiersz powstał jako prezent na Dzień
Nauczyciela dla wychowawczyni swojej córki.
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75 ROCZNICA
BITWY NA PIECYKACH
„Ojczyzno ma
tyle razy we krwi skąpana…”

Po nabożeństwie, pod tablicą pamiątkową umieszczoną na murach kościoła, zostały złożone kwiaty przez delegację samorządu
gminnego i powiatowego.

W pierwszą niedzielę października w kościele parafialnym
w Ruskim Brodzie odbyły się obchody 75 rocznicy zwycięskiej bitwy stoczonej 6 października 1944 r. przez żołnierzy partyzantów
3 pułku piechoty Legionowej Armii Krajowej na Piecykach. Oddział pod komendą Antoniego Hedy „Szarego”, wtedy rozbił siły
niemieckie, prowadzące działania na terenie lasów przysuskich.

Wieloletnim inicjatorem i organizatorem uroczystości jest Pan
Lech Madej. Tego dnia w Ruskim Brodzie spotkali się min.: przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko Szaracy, kombatanci wraz z rodzinami, córka gen. bryg.
Antoniego Hedy „Szarego” Pani Teresa Heda-Snopiewicz, poczty
sztandarowe z Niekłania, Skarżyska Kamiennej, Jednostki Strzeleckiej 2160 z Końskich, Pani Ewa Białecka Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Kilianek Wicestarosta Powiatu Przysuskiego, Pan Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy
i Miasta Przysucha, Radni Gminy i Miasta Przysucha, Komendant
Powiatowy Policji w Przysusze Pan Adam Czyżewski, pracownicy
lasów państwowych oraz licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście. W trakcie nabożeństwa Pan Lech Madej wygłosił słowo
historyczne, wspominając ludzi i wydarzenia tamtego okresu, podkreślił jak ważna jest prawda historyczna. Następnie uczestnicy
uroczystości oddali cześć w Apelu Poległych żołnierzom poległym
na bojowym szlaku, partyzantom, pomordowanym mieszkańcom
Ruskiego Brodu, Huciska i okolic. Trębacz z Kielc Jakub Kowalski
zagrał „Śpij kolego w ciemnym grobie…”, a Magdalena Sompolska
wyrecytowała wiersz „Armia Krajowa”.

Na zakończenie uroczystości w budynku byłej szkoły podstawowej im. Hubalczyków w Ruskim Brodzie, wśród jesiennego
wystroju wnętrz, z patriotycznym hasłem na czele: „ Ojczyzno
ma tyle razy we krwi skąpana…” odbyło się spotkanie, w trakcie
którego mieszkańcy, kombatanci, ich rodziny mogli ponownie wymienić serdeczny uścisk dłoni, powspominać czasy, których obraz
towarzyszy im przez całe życie. W trakcie tego spotkania Panu
Tadeuszowi Sułkowskiemu pseudonim „Tadek”, uczestnikowi Powstania Warszawskiego, zostało wręczone odznaczenie „Kolumbowie Rocznik 20”. Ta pamiątkowa odznaka, jest nadawana byłym
żołnierzom Armii Krajowej oraz członkom „Szarych Szeregów” za
udział w walce o niepodległą Rzeczpospolitą w latach 1939–1945,
przyznawana przez Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej urodzonym w latach 20-tych ubiegłego wieku.
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz przekazał na ręce Pana Lecha Madeja słowa uznania i podziękowania
za trud oraz poświęcenie włożone w zorganizowanie tych obchodów: ”Pozwólcie Państwo, że wyrażę swoją wdzięczność. Jestem
wdzięczny, że pamiętacie o tych, którzy tutaj walczyli, o tych których już wśród nas nie ma i że przyjeżdżacie tutaj każdego roku
modląc się i integrując w tej dużej rodzinie. To dla mnie, jako gospodarza tej gminy ogromny honor, że dzisiaj mogę razem z Wami,
kombatantami i ich rodzinami, być tutaj i chylić czoło za ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. Dzisiaj po mszy św., po ceremonii, po
Apelu Poległych chciałem bardzo serdecznie podziękować tym,
którzy poczynili się, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Zdaję sobie sprawę, że nie byłoby tych uroczystości, być może nie byłoby
nas tutaj dzisiaj, gdyby nie osoba, która łączy nas w Ruskim Brodzie - Pan Lech Madej. Panie Lechu, kłaniam się nisko i za wszystko
dziękuję”.
Dorota Widawska

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

25

POWIAT PRZYSUSKI

W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ

Uroczystości Powiatowe w Sanktuarium
Matki Bożej Staroskrzyńskiej 11.11.2019 r.

11 listopada 2019 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej odbyły się uroczystości obchodów 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się
od mszy św. odprawianej przez ks. Dziekana Andrzeja Szewczyka.
W uroczystej mszy uczestniczyli: przewodniczący rady powiatu
Krzysztof Wochniak, starosta Marian Niemirski, wicestarosta
Marek Kilianek, skarbnik i radna sejmiku Ewa Białecka, burmistrz
Tomasz Matlakiewicz, Powiatowy Komendant PSP w Przysusze
mł bryg. Marcin Sokół, radni Rady Gminy i Miasta w Przysusze
i Rady Powiatu w Przysusze, poczty sztandarowe ZS nr 1 im. Jana
Pawła w Przysusze, ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze,
Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku, schola Parafialna w Skrzyńsku,
mieszkańcy Skrzyńska, Rycerze Zakonu Matki Bożej Staroskrzyńskiej oraz orkiestra Vox Cordium pod batutą Waldemara Cichawy. Punktem kulminacyjnym mszy św. była homilia przygotowana i wygłoszona do zgromadzonych w świątyni wiernych przez
ks. Dziekana Andrzeja Szewczyka, który zwrócił się do zebranych
w świątyni w następujący sposób:

