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11 listopada w polskim kalendarzu ma dwa 
znaczenia. Obydwa wpisują się wielkimi literami 
do kalendarza historii. Pierwsze – to zakończenie 
Wielkiej Wojny pustoszącej w latach 1914 – 
1918 Europę i Świat. Warto pamiętać o tej 
rocznicy, ponieważ I wojna światowa pochłonęła 
niewyobrażalną liczbę blisko 10 mln zabitych 
i przysporzyła światu ponad 22 miliony rannych 
i okaleczonych. Dodatkowo ponad 40 mln żołnierzy 
którzy wyszli z wojny bez fi zycznych obrażeń 
przeżyło niewyobrażalną traumę w okopach, która 
została z nimi już do końca życia. O tym trzeba 
zachować pamięć na zawsze. Drugie znaczenie – 
to odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 
latach zaborów i nieistnienia państwa polskiego. 
Zakończona wojna wywołała zmiany, które znalazły 
swoje odbicie na mapie politycznej Europy. 
Rozpadły się Austro – Węgry, powstały nowe 
państwa Łotwa, Estonia, Litwa, Czechosłowacja 
i Jugosławia. Zmieniły swoje terytoria Niemcy, 
Rosja, Austria, Węgry, Rumunia i Francja. Do życia 
powstała Polska. Zmiany polityczne miały ogromną 
skalę. Europa Centralną okazała się bowiem być nie 
strefą wpływów mocarstw, ale Europą niepodległych 
państw i narodów dążących do stanowienia o swoim 
losie. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą wolności 
i zniszczeniem swojego państwa. Oto zestawienie 
dat dokumentujących ogromny wysiłek narodu 
marzącego o wolności: 1797, 1807, 1830 – 1831, 
1846, 1848, 1863 – 1865. Za wszystkie klęski 
płaciliśmy cenę śmierci, kalectwa, upokorzenia, 
więzień i syberyjskiej  tułaczki. Sześć razy  nie 
daliśmy rady. Ale w tym wypadku do siedmiu razy 
sztuka. 11 listopada 1918 po 44 943 dniach niewoli 
Polska powróciła na mapę Europy, a naród polski 
zaczął odbudowę własnego domu – państwa. Co 
uderzające – to fakt, że nikt jeszcze nie wiedział, 
jaka ta nowa, odradzająca się  Polska ma być. 
Powstawały dopiero zarysy jej granic, ale nikt chyba 
nie miał wtedy, tutaj żadnych wątpliwości, że być 
musi. Odrodzeniu państwa towarzyszyli ludzie, 
którzy idei wolnej Polski oddali się bez reszty. Bez 
wątpienia jednym z głównych ojców niepodległości 
był Józef Piłsudski, ponadto, Roman Dmowski, 
Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech 
Korfanty, Ignacy Paderewski, generałowie Sikorski 
i Haller i miliony bezimiennych Polaków, którzy 
w tamtych dniach wykazali się wielkim umiłowaniem 
ojczyzny i zdolnością do nieprawdopodobnego 
wysiłku i ofi ary. Paradoksalnie nikt tak do końca 
nie wiedział, co to znaczy własne państwo. Po 
ponad stuleciu niewoli chyba naród już nie pamiętał. 
Dla wielu jednak Polska oznaczała wolność, 
sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Wszyscy 
marzyli o ojczyźnie – dobrej matce, która będzie 
dla milionów Polaków sprawiedliwym domem. 
Nie dane nam było budować swojej wymarzonej 
niepodległości w spokoju. Po euforii 11 listopada 
– okazało się, że Polski nikt nam nie da za darmo, 
a o Polskę trzeba walczyć. Mimo zakończenia 

wojennej pożogi, która niszczyła ogniem i żelazem 
ziemie polskie, zamieszkałe przez polską 
ludność ciągle były obiektem obcych zakusów 
i przedmiotem politycznych targów. O ostatecznym 
ich losie zdecydowała wola i działania Polaków. 
Wywalczyliśmy Lwów rękami Orląt, Wielkopolskę 
zwyciężając w powstaniu, w części Górny Śląsk 
trzykrotnie chwytając za broń i powstańczym 
czynem udowadniając czyje jest prawo do tej 
ziemi, kresy wschodnie - pokonując w Bitwie 
Warszawskiej bolszewickie armie zagrażające 
całej Europie i wreszcie Wileńszczyznę z Wilnem 
poprzez czyn żołnierski. Przegraliśmy część 
Śląska, Zaolzie i Mazury z Warmią. W tym samym 
czasie odtwarzania państwa polskiego, tj. w latach 
1918 – 1921 stworzyliśmy rząd, wybraliśmy sejm, 
przygotowaliśmy i uchwaliliśmy konstytucję – 
jedną z bardziej światłych w Europie z gwarancją 
m. in. praw wyborczych dla kobiet (co nie było 
nawet w Europie zjawiskiem powszechnym). 
Najważniejsze jednak działo się poza głównym 
nurtem zdarzeń politycznych i militarnych – 
w miastach, miasteczkach, wsiach i osadach. To 
tam po 11 listopada pojawiało się państwo z biało 
– czerwonym sztandarem i orłem w koronie. 
Powstawały szkoły i szpitale. Zaczynały działać 
polskie sądy i urzędy. W ogniu zdarzeń budowała się 
polska armia. W naszym powiatowym miasteczku 12 
listopada – a więc w 1 dniu niepodległości skromny 
nauczyciel, trochę fantasta, trochę marzyciel – 
założył szkołę, która miała kształcić biedne dzieci 
i młodzież repatriowaną (czyli przywróconą 
ojczyźnie) ze wschodu. Za własne pieniądze 
Skowyra stworzył instytucję, która od 95 lat wywiera 
swój dobry wpływ na całą naszą społeczność. 
Skowyra tworząc szkołę, zakładał, że niepodległej 
Polsce będą potrzebni wykształceni, znający pracę 
fachowcy, ponieważ Ojczyznę trzeba budować 
stale – tworząc i pracując, a samo zatknięcie fl agi 
choć jest aktem niezmiernie ważnym – to jednak 
symbolicznym.  Działo się tak wiele i tak wiele 
problemów rozwiązywaliśmy wtedy skutecznie, 
nawet kiedy za sukcesy przychodziło płacić krwią. 
Kiedy porównuje się tamten czas z dzisiejszym 
można odnieść wrażenie, że wtedy było łatwiej 
walczyć o Polskę, niż dzisiaj o nią dbać. Może tak 
było, ale jedna prawda aż krzyczy do nas z kart 
historii. Tamci Polacy sprzed 95 lat opierali swoje 
działania na patriotyzmie. Gotowość działania 
dla ojczyzny płynąca z marzenia o wolnej Polsce 
dawała im siłę i odwagę do robienia rzeczy nawet 
z pozoru niemożliwych. Umiłowanie swojego kraju 
powodowało, że Polska miała w tamtym czasie 
miliony swoich orędowników gotowych poświęcić 
dla niej wszystko z życiem włącznie i od tysięcy 
bohaterów ojczyzna zażądała takiej ofi ary. Została 
ona złożona na ołtarzu wolności z najgłębszą wiarą, 
że kolejne pokolenia będą wolną Polskę przez nich 
wywalczoną krwią i opłaconą życiem budować 
swoim patriotyzmem i pamięcią o bohaterach, 
którzy nie wahali się złożyć najtrudniejszych 
dowody własnego poświęcenia dla Ojczyzny. Tak 
było wtedy – w roku 1918 i następnych. Teraz 
jest nasz czas. Czas na nasz patriotyzm. O jego 
kształcie musimy sami zdecydować. Jesteśmy 
światli, wykształceni, mądrzy. Dla każdego słowo 
„Polska” ma określoną treść i znaczenie. Sobie 
i Państwu życzę, żeby to znaczenia określały same 
najpiękniejsze i najbardziej wartościowe słowa.

Jarosław Bednarski
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miały miejsce uroczystości związane z obcho-
dami 95 – tej rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. 