„Bracia i Siostry, Uczestnicy najświętszej Ofiary sprawowanej na
Chrystusowym ołtarzu Matki Boskiej Staroskrzyńskiej. Drodzy samorządowcy z powiatu i z gminy. Służby liturgiczne, Rycerze Marii Staroskrzyńskiej, poczty sztandarowe, pięknie grająca, ożywiająca naszego
ducha orkiestro Vox Cordium z dyrygentem i prowadzącymi grających.
Przedstawiciele szkół, uczniów, młodzieży, grup społecznych, wszyscy
Parafianie, przybyli goście uczestnicy dzisiejszego święta i tworzący
dzisiejsze święto. Stajemy dziś przed Bogiem miłosiernym w duchu
dziękczynienia i wdzięczności za tamten dzień 11 listopada 1918 r.,
którego pamiątkę i wspomnienie dziś obchodzimy. Możemy śmiało powtórzyć słowa proroka Izajasza odnoszące się do czasów mesjańskich.
Prorok zapowiadał nadejście zbawiciela odkupienie z niewoli grzechu,
nie tylko narodu wybranego, ale wszystkich ludzi. Naród kroczący
w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Niech nam wolno będzie odnieść te słowa do czasów odzyskania niepodległości przez Polskę.
Po 123 latach niewoli, bo przecież to dzieło nie tylko ludzkie, ale i Boże,
wymodlone na Jasnej Górze, w Skrzyńsku, w polskich domach. To dar
od Boga. To owoc walki orężnej ale i walki, która toczyła się w umysłach Polaków. Polska wolna wśród wolnych, równa wśród równych.
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Niepodległa. Przyszła Polska w imię Pana, Polacy nie tracili ducha.
Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jedno wiem – sprawiedliwość
będzie. Cokolwiek się stanie – jedno wiem tylko - Polska zmartwychwstanie. Jedno wiem, tylko krzykniemy serdecznie bądź ty pochwalon
Święty Boże wieczny. To słowa Zygmunta Krasińskiego. A Juliusz Słowacki – do tych przez tamten czas, którzy krzyczeli, mieli na ustach
słowa Polska, Polska, kierował pytanie. Ważne – można powiedzieć
fundamentalne – Jaka? Pytanie wciąż aktualne, Stawiamy je wciąż
z całą ostrością i wyrazistością. W tym pytaniu jest gorycz niedokonań
i zawodów, i pragnienie zmiany, i sprzeciw przeciw temu, kiedy Polska
staje się polem walki zwaśnionych partii, ugrupowań, swoistą ziemią
niczyją, którą zwaśnione siły pragną zawładnąć, zawłaszczyć. Spłaszczyć do wymiaru partyjnych, czy prywatnych interesów. Jaka Polska?
Trzeba Bożego spojrzenia i Bożej mądrości. Trzeba serca i prawego
sumienia. Co pisze dalej Słowacki wspomniany nieco wcześniej. Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może, jak ziarnko życia, żyje całe
przyszłe zboże. Dziś modlimy się byśmy stawali się takimi urodzajnymi
ziarnami Polski naszej Ojczyzny, na dobry plon. Bądź pozdrowiony Narodzie Polski w dniu Twojego święta. Bądź pozdrowiony w tej formie
życia narodu, jaką jest państwo. Niech to państwo dobrze służy nam.
Partie bowiem mijają i odchodzą, ile już ich imion poznaliśmy w ostatnich kilkunastu latach wolności. Bo Polska to nie jest własność jednego, czy drugiego Polaka, jakiegoś obozu, ani nawet własność jednego
pokolenia. Polska to nie jest dziedzictwo, które można grabić, niszczyć,
myśląc tylko o sobie. Nawet nie o jutro, nie o dziś. Dzisiaj wspominamy
wielu ludzi nie sposób ich wymienić, którym tak wiele zawdzięcza ojczyzna, my zawdzięczamy i to, że dzisiaj, tutaj możemy być, wspólnie
świętować, cieszyć się. Wspomnę na niektóre postawy, niektóre osoby,
kapłanów z naszej ojczyzny i z naszego środowiska. Ksiądz Ignacy Skorupka – jedno z ziaren kapłańskiej ofiary, które padło na dobry plon
w polską ziemię – symbol kapłańskiej i kapelańskiej posługi podczas
wojny 1920 r. Ksiądz Józef Brzóska – symbol powstania styczniowego. Ostatni komendant na Podlasiu – stracony w Sokołowie Podlaskim.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko symbol zmagań narodu w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ksiądz Władysław Findycz ze Starego Żmigrodu na Podkarpaciu. Ksiądz Walenty Barabasz. Proboszcz Skrzyńska.
W latach 1839 – 1865. Z działalnością patriotyczną tego niezwykłego
kapłana w Skrzyńsku związana jest smutna historia. Włączył się jako
patriota, jako troszczący się o ojczyznę prawdziwą, dobrą, chrześcijańską, włączył się w ruch patriotyczny. Włączył się w działalność i powstania styczniowego. Nie krył swoich patriotycznych poglądów, wyrażał je, wspomagał powstańców. W archiwach państwowych czytamy:
Za pomoc i współdziałanie w celu wywołąnia zbrojnego ruchu powstańczego przez czytanie w kościele podburzających proklamacji do narodu
i za pozwolenie za umieszczenie ozdób na świecach kościelnych,
na mocy decyzji, którą wydała nuncjatura Królestwa Polskiego
w 1865 r. Ksiądz Walenty Barabasz został pozbawiony wszystkich
praw stanu i zesłany do Syberii na osiedlenie. Ksiądz Jan Wiśniewski,
który jest autorem bardzo dokładnej historii wszystkich parafii Diecezji Sandomierskiej, a więc i naszej parafii, która wtedy znajdowała się
w diecezji sandomierskiej, pisząc o tej historii pozostawił takie wspomnienie, taki zapis: Wielce przywiązane do cara było Skrzyńsko wydając
Moskalom swojego proboszcza. Zaś przed tym kościołem posiadającym
cudowny starożytny obraz Najświętszej Maryi Panny stawiając pomnik
wdzięczności carowi Rosji. Pomnik ten dotąd istnieje ze znamiennym
napisem Na Syberię to Tumki zesłano księdza Walentego Barabasza
wyświęconego w 1833 roku. Ten skrył się przed Moskalami w kościele.
Ale kochani parafianie mający w swoim kościele cudowny obraz Matki
Bożej pomagali Moskalom aresztować swojego kapłana. Ksiądz Stanisław Atlas miejscowy proboszcz w latach 1918 – 20 również działacz
patriotyczny. On zorganizował w Skrzyńsku pierwszą straż Pożarną. Współpracował ze środowiskami prawicowymi, patriotycznymi.
To z jego inicjatywy na wspomnianym krzyżu, który był sponiewierany
przez umieszczenie dedykacji wychwalającej cara, został umieszczony
nowy napis upamiętniający powstanie niepodległej ojczyzny 101 lat
temu. Dlatego i przed ten pomnik, przed ten krzyż pójdziemy po mszy
świętej, a później pod pomnik Orła Białego, który powstał, Bogu dzięki
w tym miejscu. Tak siedział ten orzeł, krążył w końcu wylądował przy
Sanktuarium. I znamienne to, co jest związane z chrześcijaństwem
i z tym miejscem, tak wiele zawdzięczamy Matce Bożej, gdy chodzi
o naszą duchowość, naszą polskość, charakter tego miejsca Maryjny.
Maryja obecna, Maryja Staroskrzyńska. I to piękne połączenie symboli
Orła Białego, symbolu niepodległej ojczyzny z Matką Bożą.
Widoczny ryngraf na piersi Orła Białego. I w tym miejscu się
również zatrzymajmy po mszy świętej. Mówiąc o księżach nie sposób wymienić wszystkich. Ale trzeba wspomnieć o polskich nauczycielach,. Po domach uczyli polskiej mowy i pisma. Nie pytali: za ile ?
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Czynili to bezinteresownie. Nie mieli w głowie upominać się o cokolwiek za przekazywanie polskości. Nie mieli w głowie, aby strajkować,
protestować. Byliby uważani za zdrajców. Im polska mowa różami
pachniała. Im miłość do ojczyzny po Bogu najmilszą była. Wracamy do
tego pytania Słowackiego: Jaka Polska dalej? Jak będzie polska szkoła?
Jaka będzie polska rodzina? Bogu dziękujemy, że władze powiatowe,
samorządowe w ubiegłym roku podjęły uchwałę broniącą tradycyjną
polską rodzinę, która broni prawa rodziców do chrześcijańskiego normalnego wychowania, do polskiej rodziny, chrześcijańskiej rodziny,
naturalnej, jako mężczyzny i kobiety. Rodziny, a nie jakiegoś związku
partnerskiego. Kardynał Wyszyński w Warszawie bardzo często powtarzał, że ojczyzna jest rodziną rodzin. Rodzina Bogiem święta, rodzina związana prawdziwą miłością. Jak będzie rodzina przyszłości? Jest
wielki zamach na rodzinę w ogóle, a ostatnio wieli zamach na rodzinę
w Polsce, na wychowanie w szkole. Ci ludzie, którzy mocno upominają
się o polską rodzinę, o zdrową rodzinę, o właściwe wychowanie, sprawdzone przez wieki, które płynie z prawa bożego, z prawa naturalnego, ci
ludzie są wyszydzani, ci ludzie są wyśmiewani, a nawet są wobec nich
używane formy wielkiego nacisku – chociażby to, co się dzieje wokół
słów bardzo potrzebnych i ważnych dzisiaj, a wypowiedzianych przez
księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, czy innych kapłanów, czy
ludzi świeckich. Wielki wysiłek, aby polska szkołą nie była biało – czerwona, ale jakaś tęczowa z jakąś ślepą satanistyczną ideologią gender.
Przeczytałem, znaleziony znamienny wiersz Zofii Bobik: Próbowałam
podnieść z ziemi zabłocone sztandary, na których widniał napis wykonany złotymi literami - Bóg, Honor, Ojczyzna. Próbowałam ukazać
młodemu pokoleniu ich moc i sens historyczny oraz piękno życia w imię
patriotyzmu. Nagle zrozumiałam, że dorośli Nie wiedzą, co to Honor,
zgubili w pośpiechu Ojczyznę, a wszystko dlatego, że podjęli z Bogiem
wojnę. Słuchając dzisiejszego drugiego czytania może zwróciliśmy
uwagę na ostatnie zdanie: w nim w Panu Bogu wszystko ma istnienie,
wszystko co dobre, co stworzone i pragniemy, aby tak było. W Polsce,
w naszym życiu. I to jest nasza odpowiedź na pytanie Jaka Polska.
Przed Twym ołtarzem zanosimy błaganie: Ojczyznę wolną, wolną od
przemocy, od zabijania nienarodzonych dzieci, wolną od braku poszanowania przykazań bożych, wolną od nieuczciwych polityków, wolną
od złodziei i oszustów na stanowiskach, wolną od zakłamania i fałszywych obietnic bez pokrycia, wolną od afer wolną od biedy i wyzysku,
wolną od naśmiewania się z wiary i kościoła, wolną od zakłamanych
mediów, racz nam dać Panie”.
Po mszy św. zebrani udali się się na krótką uroczystość złożenia kwiatów pod krzyż, a następnie wszyscy przeszli pod pomnik
Orła Białego, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a wśród
nich wspólna delegacja samorządowców gminy i powiatu, reprezentanci szkół, Zakon Rycerzy Maryi Staroskrzyńskiej, mieszkańcy Skrzyńska.

„BABSKI RAJ” NAJLEPSZY

Mistrzowie Agro 2019 to plebiscyt wyłaniający najlepszych
rolników, sołtysów i gospodynie w województwie mazowieckim.
W piątek, 15 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów
etapu powiatowego i wojewódzkiego. Miło nam poinformować, że
Koło Gospodyń Wiejskich „Babski Raj” z Potworowa zajęło 1 miejsce w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2019 w powiecie
przysuskim. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
J. Bednarski

DZIEŃ
EDUKACJI NARODOWEJ

w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry
w Przysusze.

Uroczystość szkolna rozpoczęła się od przemówienia Dyrektor Szkoły.

Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn polski, przy akompaniamencie orkiestry Vox Cordium. Na tym uroczystości zakończyły się.
Wiele przybyłych osób po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wykonywało sobie pamiątkowe fotografie przy pomniku
Orła Białego.
Jarosław Bednarski

W uroczystości z okazji DEN wzięli udział Pani Luiza Kozłowska – Kierownik Wydziału edukacji Starostwa Powiatowego
w Przysusze, ks. kanonik Stanisław Traczyński , Radę Rodziców reprezentowała Pani Małgorzata Bugała.
Dzień Edukacji Narodowej ustanowiony na pamiątkę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej jest to okazją do podziękowań
i życzeń. Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali nagrody dyrektora: Jolanta Majchrzak, Alina Petrenko, Iwona
Rejmer- Bielecka, Ewa Sokół – Osuchowska , Lidia Sionek, Danuta
Seta. Serdeczne życzenia nauczycielom i parcownikom szkoły złożyła Pani Liza Kozłowska w imieniu Zarządu Powiatu, Pani Małgorzata Bugała w Imieniu Rady Rodziców oraz przewodniczący
Samorządu Szkolnego Honorata Gapy i Jakub Skalski.
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DZIENNY DOM SENIOR +
W GMINIE ODRZYWÓŁ

OBCHODZIŁ MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ SENIORA

Nauczyciele z nagrodami Dyrektora Szkoły

Wyjątkowa chwila wręczenia stypendium
Podczas uroczystości wyróżnieni zostali także najlepsi uczniowie. Pani kierownik Luiza Kozłowska wręczyła stypendia Starosty
Przysuskiego na pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 27
najlepszym uczniom szkoły.

W środę 2 października b.r. seniorzy z Dziennego Domu Senior
+ w Odrzywole obchodzili swoje święto pod hasłem: „Nie bójmy
się jesieni”. Dom działa od 1 styczna b. r. i jest jednostką Gminy
Odrzywół. Do placówki uczęszcza 30 seniorów. Uroczystość rozpoczęły życzenia dla dostojnych seniorów złożone przez Wójta
Mariana Kmieciaka, radną Sejmiku Mazowieckiego Ewę Białecką
i kierownik placówki Zofię Wiktorowicz. Następnie została
zaprezentowana barwna i różnorodna działalność Seniora +.
To kultywowanie śpiewów ,tańców i tradycji kulinarnej regionu
opoczyńskiego , to zajęcia teatralne, haftowanie, malowanie , wykonywanie ludowych pająków i palm. Seniorzy zdążyli już założyć
zespół i wystąpić na dożynkach gminnych. W placówce korzystają
z porad lekarskich , podstawowych badań i czynnej rehabilitacji.
W częścimuzycznej zaprezentowali humorystyczny montaż słowno-muzyczny i piosenki ludowe. Do tańca rozruszała seniorów
swoją wiązanką góralską i cygańską stowarzyszenie „Babska
Rzeczpospolita „ z Klwowa. Placówka korzysta z dofinansowania.
Projekt „Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

XII FESTIWAL
FOLKLORYSTYCZNY
JUŻ ZA NAMI
Stypendyści Starosty Przysuskiego

17 listopada b.r. w Hali Sportowej w Odrzywole zjawiło się
około 300 uczestników corocznego Festiwalu Kapel, Zespołów,
Śpiewaków Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń
Ziemi Przysuskiej.

Wyróżnieni zostali: Honorata Gapys – średnia ocen: 5,59, Weronika Aderek – średnia ocen 5,59, Katarzyna Duda – średnia ocen
5,53, Jakub Kowalik – średnia ocen 5,4, Natalia Socha – 5,38, Joanna Górzyńska – 5,24, Kamil Marchewa – 5,21, Bartosz Pluciński –
5,2, Piotr Jakubczyk – 5,15, Szymon Macieja – 5,14, Martyna Krogulec 5,14, Weronika Nawrocka – 5,14, Nikola Witkowska – 5,11,
Ewa Kucharczyk – 5,06, Izabela Swęd – 5,05, Jakub Skalski – 5,0,
Kamil Kowalski – 5,0, Klaudia Nowak – 4,93, Ewelina Makowska –
4,9, Jagoda Jędrzejczak – 4,87, Wiktoria Kozdrach – 4,86, Paweł
Śledź – 4,85, Katarzyna Bugała – 4,83, Monika Gawor – 4,83, Katarzyna Oleś – 4,8, Dominik Borowiecki 4,8, Katarzyna Przyborek
– 4,8. Następnie młodzież przygotowana przez Panią J. Majchrzak
i I. Rejmer- Bielecką zaprezentowała koncert dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Zbigniew Głuch
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dycyjnymi daniami wystawiło 9 KGW i Stowarzyszeń oraz Dom
Senior z Odrzywołu i Środowiskowy Dom Samopomocy z Myślakowic. Jury Festiwalu oceniło najwyżej stoisko ŚDS z Myślakowic.
Nie zabrakło też konkursów na najlepszych tancerzy i pokazów
garncarstwa staropolskiego.

Jak zwykle dopisała publiczność. Przez cały czas trwania Festiwalu Hala była pełna a przy dźwiękach kapel plac przed sceną
szczelnie wypełniali tancerze. Na tym Festiwalu widać żywotność
folkloru opoczyńsko - radomskiego.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu oprócz nagród otrzymali upominki od organizatorów. Starosta przysuski Marian Niemirski
ufundowała nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika Festiwalu i nagrodę specjalną dla kapeli. Wśród gości Festiwalu obecni
byli min. starostowie powiatów przysuskiego i koneckiego, radna
Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Białecka, Wójtowie gminy Gielniów i Rusinów. Pozdrowienia dla organizatorów i uczestników
Festiwalu skierował obecny Wicemarszałek Senatu Stanisław
Karczewski. Głównym organizatorem Festiwalu był Wójt Gminy
Odrzywół Marian Kmieciak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole Bogumiła Stępień i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej. Festiwal sfinansowany był ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych gminy Odrzywół.

W tegorocznym Festiwalu wzięło udział 5 zespołów dziecięco-młodzieżowych ( 69 uczestników). Gran Prix Festiwalu w tej
kategorii zdobył, po raz pierwszy, zespół „Urwisy” działający przy
RCK w Drzewicy i prowadzony przez nauczyciela Marka Gapysa.
Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia. W kategorii zespołów
dorosłych wystąpiło 12 zespołów. W tej kategorii główna nagrodę
otrzymał zespół „Wieniawa” z Wieniawy. Na Festiwalu wystąpiło
20 kapel. Główna nagrodę Festiwalu otrzymała Kapela Romana
Wojciechowskiego ze Sławna. Nagrodę specjalną otrzymała kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych.

W kategorii solistów i instrumentalistów wystąpiło 9 osób.
Jury oceniło najwyżej grającego na akordeonie Piotra Bińkowskiego z Domaniowa. Swoje stoiska z wystrojem ludowym i tra-

NIEPROSTE WYBORY
W PIĘKNEJ OPRAWIE

TYLE WOJSKA JEST W LIPINACH

Powiadają, że odwaga była potrzeba gdy istniały smoki. Tak się
czasem rozgrzeszamy z tchórzostwa. Tymczasem wśród uczniów
w Lipinach nie ma smoków, a musi być odwaga. Nie może być inaczej gdy wybiera się drogę, która nie jest rozrywką i nawet ślubowanie to nie jest szablonowe „ślubuję!”.

Szacunek i cześć bohaterom, to takie oczywiste, a nie zawsze
spotykane. Tymczasem wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczyposplitej Polskiej w Lipinach, podczas święta
szkoły, jako pierwsze wybrzmiało to zobowiązanie.

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

29

POWIAT PRZYSUSKI
Być odpowiedzialnym. Dążyć do rozwagi, sprawiedliwości,
umiarkowania i męstwa – to już kompletnie zdaje się być zapomniane. Czym jest rozwaga? A raczej czy ona jest jeszcze komuś
potrzebna? Ponoć dzisiaj nade wszystko liczy się spryt. Rozwaga
to pochodna mądrości, spryt to „odmiana” zaradności. Co dziś jest
istotniejsze?

Polowego. Szpaler niebieskich beretów jakie noszą kadeci ciągnął
się od ołtarza do drzwi wyjściowych. „Tyle wojska jest w Lipinach?”
szeptali zdziwieni mieszkańcy Odrzywołu.
Za chwilę się okazało ilu ich jest. Przemarsz przez Rynek zrobił
wrażenie – dyscyplina, sprężysty krok, rytmiczność, buty równo
wbijane w asfalt, prezencja, która tak bije od munduru.
Stadion naprzeciwko Urzędu Gminy powitał nas pochmurnym
niebem, ale deszcz czekał, zresztą wierzyliśmy, że niebiosa nam
kibicują.
Tutaj rodzicom, którzy ledwie wytarli oczy po wzruszeniach
w kościele, znowu ścisnęło gardo. Honory i ślubowanie. Każda fraza prawie wykrzyczana niczym żołnierska komenda przez niemal
100 gardeł. Słowa jak wystrzał. Trudno było nie usłyszeć, a z drugiej strony nie sposób powiedzieć, że tekst nieznany, niezapamiętany, nieprzyswojony.
A więc odpowiedzialność, odwaga, pomoc potrzebującym
i krzywdzonym, sprawiedliwość i owo męstwo - słowa, dla których
wypełnienia wezwana została pomoc Boża, słynnym – „tak mi dopomóż Bóg”.
Aparaty szalały, flesze strzelały, dyktafony i kamery pracowały na pełnych obrotach. I dobrze, bo to nie teatr, nie farsa, nie tak
zwane wypada lecz początek drogi. Są w życiu rzeczy, które warto
i takie, które się opłaca. W tym momencie tam na stadionie należało zastanowić się czy umiem odróżnić i czy chcę spróbować wybierać te, które WARTO, choć nie zawsze się to się może opłacać.
W Lipinach w sytuacjach trudnych – przysięga się na flagę
i wtedy trzeba stanąć przed tym dylematem – warto czy tylko się
opłaca?
Człowiek to nie przedmiot – nie oddajemy go do warsztatu gdy
się zepsuje, dlatego wychowujemy go od wewnątrz. Początek stał
się podczas święta szkoły.

Potem sprawiedliwość. W świecie, który tylko innych rozlicza, siebie zawsze tłumacząc i sprawiedliwość i odpowiedzialność
brzmią jak banał. Umiarkowanie. Komu ono potrzebne, skoro
wszędzie wszystkiego więcej niż komukolwiek przydać się może.
Męstwo? Owszem, wszak po to poszli do tej szkoły, ale najlepiej żeby nie musieli go sprawdzać – w czasach pokoju dotrwać
do wcześniejszej emerytury i tyle. A tu naprawdę o odwagę i nieuleganie trudnościom rzecz się toczy. I o męstwo, żeby dotrzymać
przyrzeczenia czy umowy choćby nie było to wygodne. To też męstwo wytrwać w danym słowie?
Ślubowanie uczniów w Lipinach zawsze jest wyjątkowe – tygodnie przygotowań, zarówno na placu, jak i w szkole. Zresztą
ślubowanie nie musi być dla wszystkich – na nie trzeba zasłużyć.
Dać rękojmię zrozumienia co człowiek obiecuje. Czternaście zobowiązań pracy nad sobą. Czternaście drogowskazów na życie, nie
tylko szkolne.

W listopadową sobotę, przed Świętem Niepodległości, kościół
w Odrzywole wypełniło około ośmiuset osób,: kadeci, rodzice, goście, nauczyciele, uczniowie cywilni. Świątynia wyglądała jak katedra polowa. Za ołtarzem 4 księży, w tym jeden płk. z Ordynariatu
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A potem za Wyspiańskim – tańczyliśmy, bawiliśmy się, śpiewaliśmy jak na prawdziwym weselu. Byli państwo młodzi i chór kobiet
przyśpiewujących podczas zaślubin, był walczyk dla wszystkich
chętnych i piękne konie z równie doskonałą bryczką po prostu
sunące pod wodzą koniuszego po murawie stadionu. Wokół sceny
dekoracja godna profesjonalnego przedstawienia, stroje ludowe
i przygotowywane na miejscu w szkole. Malwy, słoma, kufry, kosy.
To nie było zwykłe szkolne przedstawienie – takich niewiele w polskiej szkole, bo zbyt pracochłonne. Ale tutaj nie zabrakło niczego
– nawet recytującego Starosty Przysuskiego…
Dlatego nie ma się co dziwić, że co najmniej 500 telefonów
nagrywało, powodując w pewnym momencie perturbacje z dźwiękiem. Nic to – jak mówił Wołodyjowski do Baśki – przedstawienie
się obroniło, bo szczęście sprzyja odważnym. A zdecydować się na
taką nieprostą szkołę, apele i pobudki, zaprawy i brak wygody, bo
bez „skrzydeł” mamusi, to pierwszy krok na drodze ku odwadze,
drugi – to wiara, że ci, którzy chcą nosić mundur i w kontuszu też
potrafią zatańczyć, a ostatni to te niełatwe słowa ze ślubowania.
No cóż - bycie bohaterem swojego życia, to akt odwagi.
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KUCHNIA BIAŁO – CZERWONA
Z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości nauczycielki praktycznej nauki zawodu
panie Małgorzata Czyżykowska
i Monika Grzywaczewska pracujące w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Pogroszy-nie zorganizowały konkurs kulinarny na przygotowanie biało
- czerwonych potraw. Uczestniczki miały za zadanie odszukanie receptur i wykonanie
w ciągu 120 minut znalezionych
lub wymyślonych przepisów.
Uczestniczki decydowały, czy
miały to być przystawki, dania
główne, czy desery. Efekty pracy
młodych mistrzyń kuchni są znakomite. Zamieszczamy przepisy
większości przygotowanych dań
i zachęcamy do ich powtórzenia
w domu. Organizatorki i uczestniczki konkursu udowodniły,
że biało – czerwone barwy mogą
być nie tylko piękne, ale również pyszne. Konkurs oceniały:
Agnieszka Antczak – szef kuchni,
Małgorzata Czyżykowska – nauczyciel zawodu, Monika Grzywaczewska – nauczyciel zawodu,
Marzena Pakosz – wychowawca.
Deser malinowo-wiśniowy –
przygotowała Patrycja Wanzel.
(zdjęcie 2)
Warstwa czerwona: 30dag
owoców świeżych lub mrożonych wiśni i maliny, 0,5 szklanki
cukru, 1 szklanki wody, galaretka
malinowa. Owoce wsypujemy
do garnka, zasypujemy cukrem
i gotujemy. Dodajemy 0,5 szklanki wody. Gotujemy 10 min. Gorącą mieszankę przecieramy
przez sito, do przecieru dodajemy galaretkę wymieszana w poł.
szklanki wody. Masę wylewamy
do pucharków i odstawiamy do
stężenia.
Warstwa biała: 2 serki homogenizowane, 25g żelatyny, 0,5
szkl cukru pudru, cukier waniliowy. W połowie szklanki przegotowanej wody rozpuszczamy
żelatynę. czekamy az spęcznieje. Dolewamy 200 ml gorącej
wody, mieszamy . Odstawiamy
do wystygnięcia. Po wystygnięciu dodajemy serki, cukier puder,
cukier waniliowy. Mieszamy i od
razu wykładamy na masę czerwona. Odstawiamy do stężenia.
Kurczak w sosie Ajwar – autorka Kamila Kamińska.
3 papryki czerwone, 10 łyżek
oliwy z oliwek, 1 bakłażan, 1 papryczka pepperoni, 2 ząbki czosnku, 1 cebula, 1 filet z piersi kurczaka, 250 g pomidorów, 2 łyżki
soku z cytryny, sol pieprz papryka słodka. Papryki oczyszczamy
z gniazd nasiennych, myjemy,
kroimy na ćwiartki i pieczemy.
Bakłażana kroimy w kostkę, pep-

Dla uczestniczek konkursu
to były bardzo pracowite dwie godziny.

Deser galaretkowo-serowy.

Fileciki z piersi z kurczaka
z ryżem i czerwonym sosem.

Uczestniczki i jury konkursu pt. Kuchnia biało-czerwona.