Dzień 11 listopada 1918 r. zakończył 
symbolicznie trwający od 1795 r. okres niebytu 
państwa polskiego. Dzień Święta Niepodległości 
jest hołdem oddawanym corocznie wszystkim 
bohaterom walk o niepodległość od powstańców 
Kościuszki, przez Legionistów Dąbrowskiego 
szukających bezskutecznie drogi do ojczyzny 
u boku Napoleona, powstańców listopadowych, 
krakowskich, wielkopolskich i styczniowych 
w XIX w. oraz wszystkich, którzy z bronią w ręku 
odzyskiwali dla nas Matkę – Polskę w wieku 
XX – legionistów Piłsudskiego, narodowców 
Dmowskiego, żołnierzy polskich korpusów 
w Rosji i żołnierzy błękitnej armii gen. Hallera, 
powstańców śląskich i wielkopolskich, którzy 
przywrócili Polsce i Polakom przemysł Górnego 
Śląska i kolebkę Polski, czyli Gniezno, Poznań 
i Kruszwicę. Pamiętamy o patriotach polskich 
walczących o polskie kresy, a szczególnie 
o młodzieży walczącej o polski Lwów. Pamiętamy 
o Wielkich Polakach tamtego czasu, Tadeuszu 
Kościuszce, Stanisławie Staszicu, Janie 
Kilińskim, gen. Janie Dąbrowskim, Marszałku 
Ks. Józefi e Poniatowskim, Piotrze Wysockim, 
ks. Adamie Czartoryskim, Romualdzie Traugutcie 
i wreszcie o ludziach, którzy byli architektami 
niepodległości: Wincentym Witosie, Ignacym 
Daszyńskim, Ignacym Paderewskim, Wojciechu 
Korfantym, Józefi e Dowborze Muśnickim i Józefi e 
Piłsudskim. Nie sposób wymienić tutaj nawet 
maleńką część nazwisk bohaterów. Można ich 
jedynie uczcić i oddać hołd pamięci. I tak też 
11 listopada w powiecie przysuskim robiliśmy. 
Na wielu domach pojawiły się fl agi biało – 
czerwone – symbol państwa polskiego i polskości. 
Cieszy bardzo fakt, że z roku na rok fl ag jest 

więcej. Uroczystości w Przysusze rozpoczęły 
się w kościele pw. św. Jana Nepomucena 
o godz. 10.00. Uroczystą mszę św. rozpoczął 
wierszem własnego autorstwa Pan Edward 
Pawlik. Utwór poświęcony pamięci ofi ary złożonej 
przez żołnierzy pod Monte Casino wprowadził 
uczestniczących w nabożeństwie w podniosły, 
patriotyczny nastrój. Sprawujący w koncelebrze 
nabożeństwo ks. proboszcz Stanisław Traczyński 

przywitał serdecznie wszystkich przybyłych na 
mszę w intencji ojczyzny. W sposób szczególny 
powitał przedstawicieli władz samorządowych ze 
szczebla powiatu i gminy, poczty sztandarowe, 
młodzież ze szkół i wszystkich obecnych. 
W trakcie kazania głoszonego przez ks. Artura 
Woźniaka, wikarego miejscowej parafi i, padały 
pytania o Polskę, o jej drogę i kształt, ale było 
też wezwanie do szacunku tego, co polskie i do 
poszanowania patriotycznych wartości. Ksiądz 
przypominał czas, kiedy jako mały chłopiec 

uczył się wierszyka znanego przez każdego 
– Kto Ty jesteś Polak mały, Jaki znak twój – 
orzeł biały. Kazanie zakończył prośbą o trwałą 
troskę o ojczyznę, jako dobro najważniejsze 
dla każdego Polaka. Na zakończenie mszy św. 
ks. proboszcz Stanisław Traczyński dziękował 
za przybycie pocztom sztandarowym PCK, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół 
Nr 1 im Jana Pawła II w Przysusze, Zespołu 

Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze, Gimnazjum im. św. 
Stanisława Kostki w Przysusze. 
ks. Traczyński dziękował 
bardzo serdecznie delegacjom 
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 
w Przysusze, które przybyły na 
mszę św. z wiązankami kwiatów. 
Wyraził również nadzieję na 
bardziej liczny udział młodzieży 
w kolejnych uroczystościach 
patriotycznych, w latach 
następnych. Na zakończenie 
mszy św. zaprosił wszystkich do 
wzięcia udziału w przemarszu 
na cmentarz, gdzie na grobach 
żołnierzy delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów. Powiat 
reprezentował Przewodniczący 
Rady Powiatu Leopold Modrzecki 

i Sekretarz Elżbieta Nielipińska, Gminę i Miasto 
Przysucha reprezentowali Burmistrz Tadeusz 
Tomasik, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Leszek Wamil i Sekretarz Stanisław Wiaderek. 
Wiązanki złożyły delegacje ze wszystkich 
przysuskich szkół i organizacji społecznych. 
Uroczystości uświetniła działająca przy Domu 
Kultury w Przysusze orkiestra dęta, mszę oprawiał 
wokalnie chór parafi alny. W uroczystościach 
wzięło udział ponad 300 osób.