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

31

POWIAT PRZYSUSKI
peroni na pol i usuwamy nasiona,
czosnek i cebule drobno siekamy. Pomidory sparzamy i obieramy ze skorki, kroimy w kostkę.
Wszystkie składniki miksujemy
z 8 łyżkami oliwy i sokiem z cytryny. Doprawiamy sola i pieprzem,
papryka. Filet oczyszczamy, gotujemy z przyprawami. Kroimy
w plastry. Na talerzu układamy
plastry mięsa, na to sos. Podajemy z ryżem i dowolną surówką.
Pierogi z truskawkami – gotowała Daria Doroba.
Ciasto: 2 szkl mąki pszennej, 2 łyżki oleju, 200 ml wody,
szczypta soli. Mąkę przesiać na
stolnicę, dodać sól, olej i wodę.
Zagnieść gładkie, jednolite ciasto. Truskawki świeże lub mrożone. Rozwałkować ciasto i szklanka wycinać krążki. Na każde
kółko ciasta nakładać truskawki
i zlepiać. Gotowe pierogi od razu
gotować we wrzącej, osolonej
wodzie. Po wypłynięciu gotować
2, 3 minuty. Słodką śmietankę
wymieszać z cukrem pudrem.
Ugotowane pierogi okładać na
talerzu i polać sosem śmietanowym i musem z truskawek.
Babeczki red velvet upiekła
Daria Koralewska.
Ciasto: 250g mąki, 2 łyżki
kakao, 2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 0,5 łyżeczki sody,
100g masła, 200g cukru, plaska
łyżeczka czerwonego barwnika,
cukier waniliowy, 2 jaja, 175 g
maślanki. W misce wymieszać
mąkę, kakao, proszek, barwnik,
sodę. W drugiej misce utrzeć cukier z masłem, dodac cukier waniliowy, jaja, maślankę. Utrzeć.
Ciasto przelać do foremek na
muffiny do 3/4 wysokości . Piec
20 min w temp 170 stopni. Wystudzić.
Masa: serek naturalny, cukier
puder, cukier kolorowy. Wymieszać serek z cukrem. Wystudzone muffiny dekorować masą
i posypać cukrem.
Bazyliowa kremowa zupa
pomidorowa – podała Sylwia
Wrzosek.
400g krojonych pomidorów,
1 cebula, 2 ząbki czosnku, 1 kostka rosołowa, szklanka wrzątku,
świeża bazylia, mały jogurt naturalny, 1\4 fety (ok 50 gr), vegeta,
sol, pieprz, oliwa z oliwek. Cebule
obrać , pokroić w kostkę, zeszklić
na łyżce oliwy. Posypać vegetą,
dodać pomidory, czosnek przeciśnięty przez praskę, dusić. Kostkę rosołowa rozpuścić w szklance gorącej, przegotowanej wody.
Wlac do pomidorów , wymieszać.
Doprawić pieprzem i sola. Pod
koniec gotowania dodac posiekana bazylie. Przestudzić a potem zmiksować. Przed podaniem
podgrzać, wrzucić pokrojona
w kostkę fetę. Podawać z kleksem jogurtu lub śmietany, udekorowaną listkiem bazylii.
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Babeczka ved velvet w biało-czerwonej polewie.

Koreczki z sera feta i pomidorków
koktailowych z grzankami.

Kruche ciasteczka autorstwa Katarzyny Raćkowucz.
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Pomidorki koktajlowe nadziewane fetą przygotowała Sandra
Ziarnik.
30 pomidorków, 1 opakowanie sera feta, 2 łyżki oliwy, świeże
oregano. Pomidorki myjemy, osuszamy i przecinamy na pol. Wydrążamy środek. Ser feta ucieramy z oliwą i posiekanym oregano.
Pomidorki nadziewamy przygotowana masa. Nabijamy na krótkie
wykałaczki. Można wszystkie nabić na dużego pomidora.
Muffiny biało-czerwone upiekła Milena Kowalska.
2,5 szklanki mąki, 2 jaja, 0,5 szklanki maślanki, 0,5 szklanki
mleka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2/3 szklanki cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 100g stopionego masła, 150g truskawek, 1 burak, cukier puder. Mąkę wymieszać z proszkiem,cukrem
i cukrem waniliowym. Dodać jaja, mleko, maślankę, stopione masło. Zmiksować. Dodać pokrojone truskawki. Ciasto podzielić
na połowę. Do jednej części doda startego buraka i łyżkę maki.
Wymieszać. Przygotować 12 foremek na muffiny. Wyłożyć papilotki. Do polowy foremki wypełnić ciastem czerwonym, na
wierzch ciasto jasne. Piec 20 min w temp 200 stopni. Upieczone
i wystudzone muffiny posypać cukrem pudrem z 1 łyżeczką cukru
waniliowego. Podawać z musem owocowym i bitą śmietaną.
Wszystkim miłośnikom i miłośniczkom barw biało-czerwonych życzymy smacznego.
M. Czyżykowska, M. Grzywaczewska, Dorota Sokołowska

Kuleczki serowe biało-czerwone w wykonaniu Natalii Mędygrał

III REGIONALNY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
W niedzielę 6 października 2019 r. w Tomaszowie Mazowiecki
w ZSP nr 2 odbył się III Regionalny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Maz oraz Powiatowe Centrum Animacji Społecznej. Do turnieju zgłosiło się 11 Kół Gospodyń Wiejskich oraz
2 Koła Gospodyń Miejskich z terenu powiatu tomaszowskiego,
opoczyńskiego i przysuskiego. Powiat przysuski reprezentowało Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna w 10 osobowym
składzie. Nasza reprezentacja rywalizowała w 6 konkurencjach:
kulinarnej, edukacyjnej, modowej, artystycznej, sprawnościowej
i teście wiedzy. We wszystkich nasze Panie wykazały się wiedzą,
talentem i ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Bezkonkurencyjnym, popisowym produktem Stowarzyszenia była sałatka z koziego sera, która budziła zachwyt u wszystkich uczestników turnieju. Specjalnie dla czytelników „Ziemi Przysuskiej prezentujemy
przepis na tą przebojową lokalną potrawę na stronie 30. Bardzo
dobre miejsca nasze Panie zajęły również w teście wiedzy zdobywając czwarte miejsce. Imprezę uświetniła występami młodzież
z Powiatowego Centrum Animacji Społecznej oraz śpiewaczka
operowa Izabela Witwicka z Gliwic
Agnieszka Kumek
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„DOMINAE DE PORTA ACIALI OPERIBUSQUE MISERICORDIAE DEDITUS”

PANI Z OSTREJ BRAMY I DZIEŁOM MIŁOSIERDZIA ODDANY

Taki tytuł może z dumą od 16 listopada nosić Starosta Przysuski Marian Niemirski. Nadał mu go przebywający w Polsce z okazji
30 – lecia powstania Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
w Skarżysku-Kamiennej nowy nuncjusz apostolski abp. Salvatore
Pennacchio. Uroczystości odbyły się w tym szczególnym miejscu
podczas uroczystości jubileuszowych.

których dane mi było spotkać, współpracować i którzy swoją dobrocią,
umiłowaniem człowieka i chrześcijańskich wartości byli przykładem
kształtującym prawidłowe postawy. Pragnę przywołać w tym miejscu
pamięć o nieodżałowanym ś.p. Arcybiskupie Zygmuncie Zimowskim
– bliskim współpracowniku Jana Pawła II i Benedykta XVI, a moim
wielkim mentorze i nauczycielu. Do dzisiaj dziękuję w modlitwie Dobremu Panu Bogu, że postawił na mojej drodze życia tego wybitnego
Człowieka i Przyjaciela. Stąd też i wartość otrzymanego wyróżnienia
dla mnie jest szczególnie wielka ponieważ ś.p. ks. Arcybiskup również
został uhonorowany tym medalem w przeszłości.” Sanktuarium Matki
Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, które jest jedyną
wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy w Polsce, obchodzi 30-lecie
powstania. Uroczystości z udziałem abp. Salvatore Pennacchio,
odbyły się 16 listopada. Była to jednocześnie pierwsza wizyta nuncjusza apostolskiego w diecezji radomskiej. Od początku istnienia
sanktuarium, przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia modliło się
ok 2,5 mln wiernych.– Pochylamy się nad prawdą o Bożym miłosierdziu i Matce Bożej Miłosierdzia, szczególnie w tym miejscu,
w sanktuarium maryjnym w Skarżysku-Kamiennej. Wspólnie wielbijmy Boga za dar Bożego miłosierdzia – mówił witając wiernych
bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski. Ojciec Święty w liście
zapewnił o duchownej łączności z wiernymi Kościoła Radomskiego. Papież Franciszek zachęcił też do „ufnego zawierzenia Matce
Bożej Miłosierdzia swoich spraw, osobistych, społecznych, narodowych i tych, które są przedmiotem troski wspólnot parafialnych
i całej diecezji”. – Ojciec Święty życzy, by modlitewne spotkanie
z Maryją, przenikała wdzięczność za Jej orędownictwo u Boga,
wyproszone łaski i duchowe pocieszenia. Dar sanktuarium i jego
działalność w minionym 30-leciu, szczególnie wielogodzinne sprawowanie sakramentu pojednania i podejmowane dzieła miłosierdzia, niech będą okazją do dziękczynienia za zaistniałe dobro, powodem radości i okazją do ożywienia wiary, nadziei i miłości – czytamy w telegramie od papieża Franciszka, który odczytał ks. prał.
Kryspin Dubiel z Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Abp Pennacchio mówił w homilii, że od 30 lat w skarżyskim sanktuarium
płonie „krzew gorejący miłością miłosierdzia”. – Bóg jest obecny
w tym sanktuarium przez swoją Matkę po to, abyśmy na Nią spoglądali i świadczyli – jak Ona – ludzkie miłosierdzie. Spoglądajcie
na oblicze Matki Miłosierdzia, bowiem przez Jej oczy można wejrzeć w Jej serce, które obdarza nas miłosierną miłością – powiedział nuncjusz apostolski w Polsce. Na koniec życzył, by „skarżyskie sanktuarium było ogniskiem, które promieniuje miłością i ciepłem miłosierdzia”. – A ci, którzy tutaj się modlą i będą przybywać
niech doświadczają Bożego miłosierdzia – powiedział arcybiskup.

Na dyplomie potwierdzającym to zaszczytne wyróżnienie
czytamy, że ten honorowy tytuł oraz pamiątkowy medal zostały nadane Panu Marianowi Niemirskiemu „za unikalną umiejętność integrowania różnych środowisk w trosce o dobro wspólne,
zwłaszcza o niepełnosprawnych”. „Czuję się bardzo wyróżniony
i wzruszony otrzymaniem tego medalu. Dedykuję go wszystkim moim
współpracownikom i bliskim, którzy przez lata wspólnych działań
w decydujący sposób przyczynili się do właściwego zrozumienia i interpretowania poprzez pracę i działanie głoszonej przez św. Jana Pawła
II zasady obowiązku troski o dobro wspólne i pracy na jego rzecz. Kierując się już od wielu lat tym imperatywem w działalności publicznej,
ale również opierając się na przebogatej chrześcijańskiej nauce Kościoła udało nam się w powiecie przysuskim od lat widzieć potrzeby ludzi
niepełnosprawnych i rozwiązywać problemy, które stawia przed nimi
ich czasem trudniejsze życie, ale nie dlatego, że wynika to z jakiego
trendu politycznego, czy społecznego, lecz dlatego, że pomoc słabszemu i dotkniętemu nieszczęściem człowiekowi stanowi kwintesencję
całej kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, a od ponad 1050 lat również
polskiej. Dlatego też przyznane wyróżnienie przyjmuję z dumą, ale również pokorą i ogromną wdzięcznością wobec wszystkich dobrych ludzi
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Na koniec liturgii Kapituła Ostrobramska przyznała 5 medali “Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus”
(Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia oddany). Otrzymali je:
Marian Niemirski, ks. Daniel Glibowski, Roman Wojcieszek, Zofia
Wnukowska i Marek Kozdrak. 22 października 1989 roku ks. kard.
Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia kaplicy i intronizacji wizerunku Matki Bożej. Obraz jest darem bp. Edwarda Materskiego,
a namalowała go wilnianka Izabela Borowska. Koronacja obrazu
odbyła się 2 lipca 2005 r. 7 stycznia 2014 roku sanktuarium otrzymało tytuł bazyliki mniejszej dekretem papieża Franciszka. Sanktuarium cieszy się szczególnie bliskimi związkami z Janem Pawłem II, który jako wotum podarował Matce Bożej złoty różaniec
i piuskę. Sanktuarium przechowuje także własnoręcznie napisany
tekst przez papieża Polaka “Matce Miłosierdzia Skarżysko-Kamienną zawierzam”. Powstał on z okazji ogłoszenia Matki Bożej
patronką miasta w 1995 roku.

MARZENA PAPIS

JEST JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH
NAUCZYCIELEK W POLSCE
Marzena Papis, nauczycielka z Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia świętej Królowej Jadwigi w Mariówce pod Przysuchą
i I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie znalazła się w wąskim
gronie nominowanych pedagogów w prestiżowym konkursie Nauczyciel Roku.

kacji, regiony kraju i specyfika pracy sprawiają, że wyłonienie finalistów jest nie lada wyzwaniem. Regulamin jest jednak nieubłagany i musieliśmy dokonać wyboru. Bo nasz Konkurs nie jest dla
dobrych ani nawet bardzo dobrych nauczycieli. Jest dla wybitnych,
najlepszych. A „Złota Trzynastka” to są Najlepsi z Najlepszych.
W tej edycji wybór laureatów Konkursu Nauczyciela Roku był
bardzo trudny, bo poziom Konkursu jest wysoki, a dorobek kandydatów do tego zaszczytnego tytułu – imponujący. W uzasadnieniu
wyboru Marzenę Papis nazwano nauczycielem, który w każdym
uczniu potrafi rozpoznać talent i stosownie go rozwijać. Podkreślono imponującą współpracę z uczelniami, projekty realizowane
z wychowankami, koordynowanie programem Klasa Akademicka
SGH i ogromne sukcesy. Tylko w roku szkolnym 2018/2019 pod
kierunkiem Marzeny Papis uczniowie odnotowali następujące
osiągnięcia: zdobyli 5 indeksów uczelni wyższych, jeden uczeń został laureatem XLV Olimpiady Geograficznej; 10 zakwalifikowało
się do zawodów okręgowych zdobywając I i II miejsce w okręgu
łódzkim; trzech uczniów zostało laureatami XII Ogólnopolskiej
Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, 4 uczennice zdobyły
Grand Prix i jedna I miejsce w kraju; 9 uczniów I miejsce w województwie i regionie w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie
Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, jeden uczeń został laureatem w Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno - Środowiskowym;
jeden uczeń zajął II miejsce w kraju w Konkursie Politechniki Warszawskiej „Zaplanuj swoją przestrzeń”; jedna laureatka Międzynarodowego Konkursu „Darujmy światu pokój”; dwóch uczniów zajęło II miejsce w województwie podczas realizacji zadania rekrutacyjnego do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, zostało posłami tej
edycji; Dwóch uczniów zajęło I miejsce w Konkursie DiscoverEU;
Ponad 30 uczniów przesłało swoje prace do Kapsuły Czasu, której
otwarcie nastąpi za 100 lat; Drużyna przygotowywana pod kierunkiem Marzeny Papis jako jedyna z województwa zakwalifikowała się do Wielkiego Turnieju Wiedzy Geograficznej w Toruniu.
Marzena Papis w ciągu 24 lat pracy do udziału tylko w Olimpiadzie
Geograficznej przygotowała 551 uczniów. Pani Marzeno dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Na podstawie serwisu gminy www.rusinow.pl opracował J. Bednarski

PIERWSZY ROK KADENCJI
Starosta Marian Niemirski i Skarbnik Powiatu
Ewa Białecka podsumowują I rok kadencji
samorządowej.
W całym kraju pracuje około 702 293 nauczycieli, ale nominację na Nauczyciela Roku 2019 otrzymało tylko 13. Nazwano
ich „Złotą Trzynastką”. W gronie tym znalazła się pochodząca
z Rusinowa Marzena Papis – wieloletni nauczyciel geografii szkół
mariowskich. 8 października 2019 roku w Sali Wielkiej Zamku
Królewskiego w Warszawie w odbyła się uroczysta gala podsumowująca XVIII edycję prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu
„Nauczyciel Roku 2019”. Konkurs nie jest dla dobrych ani nawet
bardzo dobrych nauczycieli. Jest dla wybitnych, najlepszych. Nauczyciel Roku to nie plebiscyt. Tu ważne są osiągnięcia - te małe
i te duże. Te, które da się zważyć i zmierzyć, ale i te wychowawcze, niedające się przeliczyć na procenty i punkty. Ważne są opinie
innych. Ważne są zaangażowanie i kreatywność. Ważna jest pasja
i ważna jest misja. I ważne jest też to, jak sam nauczyciel postrzega
siebie, swoją pracę, zawodowy etos. Ważne jest wszystko, co sprawia, że można powiedzieć o nauczycielu, iż jest nietuzinkowym. Bo
w tym Konkursie nagradzamy Najlepszych z Najlepszych! Finaliści to wybitni nauczyciele, którzy nie tylko przekazują uczniom
wiedzę, ale – przede wszystkim – objaśniają im świat”.W opisach
laureatów „Złotej Trzynastki” zwrócono uwagę na specyfikę ich
działalności edukacyjnej. Dorobek nauczycieli ocenia profesjonalne jury, któremu od 2002 r., czyli od pierwszej edycji Konkursu,
przewodniczy prof. Stefan M. Kwiatkowski, obecnie rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
oraz wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jak powiedział przewodniczący jury prof.
Stefan M. Kwiatkowski „Niełatwo było ustalić rozstrzygnięcie.
Mieliśmy bardzo dużo znakomitych kandydatur. Różne etapy edu-

Pani Skarbnik, Panie Starosto, jaki był ten pierwszy rok nowej
kadencji ?
Marian Niemirski – Intensywny
i dość spokojny. Spokojny politycznie – ponieważ szeroka koalicja,
którą zawiązaliśmy w powiecie
przysuskim po wyborach 21 października funkcjonuje bardzo
dobrze i zgodnie, podejmując niezbędne, ważne decyzje inwestycyjne. Realizujemy konsekwentnie
nasz program wyborczy proszę
zwrócić uwagę na bardzo intensywne działania w dziedzinie budowy dróg. Nieźle dajemy sobie radę
z oświatą - pomimo trundego roku
podwójnego naboru byliśmy jako
samorząd przygotowani zarówno
infrastrukturalnie i materialnie do
znacznego od września 2019 wzrostu zadań i obciążeń związanych
z nieplanowanymi wcześniej podwyżkami płac i zwiększonym naborem
z podwójnego rocznika absolwentów gimnazjów wszystko wskazuje na
to, że uda się nam do końca roku uregulować wszystkie należności bez
większych problemów. Zapewniamy na bieżąco funkcjonowanie szpitala powiatowego dbając o jego rozwój. Przypomnę, że w tym roku rozpoczął funkcjonowanie Zakład Opiekuńczo – leczniczy w Borkowicach.
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Oczywiście dbamy również o poszerzanie naszych możliwości poprzez
pozyskiwanie środków zewnętrznych dla naszych jednostek. Dla mnie
nie ma różnicy, czy możemy nasz budżet powiększyć o 1000 zł, czy
o milion zł poprzez zdobycie pieniędzy na jakikolwiek projekt, który pozytywnie wpływa na naszą społeczność. Ale o finansach szczegółowo
wypowie się Pani Skarbnik. Jak widać nie próżnujemy.
Ewa Białecka – to rzeczywiście
jest rok bardzo intensywnej pracy.
Budżet naszego małego powiatu powiatu na rok 2019 był planowany w wysokości 71 mln zł.
To były wstępne założenia określane w realiach końca 2018 r. Jednak
sytuacja jest dynamiczna, a nasze
starania również przynoszą efekty.
Przytoczę tylko 4 przykłady o bardzo różnej skali z ostatnich tygodni.
1 projekt – to zakup wyposażenia
dla PSP w Przysusze o wartości
30 000 zł, 2 to dofinansowanie do
organizacji praktyk zagranicznych
dla uczniów ZS 2 w im. Ludwika
Skowyry w Przysusze o wartości
ponad 140 tys. euro czyli ponad
600 000 zł, międzynarodowy, finansowany przez UE projekt wsparcia
osób niepełnosprawnych za 1,4 mln zł i największy projekt wsparcia
remontów i budowy dróg w powiecie przysuskim ze wsparceim z funduszy rządowych ponad 11,7 mln zł, a łączna wartość robót drogowych
w bieżącym roku przekroczy wartość 23 mln zł. Tego typu skuteczność
w pozyskiwaniu finansowania pokazuje dwie rzeczy – po pierwsze wysokie umiejętności osób starających się o dofinansowanie i po drugie
dużą intensywność działań w tej dziedzinie. Wymienione projekty to
tylk o przykłady działań, które podejmujemy jest więcej. Część pieniędzy, z których korzystamy nie wpływa bezpośrednio do naszego powiatu tylko jest wydawana na inwestycje u nas przez samorządy innych

szczebli - gminne i wojewódzki. Jako radna wojewódzka pracująca
w komisji finansów, wiem – wystarałam się o przyznanie łącznie ponad
837 tyś zł. Kwota ta nie wpływa bezpośrednio do budżetu powiatu, ale
pozostaje w naszej ziemi jako zrealizowane projekty.
Marian Niemirski – gwoli uzupełnienia, liczą się dla nas nie tylko
sprawy finansowe, chociaż mają one znaczenie fundamentalne. Staramy się również działać w sferze integracji społecznej również realizując przekonania, dążenia i aspiracjhe naszej społeczności. Wspieramy
działalność stowarzyszeń lokalnych i kół gospodyń wiejskich, organizujemy lub współorganizujemy lokalne święta i uroczystości. Największą
tegoroczną okazją do spotkania się były dożynki powiatowe, ana które
przybyło według naszych danych ok 10 000 ludzi. Wsparliśmy również
organizację Dnia Papryki w Potworowie, jesteśmy z naszymi mieszkańcami na uroczystościach religijnych i rocznicowych ostatnio w Stefanowie do którego z roku na rok przyjeżdża coraz więcej ludzi.
Ewa Białecka – takie mądre działania prowadzone w naszym powiecie od lat po egidą Pana Starosty przynoszą piękne owoce. Przy okazji takich spotkań widać, że integrujemy się jako ludzie w społeczność
powiatową. Po 20 latach od powstania można chyba zacząć mówić,
że istnieje społeczność powiatowa w naszym powiecie.
Co planujecie Państwo w najbliższym czasie ?
Marian Niemirski - Wiele działań przez nami, najważniejsze – realizacja inwestycji drogowych w pełnym zaplanowanym zakresie, przygotowanie wyjazdu na zagraniczne praktyki 60 uczniów i 4 nauczycieli,
przywracanie połączeń autobusowych, tworzenie ułatwień dla niepełnosprawnych również w ramach wymienianego już powyżej projektu,
działania na rzecz propagowania korzystania z czystych źródeł energii,
organizacja corocznego konkursu na najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową. Wszystko to bez zaniedbywania bieżących spraw ze stałym
wyszukiwaniem możliwych do wykorzystania źródeł finansowania
rozwoju naszej społeczności i naszego powiatu. O to wspólnie z Radą,
Zarządem i Panią Skarbnik będziemy dbali.
Dziękuję za rozmowę i życzę nam wszystkim jak największych
Państwa osiągnięć. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Bednarski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. L. SKOWYRY W PRZYSUSZE
PO RAZ TRZECI W AKCJI „HORTEX NATURALNIE”