Jarosław Bednarski
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Przygotowania do 200 – rocznicy urodzin 
Oskara Kolberga

W poniedziałek 25 listopada w  Starostwie 
Powiatowym w Przysusze odbyło się spotkanie 
Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilony 
Jaroszek-Nowak z władzami  powiatowymi na 
czele z Wicestarostą Przysuskim Tomaszem 
Matlakiewiczem, władzami  Urzędu Gminy 
i Miasta Przysucha reprezentowanym przez 
Sekretarza Urzędu Stanisława Wiaderka, 
kierownikami i dyrektorami jednostek 
podległych powiatowi i gminie oraz 
przedstawicielami Towarzystwa Kulturalnego 
im. Oskara Kolberga. 

Celem spotkania było omówienie działań w ra-
mach Roku Kolbergowskiego 2014  oraz powo-
łanie Komitetu organizacyjnego ds. inauguracji. 
Obchody przypadają z okazji 200 – lecia urodzin 
Oskara Kolberga a jubileusz ten zostanie uświet-
niony ogłoszeniem przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Roku 2014 – Rokiem Oskara Kolberga. 
Inauguracja odbędzie się 21 lutego w Domu Kul-
tury w Przysusze, rodzinnym mieście  wybitne-
go etnografa, folklorysty i kompozytora.  Inicja-
torem obchodów jest Muzeum Wsi Radomskiej 
wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w Warsza-
wie przy współudziale Starostwa Powiatowego 

w Przysusze i Urzędu Gminy i Miasta Przysu-
cha. W Przysusze znajduje się również jedyne 
w kraju  Muzeum im. Oskara Kolberga, które 
upowszechnia wiedzę o życiu Oskara Kolberga, 
jego naukowym dorobku w dziedzinie etnografi i 
i folklorystyki, o twórczości muzycznej oraz upa-

miętnia związki Kolberga z Przysuchą. Muzeum  
także gromadzi, opracowuje naukowo i ekspo-
nuje zabytki i materiały prezentujące dzieło Kol-
berga, zaliczane do najwybitniejszych dokonań 
nauki polskiej XIX wieku. Przedstawia opraco-
wany i konsekwentnie realizowany program ba-
dań kultury ludowej ziem dawnej Rzeczypospo-

litej oraz jedyny tego typu zbiór źródeł i opraco-
wań, w postaci tomów „Ludu” i „Obrazów Etno-
grafi cznych” wraz z fragmentami archiwum rę-
kopiśmiennego. W czasie obchodów Roku Kol-
bergowskiego  odbędzie się wiele konferencji 
i imprez artystycznych. Dzięki tym inicjatywom 

znacząco poszerzy się grono osób i środowisk, 
które będą mogły dostrzec, docenić i twórczo 
wykorzystać dorobek kulturowy Kolberga i kon-
tynuować jego dzieło. W imieniu organizatorów 
już dziś zapraszamy Państwa na to wydarzenie 
w naszym powiecie.

Marta Zbrowska

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele starostwa i jednostek powiatowych,muzeum, miasta i Domu Kultury oraz 
Towarzystwa Kolbergowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Modrzecki i Sekretarz Starostwa 
Powiatowego Elzbeta Nielipińska składają wiązankę 

na mogiłach żołnierzy.
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W listopadzie we wszystkich czterech  szkołach ponadgimna-
zjalnych na terenie naszego powiatu zostały przyznane Stypen-
dia Starosty Przysuskiego. 

Stypendium przyznawane jest uczniom wyróżniającym się w nauce, 
którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,80 za II semestr roku 
szkolnego 2012/2013.Stypendia dla najlepszych uczniów  wręczali 
Starosta Przysuski Marian Niemirski, Wicestarosta Przysuski Tomasz 
Matlakiewicz oraz Kierownik Wydziału Edukacji Kultury i Promocji Luiza 
Kozłowska. Oprócz stypendiów naukowych zostały wręczane  stypendia 
sportowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Stypendyści 
Starosty za wyniki w nauce otrzymują stypendium raz w miesiącu 
w kwocie uzależnionej od średniej ocen ucznia.

LISTA UCZNIÓW SPEŁNIAJACYCH KRYTERIA PRZYDZIAŁU 
STYPENDIUM STAROSTY ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 
2012/2013:

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze   
Filip Moskwa I a-5,18; Wieczorkiewicz Ewa I a- 5,12; Majchrzak 

Mariusz I a- 5,06; Bobrowska Weronika I a- 5,06; Chacz Paulina I a- 5,0; 
Kilianek Mateusz I a- 5,0 ; Jasińska Martyna  I a- 4,93;  Włodarczyk 
Olga I a- 4,93; Płóciennik Natalia I a- 4,87; 

Zieliński Bartosz I a- 4,86; Stepień Patrycja I a- 4,8; Seta Weronika 
I b-4,81; Goszcz Aneta I c- 4,81; Grygiel Szymon I d- 5,44;

Młodawska Monika I d- 5,06; Masłowski Bartosz I d- 4,81; Tomczyk 
Kamil I e-5,0 ; Wijatkowska Karolina I e- 5,0; Wiórkiewicz Ewa I e-5,0; 
Rejmer Tomasz I e- 4,81; Szymczyk Weronika I e- 4,81; Woźnica Artur 
I e- 4,81; Fronczak Aleksandra If-4,94; Sieradzki Szymon I g- 5,06; 
Stachurska Dagmara I g -5,06;  Kasprzyk Aleksandra I g- 5,0;  Łękawska 
Patrycja I g- 4,81; Pawelec Karina I g- 4,81; Wijatkowska Katarzyna  
II a- 5,42; Manowiecka Anna II a- 5,23;  Szcześniak Milena II a-5,15; 
Szymaniak Monika II a- 5,08; Stoliński Michał II a-5,0; Malarczyk Daria 
II a- 5,0; Korycka Aleksandra II a- 5,0;  Pietras Paweł  II a- 4,95; 

Gniada Natalia II a- 4,95; Wielgo Kacper II a- 4,85; Zaręba Agnieszka 
II d-5,0; Kobyłka Mateusz II e- 5,54; Antoniak Aleksandra II e- 5,0; 
Dąbrowska Dominika II e-5,0; Ludwikowski Michał II e- 5,0; Kacperska 
Kamila II e- 4,92;  Pałgan Aleksandra II e -4,92;

Pawul Wioleta II e- 4,85; Ziółek Wioletta II e- 4,85; Seta Aleksandra II 
g- 4,93;  Skiba Agnieszka II g- 4,86; Kobyłka Adam III t -5,15; Stypendium 
sportowe: Paweł Jedynak  I e- 3,94;  Adam Kobyłka III  t - 5,15; 

Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Anna Gruszczyńska IV TH - 5,64; Karina Szparaga IV TH- 5,47; 

Natalia Bartos IV TH- 5,13;  Małgorzata Kucharczyk IV TH- 5,07; 
Aneta Stancelewicz III TH- 5,00; Kinga Kazała III wb- 4,91; Wioleta 
Sikorska III TH- 4,88; Elwira Rzeźnik II TH- 4,88 ;Iza Zdral IV TH- 4,86; 
Aleksandra Goszcz IV TŻ- 4,85;  Karolina Hałas III LO- 4,85; Kamila 
Seta II TH- 4,83; Izabela Bobrowska III TŻ- 4,82; Natalia Sieczkowska 
III TH- 4,82;  Martyna Kępczyńska IV TH-4,80.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego 
im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

Wójcik Bartłomiej - 5,25 kl. IIa,  Niemirska Kamila - 5,16 kl. IIc, Koza 
Aleksandra - 5,12 kl. IIa,  Koza Anna - 5,08 kl. IIIa,  Szczepańska 
Aleksandra - 5,08 kl. IIIa,  Macieja Sylwia - 5,06 kl. Ia, Kowalczyk 
Karina - 5,00 kl. IIIa,  Michalik Natalia - 5,00 kl. IIa

Dobrodziej Jagoda - 4,85 kl. IIa, Rychwalska Paulina - 4,84 kl. IIIc, 
Krawczyk Wioleta - 4,81 kl. IIa, Pełka Joanna - 4,86 kl. IIc 

Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach
Martyna Daria Plaskota III t- 5,26; Izabela Plaskota IIIt-5,21; Izabela 

Kinga Rylska III t- 4,80;  Paulina Emilia Świerczyska IV t- 5,06.

Przygotowała Marta Zbrowska
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Stypendyści w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze.