Zainicjowana trzy lata temu akcja proekologiczna „Hortex
naturalnie” miała swoją kolejną odsłonę 11 października 2019.
Uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia z Zespołu Szkół
nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze wraz z nauczycielami po raz trzeci
wzięli udział w akcji proekologicznej HORTEX NATURALNIE.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas III i IV technikum
pojazdów samochodowych, II technikum elektronicznego oraz
II klasy szkoły branżowej I stopnia, którzy pod nadzorem pracowników Nadleśnictwa Przysucha wsadzili 1500 sadzonek drzew
liściastych na terenach leśnych wokół Przysuchy oraz uczennice
technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz szkoły branżowej które wraz z nauczycielami przygotowały ciepły posiłek
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dla wszystkich uczestników z produktów Hortex-u. Podczas akcji
uczniowie wykazali się także wiedzą na temat flory i fauny przysuskich lasów. Ważnym elementem dydaktycznym było stoisko
EKOPUNKTU, na którym uczniowie mogli nauczyć się zasad sortowania śmieci, poznać produkty pozyskane z odpadów i uczestniczyć w konkursie na temat szeroko rozumianej ekologii: segregowania odpadów, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Na zakończenie wyróżniający się uczniowie otrzymali ciekawe nagrody ufundowane przez ZPOW Hortex Przysucha i EKOPUNKT.
Wszyscy z chęcią uczestniczyli w wydarzeniu i już zgłosili swój
akces do akcji przyszłorocznej.
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Niewątpliwie pomysł firmy HORTEX na promowanie zachowań proekologicznych poprzez angażowanie młodzieży w działania na rzecz środowiska naturalnego to bardzo dobra forma edukacji. Zdecydowanie łatwiej i szybciej uczy się poprzez działanie,
a nie wykłady czy pogadanki.
Małgorzata Bednarska

MARIA MIŚKOWSKA
Pogoda ducha

Skąpane niebo w porannej zorzy
Gospodynie już na nogach
Ciepłotą płonie wnętrze mieszkania
Zewnątrz i wewnątrz jaka pogoda.
Pogoda ducha i atmosfery
Urok przyrody i urok domu
Serca w skowronkach wciąż byśmy chcieli.
- Chcieć to móc Znana sentencja
Do mnie przypisać, tobie przypiąć
Niech będzie wieczna
Jaka to moc w niej jest zawarta
Z otwartym sercem, otwarta karta.
Tego mam trzeba, tego byśmy chcieli
Ze słowiczą nutą, w górę wzlecieli
I swoje skrzydła rozpięli szeroko
Światy w sobie; pogoda i spokój.

Idziesz
Idziesz przez życie
Z podniesioną i ze spuszczoną głową
Przyświeca gwiazda, przygasa
Równasz innym kroku
Też w rytm wpadasz
Chwytasz świat i masz go
Chciejstwo – to za wiele
Nad tym też rozważasz.
A na ścieżkach życia
Tyle drogowskazów
Który bliski tobie - wybierz
Nawet i od razu.

HALINA SIWIEC
Wigilia

Powoli zapada zmrok
Na pierwszą gwiazdkę czekamy
W którym oknie zabłyśnie ?
We wszystkie spoglądamy.
Opłatek na sianie przygotowany
Wigilijna świeca na stole płonie
Jemioła pełna szczęścia, zawieszona.
Strojna choinka stoi koło niej.
Na białym obrusie,
Wigilijna Wieczerza podana.
Czy jest 12 potraw ?
Były liczone od rana.
Piękna, świąteczna zastawa,
oczy rodziny cieszy,
Jest dodatkowe nakrycie,
Może zapuka Wędrowiec pieszy?
W ten Wigilijny Wieczór,
gdy łamiemy opłatek biały,
jesteśmy szczęściem przepełnieni.
Kożdy się czuje doskonały
Zacisze naszego domu
i ciepło rodzinne rozgrzewa.
Świąteczny nastrój jednoczy,
Serce i dusza kolędy śpiewa
Choć ciągle zmienia się świat
i my nie jesteśmy tacy sami,
cieszymy się z każdych Świąt.
Świętujmy z naszymi Rodzinami

Chmury, błyskawice
Zaciemniają, rozświetlają drogę
Idziesz przez życie
Z podniesioną, ze spuszczoną głową
Siły własnej woli wzwyż
One pomogą.
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

na jesienne wieczory w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Szydłowcu
Rynek wydawniczy w Polsce już od wielu lat działa bardzo
prężnie. Co miesiąc kolorowe lśniące okładki nowości przyciągają
wzrok czytelników i kuszą obietnicą przeżycia wspaniałych wrażeń. Co i rusz pojawia się nowa gwiazda na firmamencie literackim,
nowy bestseller, wznowienia, kontynuacje. Nie inaczej zapowiada
się jesień 2019 roku. Wydawnictwa przygotowały niezwykle bogatą ofertę nowości. Niektóre z nich można już wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Szydłowcu.
Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o wiele ciekawych
pozycji z zakresu literatury faktu. Na pewno wśród nich należy
wyróżnić „27 śmierci Toby’ego Obeda” Joanny Gierak-Onoszko.
Autorka zabiera nas w podróż do Kanady. Nie jest to jednak zwykła podróż do pięknych zakątków tego kraju. Wyśmienity reportaż odsłania przed nami prawdę, którą nie jest łatwo poznać, która
jest brutalna i wstrząsająca, a pokazuje życie rdzennych mieszkańców po „najeździe” Europejczyków. Mimo że ta historia jest makabryczna, na pewno warto ją poznać.
Niewątpliwie, pozostałe publikacje literatury faktu również
zasługują na przeczytanie. Paweł Kapusta, autor doskonałego
debiutu o sytuacji w polskiej służbie zdrowia pt. „Agonia”, tym razem zabiera nas do zamkniętego świata służby więziennej („Gad.
Spowiedź klawisza”), Agnieszka Wolińska - Riedi pokazuje życie mieszkańców Watykanu („Kobieta w Watykanie. Jak żyje się
w najmniejszym państwie świata”), a Souad Mekhennet prezentuje różne oblicza dżihadyzmu („Powiedzieli, żebym przyszła sama.
Za linią dżihadu”).
Wydawnictwa zadbały również, aby miłośnicy beletrystyki
znaleźli coś dla siebie na długie jesienne wieczory. Czytelniczki
może zainteresować nowa pozycja Ałbeny Grabowskiej „Matki
i córki”, w której poznamy cztery pokolenia kobiet i ich tajemnice
rodzinne, a wszystko to na tle burzliwej historii Polski. W nowościach literatury polskiej pojawiły się również inne wyczekiwane
powieści: „Horyzont” Jakuba Małeckiego i „Kot niebieski” Martyny Bundy.
Rozwiązywanie kryminalnych zagadek czeka na nas w: „Pokrzyku” Katarzyny Puzyńskiej, „Rzeźniku” Maxa Czornyja, „Kasztanowym ludziku” Sorena Sveistrupa, a także w policyjnej trylogii
„Kryształowi” Joanny Opiat-Bojarskiej. Swoje nowe powieści wydały też znane i lubiane: Charlotte Link „Polowanie” i Tess Gerritsen „Kształt nocy”. A na deser dla miłośników mocnych wrażeń
mamy „Instytut” Stephena Kinga.
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Najmłodsi czytelnicy mogą liczyć na spotkanie ze swoimi ulubionymi bohaterami książek: Kicią Kocią („Kicia Kocia na lotnisku”
Anita Głowińska) i Puciem („Pucio umie opowiadać”) Marta Galewska-Kustra. Na nieco starsze i odważne dzieci czeka Mortynka,
dziewczynka-zombie („Mortynka i nieznośny kuzynek, „Mortynka
i przyjaciel duch” Barbara Cantini). Dla ciekawych świata przyrody
mamy „Gabinet zoologii” Rachel Williams. Jest to książka, która
posiada szczególne ilustracje, oglądane przez inny kolor soczewki
ukazują nam, co dzieje się za dnia lub w nocy.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu serdecznie zaprasza do swojej siedziby przy ulicy Zamkowej 1 (budynek Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza – drugie wejście,
parter), a także na swoją stronę internetową: biblioteka.szydlowiecpowiat.pl, gdzie znajduje się katalog online.
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Uczniowie Szkół Specjalnych w CKZiU wystawili mickiewiczowskie „Dziady”
30 listopada w Szkołach Specjalnych
przy CKZiU w Szydłowcu swoją premierę
miały „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza.
Przygotowania rozpoczęły się już na początku września.
Dziady cz. II są pierwszą częścią cyklu
dramatów, które Adam Mickiewicz tworzył
w latach dwudziestych i trzydziestych XIX
wieku. Przedstawiają one ludowy obrzęd
przywoływania dusz zmarłych i próby ulżenia im w cierpieniu. Dziady - mające swoje
korzenie w czasach przedchrześcijańskich,
mocno rozpowszechnione na obszarze
wschodniej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy,
stanowiły ważny element lokalnego folkloru i kultury. Mickiewicz, zafascynowany
tą tematyką, udokumentował przebieg obrzędu, dodając nutę mistycyzmu i wplatając
w rzeczywistość, nadnaturalne wydarzenia.
Stosunek lokalnej ludności do śmierci oraz
moralizatorskie prawdy przedstawione
w utworze, stanowią o ponadczasowości
tego dzieła oraz dokumentują zaginiony,
dawny świat wschodnich rubieży Rzeczpospolitej, który dziś jest już raczej ideą niż
rzeczywistością.
Duchy uczą, że należy zaznać w życiu
cierpienia, ponieważ inaczej nie będziemy
umieli docenić szczęścia, zdrowia, spokoju.
Życie człowieka to nie tylko przyjemności,
zabawa, ale gorycz zmagania się z przeciwnościami upadki i łzy. Kto tego wszystkiego
nie zazna, nie wie, co to znaczy być człowiekiem. Trzeba umieć żyć wśród ludzi i dla ludzi. Odwzajemniać dobre uczucia, obdarzać
nimi innych, współczuć, poświęcić się, jeśli
zajdzie potrzeba.
W pierwszych dniach września 2019 r.
Kinga Janicka, nauczycielka w Szkołach Specjalnych rozpoczęła, planowane od 2018
roku, próby do inscenizacji „Dziadów cz. II”.
Jak mówi: - było to dla mnie wielkie wyzwanie.

Młodzież, uczącą się w naszej placówce bardzo trudno namówić do przeczytania lektury. Pomyślałam więc, iż teatr - szkoła, bohaterowie – uczniowie będą stanowić pewnego
rodzaju novum w odbiorze tradycji, kultury, dzieł wieszcza narodowego…

Uczniowie bardzo stresowali się występem. Próby odbywały się każdego dnia po 2-3
godziny, i proszę mi wierzyć, sami prosili, abyśmy jeszcze raz, tym razem bezbłędnie spróbowali – komentuje z uśmiechem reżyserka szkolnego widowiska i dodaje: – Wspólnie
ustalaliśmy, jak będzie wyglądała scenografia, stroje, itp. Młodzież przyciemniała salę,
wnosiła rekwizyty, czuwała nad sprzętem multimedialnym w taki sposób, aby wszystko
odbyło się bez potknięć.. .Jestem z nich bardzo dumna, stanęli na wysokości zadania, za
to dziękuję.
Ukazanie tej klasycznej bądź co bądź sztuki tak, aby utrzymać ją w specyficznym, nieco mistycznym klimacie, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności treści i jej odbioru,
było wymagającym zadaniem. Przyswojeniu klimatu dziadów zdecydowanie pomogła gra
aktorska. Specyfika dramatu wymagała odpowiedniego wyczucia roli w którą wcieliła się
młodzież klas branżowych, podstawowych oraz przysposabiających do pracy: Guślarz –
Jakub Marszałek, Aniołki - Józio i Rózia – Jakub Gralec oraz Karolina Gąska, Widmo – Tomasz Krekora, Kruk – Hubert Murza, Sowa – Wiktoria Muszyńska, Zosia – Natalia Wrzesień, Chór – Wiktoria Skałbania, Bartłomiej Pobideł, Patryk Książek.
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi – tj. wszyscy obecni na
spektaklu stwierdzili, że było to bardzo mistyczne i estetyczne przeżycie, przygotowujące
do obchodu Wszystkich Świętych…

„SIENKIEWICZ” gościł uczniów i nauczycieli szkół partnerskich
w ramach Projektu Erasmus+ S.H.A.R.E.
W dniach 30.09.2019r. do 04.10.2019r.
w szydłowieckim liceum odbyła się mobilność w ramach realizacji zadań projektowych, w której uczestniczyli uczniowie
i nauczyciele szkół partnerskich z Włoch,
Litwy, Wielkiej Brytanii oraz Turcji. Wszystko to było możliwe dzięki aktywnemu udziałowi szkoły w unijnym Projekcie S.H.A.R.E.
- Dzielenie się dziedzictwem kulturowym
Europy w Programie Erasmus + Partnerstwa
Strategiczne.
Goście ze szkół partnerskich zwiedzili
Szydłowiec, wspólnie z uczniami i nauczycielami liceum realizowali zaplanowane na
mobilność zadnia projektowe, uczestniczyli
w Szkolnym Festiwalu Muzyki oraz zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie również
przeprowadzone zostały warsztaty z garncarstwa. Warto podkreślić, że to już kolejna mobilność gdzie spotykają się uczniowie
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i nauczyciele szkół partnerskich. W ramach
realizowanego projektu odbyły się mobilności w Nailsea School w Wielkiej Brytanii
oraz Liceo Statale G.D. Cassini San Remo
we Włoszech.
Projekt ERASMUS+ jest świetną okazją na rozwój swoich umiejętności językowych, nawiązanie przyjaźni oraz na zdobycie nowych doświadczeń. Takie spotkania
z uczniami szkół zagranicznych są świetne
pod każdym względem, warto angażować
się w działania projektowe, a tym samym
poszerzać swoje horyzonty. – tak twierdzą
wszyscy uczniowie szydłowieckiego „Sienkiewicza”. Projekt S.H.A.R.E. skupia wysiłki
krajów europejskich w zwiększeniu świadomości w szkołach na temat konieczności
dbania o ideowe bogactwo naszego kontynentu, w kontekście Europejskiego Roku
Dziedzictwa Kulturowego 2018. Działania
te rozwijają kompetencje językowe, osobiste, kształtują postawy otwartości i tolerancji. Koordynatorami szkolnymi programu są:
Marzena Janowska, Karolina Maj oraz Ireneusz Kosno.

STRZELANIE BOJOWE
Glock czy kałasznikow?

Uczniowie klas trzecich ochrony granic i edukacji policyjnej
z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, w dniu 30.10.2019 r. zwieńczyli swoją trzyletnią przygodę z bronią, strzelaniem bojowym.
Strzelnica ŚWIT w Starachowicach przywitała wszystkich chłodną, ale słoneczną pogodą. Trzeci już pobyt na strzelnicy sprawił, że
sprawy organizacyjno-ewidencyjne przebiegły sprawnie i można
było przejść do meritum.
Do wyboru były dwa rodzaje broni, pistolet (Glock 17 9mmx19,
HK SFP 9 9mmx19) oraz karabin AK 47 czyli popularny kałasznikow – informują organizatorzy i opiekunowie uczniów Roman Rejczak i Robert Wyciszkiewicz.
Większość wybrała karabin, ale byli i tacy, którzy strzelali
z wszystkich jednostek broni. Głównym celem szkolenia było
przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Początkowa trema ustępowała wraz z kolejnymi wystrzałami oraz
nasyceniem zapachu prochu w powietrzu.
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To wreszcie było „prawdziwe strzelanie”. Odrzut broni nieporównywalnie większy niż przy broni sportowej z jakiej strzelali
w zawodach o Puchar Starosty Szydłowieckiego.

Huk wystrzałów taki, że bez słuchawek trudno było wytrzymać. Uczniowie okazali się dobrymi strzelcami i ich zdaniem jeszcze nie raz wrócą na strzelnicę.

POMYŚLNY START szydłowieckich klubów karate
w RANDORI CUP Radomsko
Ponad 300 zawodników z 27 klubów stanęło na tatami zorganizowanego 30 listopada w Radomsku I Ogólnopolskiego Turnieju
Karate Shinkyokushin „Randori Cup”.
Wydarzenie sportowe, którego organizatorem był sensei Michał Błach, a sędzią głównym shihan Eugeniusz Dadzibug okazało
się pomyślne dla dwóch szydłowieckich klubów: Akademii Karate
Szydłowiec oraz Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN”
Honbu Dojo Szydłowiec.
Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli
zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec. - Występ naszych szydłowieckich karateków to niczym „strzał w dziesiątkę” - tak określił to szkoleniowiec Akademii Karate Szydłowiec sensei Mariusz
Szymkiewicz, i dodaje: - Zdobywając tak dużą liczbę medali, która
przekładała się również na zdobyte punkty w klasyfikacji generalnej, Akademia Karate Szydłowiec zdobyła trzecie miejsce z pośród
27 klubów.
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Stanowi to dla nas wielkie wyróżnienie i daje ogromną satysfakcję.
Przedstawiamy nazwiska wszystkich medalistów. ZŁOTO zdobyli: Alan Klepaczewski, Allan Kępa, Maksymilian Wasik, Krzysztof Winecki. SREBRO: Kacper Banaszczyk. BRĄZ: Zosia Jarzyńska, Szymon Banaszczyk, Lena Kozłowska, Zuzanna Nowakowska,
Filip Dziwirek. Wszystkim należą się ogromne gratulacje. Zarówno medalistom jak i tym którym nie udało się tym razem stanąć na
podium.
Jak informuje Robert Wyciszkiewicz - szkoleniowiec reprezentacji Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Honbu
Dojo Szydłowiec, walki zostały rozegrane w dwóch formułach tj.
wg przepisów EKO oraz pełnych przepisów japońskich z możliwo-

ścią stosowania wszystkich technik nożnych na wszystkie dozwolone do ataku strefy ciała przeciwnika. - Dla dziewięciu naszych
karateków był to pierwszy start. Mimo tego pokazali się z bardzo
dobrej strony Trzynastu naszych zawodników startowało w formule EKO, a sześciu wg pełnych przepisów japońskich. W sumie
nasza reprezentacja zdobyła 9 medali – zaznacza Robert Wyciszkiewicz.
Złoto: Adela Olszewska i Filip Czyżewski. Srebro: Aleksander
Cegliński (pierwszy start!!!). Brąz: Alicja Sala, Kornel Cegliński,
Adam Bednarczyk, Karolina Zimnicka, Julia Nowak i startująca po
raz pierwszy Zofia Zdziech. Piękny akcent na zakończenie sezonu.
Ogromne gratulacje i podziękowania dla wszystkich członków ekipy.

„AKTYWNI RAZEM”
- szydłowieccy seniorzy
nie zwalniają tempa.