Stypendyści ZSP i MS w Lipinach.

Stypendyści z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.

Uroczystość wyróżnienia stypendiami  najlepszych uczniów ZSR w Borkowicach.

Stypendia Starosty Przysuskiego
w szkołach naszego powiatu



powiat przysuski

Jeszcze w październiku została zakończona przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice na odcinku 2 490 m. 

Roboty objęły m.in. usunięcie starej nawierzchni, wyrównanie pod-
budowy, kompleksową wymianę nawierzchni, wykonanie przepustów, 
poboczy i rowów odwadniajacych, a także ustawienie oznakowa-
nia pionowego. Budowa tej drogi to przykład dobrej współpracy po-
między Starostwem Powiatowym w Przysusze, a Gminą Borkowi-
ce. Realizacja tej przebudowy i w efekcie wykonanie I etapu kom-
pleksowych prac renowacyjnych w ciągu drogi Janów – Borkowice 
była możliwa dzięki podzieleniu się kosztami przez powiat i gminę. 
Bez tej współpracy byłoby znacznie trudniej zrealizować inwestycję 
o łącznej wartości ponad 556 tys. zł. - mówi wicestarosta Tomasz 
Matlakiewicz. Na tą samą okoliczność zwraca uwagę wójt gminy 
Borkowice, Robert Fidos, który podkreśla, że mniejsze znaczenie 
dla mieszkańców gminy ma to jak jest przygotowywana inżynieria 
projektu. Dla ludzi bardziej liczy się fakt zrealizowania dobrze opra-
cowanego zadania, które jest zgodne z potrzebami i oczekiwania-
mi ludzi. Wykonawcą inwestycji była fi rma „Budromost – Staracho-
wice Sp. z.o.o, z siedzibą w Wąchocku.

J.B.

Od 18 lipca trwa budowa nowego, be-
tonowego mostu w Pogroszynie, na rze-
ce Jabłonicy. 

Stary drewniany most został rozebrany, 
a na jego miejscu powstaje nowa konstrukcja 

o zupełnie zmienionych parametrach. Nowy 
most będzie o blisko 30 % dłuższy (30,2 m za-
miast 21,46 m), i prawie dwukrotnie szerszy 

(11,05 m zamiast 
6,06 m). Dzięki 
zmienionym pa-
rametrom będzie 
możliwe swobod-
ne wymijanie się 
dwóch pojazdów 
na moście. Przed 
rozebraniem sta-
rej konstrukcji je-
den z pojazdów 
musiał zatrzymy-
wać się przed mo-
stem i przepusz-
czać nadjeżdża-
jący z przeciwka 
drugi pojazd. Trze-
ba podkreślić fakt 
sprawnego postę-

pu robót największej obecnie realizowanej 
przez powiat inwestycji drogowej. Przetargo-

wa wartość zadania to nieco ponad 2 mln 29 
tys. zł. Realizacja zadania stała się możliwa 
dzięki pozyskaniu przez powiat 50 % warto-
ści inwestycji. Dotacja zasiliła budżet projektu 
kwotą 1 miliona złotych i znacznie przyczyniła 
się do wprowadzenia zadania na rok bieżący 
do realizacji. Świadomość konieczności reali-
zacji tego projektu podkreślają zgodnie wszy-
scy zainteresowani. Stara konstrukcja ulegała 
systematycznej degradacji wywołanej czynni-
kami biologicznymi i klimatycznymi, poza tym 
mostek był za ciasny i nie umożliwiał swobod-
nej komunikacji mieszkańcom. Jego konstruk-
cja nie zabezpieczała połączenia dwóch brze-
gów rzeki Jabłonicy w okresach wiosennych, 
gwałtownych przyborów wód. Po zakończe-
niu budowy będzie wyżej, szerzej i bezpiecz-
nie. Do wykonania pozostało jeszcze ułożenie 
nawierzchni bitumicznej i montaż barier. Za-
kończenie prac jest planowane na 29 listopa-
da. Ostateczne oddanie mostu do eksploatacji 
jest zależne od działania służb odbierających 
prawidłowe wykonanie zadania. 

J.B.

Dzięki współpracy samorządu Borkowic  i Po-
wiatu Przysuskiego rozpoczęła się inwestycja pn. 
„Odbudowa  zbiornika  wodnego w miejscowości 
Radestów”, zbiornik ten jest własnością Powiatu 
Przysuskiego. 