Szydłowieckie Stowarzyszenie Emerytów
„Spokojna Jesień Życia” i działający przy nim
zespół „Fantazja” nie zwalnia tempa. Dzięki dotacji w kwocie 50 tysięcy złotych, przyznanej
przez Mazowieckie Centrum Polityki Senioralnej na realizację projektu „Aktywni Razem”
seniorzy mają możliwość bardzo atrakcyjnie
spędzać czas.
Zgodnie z tytułem projektu „Aktywni Razem” Stowarzyszenie stawia na organizację
spotkań z ludźmi z naszego powiatu i województwa. Za nimi pięć spotkań integracyjnych
w Restauracji Zamek w Szydłowcu, w każdym
z nich uczestniczyło po 120 osób. Wieczory
przy muzyce i smacznym poczęstunku zorganizowano także w: Zbijowie Dużym, Pawłowie,
Chlewiskach, Jastrzębiu i Orońsku. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz lokalnych stowarzyszeń. Seniorzy
integrują się również z mieszkańcami spoza naszego powiatu.
Ze swoją pogodą ducha, energią i występem
zespołu „Fantazja” odwiedzili m.in.: Garwolin,
Węgrów i Sokołów Podlaski. Zespół „Fantazja” wystąpił także w Sadku podczas imprezy
„Leć głosie po rosie” oraz na pikniku rodzinnym
„Radość muzykowania, tańczenia i kucharzenia łączy pokolenia”, który odbył się na szydłowieckim rynku, a którego Stowarzyszenie było
współorganizatorem.
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Pozytywna energia i rozsiewana wokół radość
przydaje się każdemu, a szczególnie ludziom u schyłku życia przebywających w placówkach opiekuńczych, dlatego nasi seniorzy odwiedzają również podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach,
urozmaicając im czas rozmowami, a także muzycznymi występami.
27 października w Orońsku świętowano „Światowy Dzień Seniora”. Goście dopisali. Wśród przybyłych byli m.in: Prezes Stowarzyszenia Odnowy
i Rozwoju Gminy Orońsko Sylwester Różycki, który
otworzył spotkanie, Wicestarosta Szydłowiecki Anita Gołosz, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Wójt
Gminy Orońsko Henryk Nosowski i Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe i dziecięce oraz zespół „Fantazja”, który zebrał
ogromny aplauz publiczności. Wkład w organizację
obchodów Dnia Seniora miało Stowarzyszenie „Spokojna Jesień Życia” z Szydłowca oraz Stowarzyszenie
Emerytów „Wspólna Sprawa” z Orońska.
Dzięki dotacji seniorzy dużo podróżują. Na przełomie maja i czerwca odpoczywali w Łazach nad morzem. W czasie tego turnusu „Fantazja” wystąpiła
w Koszalinie na przeglądzie zespołów. Seniorzy
wczasowali się również w Posejnelach, skąd udali się
na wycieczkę do Wilna i Troków.
A podczas kolejnego wyjazdu mieli także możliwość obejrzenia rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej,
co było wyjątkowym doświadczeniem. Stowarzyszenie „Spokojna Jesień” lubi również pobyty w górach.
W tym roku spędzili aktywnie tydzień w podhalańskiej wsi Ząb Bustryk.
A że w zdrowym ciele zdrowy duch, to i od aktywności fizycznej nie stronią. Dowodem na to jest zdobycie 32 medali na Sportowej Senioriadzie zorganizowanej przez P.T.T.K.F. w Kozienicach.
Pisząc o aktywności szydłowieckich seniorów,
nie można pominąć udziału Pani Ireny Chwastek
i Kazimierza Zawadzkiego w programie „Mam Talent”,
gdzie wystąpili oni wspólnie z zespołem „Perły z Lamusa” ze Skarżyska – Kamiennej. Ocena jury „3 x tak”.
Projekt „Aktywni Razem” współfinansowany
przez Mazowieckie Centrum Polityki Senioralnej
wkrótce się kończy. Przed jego uczestnikami jeszcze
spotkanie integracyjne, na którym zostanie podsumowane, to co zadziało się przez ostatnie miesiące.
To jednak nie koniec aktywności Stowarzyszenia
„Spokojna Jesień Życia”, wręcz przeciwnie jego członkowie mówią, że dopiero nabierają wiatru w żagle.
Podziwiamy i życzymy powodzenia.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Szkolne Koło Caritas zebrało ponad 730 kg artykułów spożywczych
Jak co rok, zgodnie z tradycją Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności pod patronatem
Radomskiego Banku Żywności.
Ten piękny zwyczaj od przeszło 8 lat jest co rok kultywowany
pod czujnym okiem opiekunów Szkolnego Koła. Na przestrzeni lat
wolontariat w murach Liceum kształcił i wychowywał setki młodych ludzi. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy udało się
zebrać tysiące kilogramów żywności, która została przekazana
najbardziej potrzebującym.
Tegoroczna zbiórka pod opieką mgr Pawła Pękali i ks. Norberta Skawińskiego odbyła się w pięciu sklepach na terenie Szydłowca: w Biedronce, Tesco, Mili, hurtowni ViA i Lewiatanie. Dzięki
przychylności i ofiarności ludzi udało się zebrać 730 kg żywności.
Wolontariusze biorący udział w zbiórce to: Fiutowska Wiktoria
Zuzanna, Jastrzębska Wiktoria, Kacprowicz Julia, Kamienik Emilia, Karbownik Wiktoria, Kraska Natalia, Makowska Natalia, Nowek Maja, Sasal Julia, Tomczyk Natalia, Zugaj Monika, Nowakowska Weronika, Czerwiak Karolina, Serdak Patrycja, Stąpór Natalia,
Strzelec Martyna, Zugaj Natalia, Książek Nikola, Kopycka Adriana,
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Nowocień Wiktoria, Wabik Daria, Mazurkiewicz Amelia, Kupidura Ula, Jakubczyk Kornelia, Kowalik Wiktoria, Madej Magdalena,
Adamczyk Weronika, Rochniak Justyna, Korba Olga.

Za chęć niesienia pomocy i czynne włączenie się w organizacje
zbiórki Szkolne Koło Caritas dziękuję Dyrektorowi Szkoły mgr Karolowi Kopyckiemu.

Opiekunowie i wolontariusze Szkolnego Koła Caritas za wspaniałomyślny gest niesienia pomocy przez mieszkańców Szydłowca
i okolic oraz hojność podczas wszelkich zbiórek serdecznie dziękują.

KRAKÓW. TYDZIEŃ KUCHNI POLSKIEJ.
Uczennice KOP-u podążają za kulinarnymi trendami
Uczennice z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
w ZS im. KOP w Szydwcu uczestniczyły w dwudniowym, niezwykłym wydarzeniu kulinarnym w Akademii Inspiracji MAKRO
w Krakowie. Udział w przedsięwzięciu, Kinga Hamela i Julia Nikodem, zagwarantowały sobie dzięki podwójnej wygranej w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Wyzwanie MAKRO Chefa.
W dniach 14-15 listopada odbył się test kulinarny. Po raz
pierwszy MAKRO zorganizowało ogólnopolski konkurs kulinarny
znacznie odbiegający swoją formułą od klasycznych konkursów
gastronomicznych. W przedsięwzięciu udział wzięło 17 zespołów.
Kraków, to miejsce nieprzypadkowe. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wybrane restauracje z Krakowa
wprowadziły na tydzień od 11 do 17 listopada specjalne dania
w kolorze flagi i zapraszały gości do kulinarnej celebracji. Tydzień
Kuchni Polskiej, organizowany przez sieć hurtowni MAKRO Polska, jest jednym z wydarzeń towarzyszących projektowi Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019.
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Pierwszy dzień wyzwania, to podróż kulinarna do krakowskich
restauracji. Każdy zespół mógł spróbować dań kuchni krakowskiej serwowanych w ramach Tygodnia Kuchni Polskiej. Tuż przy
krakowskich plantach, krok od Małego Rynku i Bazyliki Mariackiej „ukręcił się” Kogel Mogel – restauracja, do której przybyły
dziewczyny z Szydłowca - informuje Marta Bińkowska, opiekun
i nauczyciel młodych adeptek sztuki kulinarnej. Miejsce, w którym
można skosztować tradycyjnych polskich dań w nowych, niespotykanych aranżacjach. Spotkanie z Szefem Kuchni restauracji Kogel
Mogel - Dawidem Jagodzińskim rozwiało wątpliwości, co do wyboru najlepszych dań. Polecane przez Szefa potrawy – zupa grzybowa ze śliwką z uszkami z gęsiny, biodrówka wieprzowa z białym
burakiem i wiśnią, a na deser sernik żurawinowy z białą czekoladą oraz biały mak z nutą dyni i pomarańczy okazały się „strzałem
w dziesiątkę”.

Drugi dzień to sprawdzenie wiedzy kulinarnej uczestników.
Każdy dwuosobowy zespół musiał przejść przez kulinarny tor
przeszkód rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne. Do pokonania uczniowie mieli 10 stanowisk. Okazało się, że filetowanie
pstrąga, czy dzielenie kurczaka na elementy kulinarne, to nie problem dla młodych adeptów sztuki kulinarnej. Uczniowie wykazali
się również wiedzą na temat kuchni polskiej, regionalnej kuchni
krakowskiej, żywności convenience, drobiu, ryb, czy czekolady.
W efekcie zmagań Kinga Hamela wygrała konkurs instagramowy na najciekawsze zdjęcie, oddające najwięcej doznań kulinarnych nawiązując oczywiście do Europejskiej Stolicy Kultury
Gastronomicznej.
- Patrząc na ideę konkursu i zaangażowanie organizatorów
czujemy się wyróżnione, że mogłyśmy wziąć udział w tak niezwykłym wydarzeniu kulinarnym. Uczestnictwo w przedsięwzięciu
pozwoliło nam poznać własne wartości, nauczyło zachowania się
w sytuacjach, do których czasami należy podejść z zimną krwią,
a przede wszystkim nauczyło współpracy z drugą osobą pomimo
różnych koncepcji. Porady, podpowiedzi ze strony Szefów Kuchni są nieocenione. Udział w konkursie jeszcze bardziej utwierdził
mnie w przekonaniu, że ciężka praca i doświadczenie zaowocują
w przyszłości, a nowe gastronomiczne kontakty otwierają przed
nami wiele możliwości. To były dwa niesamowite, pełne wrażeń
dni w gronie niezwykłych ludzi – tak udział w przedsięwzięciu
podsumowała Kinga.
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OTWARCIE NOWEJ EKSPOZYCJI STAŁEJ MUZEUM
– Magia instrumentów. Osobliwości »inwencja trzygłosowa«
W historycznych wnętrzach najstarszej
XV-wiecznej części Zamku Szydłowieckich
i Radziwiłłów 5 grudnia 2019 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otworzyło kolejną stałą wystawę
instrumentologiczną pt. „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa„.
Wystawa prezentuje najciekawsze muzyczne artefakty do niedawna ukrywane w muzealnych magazynach, łączy walory muzykologiczne z historycznymi i artystycznymi
obiektu, w którym została udostępniona.
To już druga w tym roku realizowana przez
muzeum inwestycja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – w maju
instytucja otworzyła nową siedzibę – budynek administracyjno-edukacyjny przy
ul. Kąpielowej w Szydłowcu.
Historyczne wnętrza zamku, unikatowo
dekorowane renesansowymi polichromiami, polichromowanymi stropami kasetonowymi i renesansowymi detalami kamieniarskimi jeszcze do kwietnia br. mieściły muzealne biura i pracownie merytoryczne. Teraz
zapraszają zwiedzających urodą instrumentologicznych ciekawostek – instrumentów
oryginalnych i nietypowych, które prezentowane w zróżnicowanej narracji i różnych
aspektach, tworzą konstrukcję merytoryczną odnoszącą się do inwencji trzygłosowej –
gatunku muzyki instrumentalnej popularnej
w pierwszej połowie XVIII wieku, tj. czasach
późnej świetności szydłowieckiego zamku.
Ekspozycja przeznaczona jest dla
wszystkich grup wiekowych. Na szczególną
uwagę zasługuje tzw. eksperymentarium
dźwięku znajdujące się w środkowej części
wystawy – Komnacie Intermezzo. Jest to
przestrzeń ekspozycyjna i zarazem przestrzeń doświadczania dźwięku i instrumentów poprzez grę na wybranych chordofonach i idiofonach. Dzięki specjalnie przygotowanym dla muzeum aplikacjom, tu można
przenieść się w wirtualny świat muzyki.
Symulatory dźwięku umożliwiają grę na gitarze lutniowej poprzez wirtualne szarpanie
jej strun, czy zamykanie otworów palcowych
na piszczałce dud podhalańskich. „Zagraną”
melodię można nagrać, przesłać na swój telefon komórkowy i odsłuchać poza murami
muzeum. Są też magiczne skrzynki kryjące
we wnętrzu instrumenty muzyczne, kolorowe pufo-puzzle do układanie wielkoformatowych obrazów, led light pady do szkicowanie instrumentów. Można na nich odpocząć
oglądając film edukacyjny. W Komnacie Lutniczej prezentującej osobliwe chordofony
zwiedzający za pomocą batuty może ożywić
znajdujące się w gablotach instrumenty,
a pobudzając do grania instrument znajdujący się na obrazie znajdzie się w świecie
dźwięków szydłowieckiego zamku z pierwszych dziesiątków lat XIX wieku.
Ta interaktywność nowej ekspozycji nadaje jej charakteru dydaktycznego,
a w połączeniu z jej złożonością, urozmaiconą narracją, wielowymiarowością w jakiej
pokazywane są instrumenty, staje się wystawą instrumentologiczną, nie znajdującą
odpowiednika w kraju. Każdy zwiedzający
może na niej poczuć się muzykiem, kompozytorem i dyrygentem.
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Koncepcja, kurator: dr Aneta Oborny
Scenariusz: dr Aneta Oborny, Karolina Pawłowska, Katarzyna Zedel
Koordynator: Katarzyna Zedel
Aranżacja plastyczna i multimedia: Firma TECHNET.
Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego o wartości blisko 480 000 zł.
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