Prace polegać będą na odmuleniu czaszy zbiorni-
ka średnio o 1,3 m, uformowaniu skarp oraz na za-
montowaniu mnicha spustowego do regulacji pozio-
mu wody. Koszt prac opiewa na kwotę 84 929,53  zł, 
z czego 50 % Powiat Przysuski pozyskał z WFOŚiGW 
w Warszawie. Inwestycja ta znacznie poprawi estety-
kę i stan sanitarny miejscowości. Zbiornik położony 
jest w jej środku. W imieniu mieszkańców wsi  i wła-
snym pragnę podziękować panu Staroście Mariano-
wi Niemirskiemu, Zarządowi  i  Radzie Powiatu Przy-
suskiego za realizację tej ważnej i potrzebnej inwesty-
cji a także Panu Wójtowi Gminy Borkowice Robertowi 
Fidosowi za wsparcie przy jej planowaniu i wdrażaniu.  

Przewodniczący Rady Gminy Borkowice 
Tomasz Zdral 
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Budowa mostu na rzece Jabłonicy coraz bliżej zakończenia.

Renowacja Stawu w Radestowie.

Wójt Robert Fidos i Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz na budowie drogi 
Janów Borkowice.

Budowa drogi Borkowice – Janów zakończona

Most blisko finału

Efekt dobrej współpracy 



W dniach 18-22 listopada na sali konfe-
rencyjne Starostwa Powiatowego w Przy-
susze miała miejsce XXI edycja ogólnopol-
skiego  projektu „Innowatorium – Tydzień 
Przedsiębiorczości”. 

Do projektu zostali zaproszeniu uczniowie  
liceów ze szkół powiatu: Zespół Szkół Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Przysusze, Zespół Szkół Nr 2 
im. Ludwika Skowyry w Przysusze, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego 
im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach 
oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
w Mariówce. Projekt organizowany jest 
przez Fundację Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych, założoną przez 
pięć publicznych uczelni  ekonomicznych: 
Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz 
Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, 
Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Organizację 
projektu wspierają Partnerzy Strategiczni 
Olimpiady Przedsiębiorczości: Narodowy 
Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności. Każda z edycji projektu to prowadzone 
przez doktorantów uczelni ekonomicznych 
5-dniowe warsztaty z zakresu zarządzania 
i ekonomii dla wybranej grupy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest 
inspirowanie  młodych ludzi do samodzielnego 
pogłębiania wiedzy z ekonomii i zarządzania oraz 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. 
Uczniowie ze szkół powiatu przysuskiego 
uczestniczyli w czterech blokach tematycznych 

programu: strategie przedsiębiorstw, marketing, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, miękkie 
elementy zarządzania, fi nanse. Po ukończeniu 
warsztatów każdy uczeń otrzymał certyfi kat, 
a szkoły biorące udział w programie otrzymały 

pakiet książek związanych tematycznie 
z realizowanymi zajęciami. Nad warsztatami 
patronat honorowy objął  Starosta Przysuski 
Marian Niemirski.

Marta Zbrowska

Trwają remonty na budynku Administra-
cji Powiatowej i głównym budynku dy-
daktycznym Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana                  
Pawła II w Przysusze. 

Celem prowadzonych robót jest zmiana 
pokrycia dachowego z dotychczasowego – 
papowego montowanego na stropodachu, 
na montowane na nowej więźbie dachowej 
dwuspadowego dachu z pokryciami wykonanymi 

z blachy powlekanej. Wykonawca w trakcie 
robót nadbudowuje kominy wentylacyjne, 
ułoży termoizolację na stropie, wykona 
drewnianą więźbę dachową, którą przykryje 
folią paroizolacyjną, a następnie ułoży pokrycie 
dachowe z powlekanej blachy dachówkowej. 
Łączna powierzchnia wykonywanych dachów to 
1665 m2, z czego 950 m2 to pokrycie dachowe 
na budynku ZS 1, a 715 m2 to pokrycie budynku 

dawnego internatu ZS Nr 1, a obecnie budynku 
Administracji Powiatowej Zostaną wykonane 
na nowo obróbki dachowe i orynnowania 
obydwu budynków. Wartość realizowanych 
zadań to odpowiednio: 294094,57 zł dla ZS Nr 1 
i 246950,84 zł z dla budynku administracyjnego. 
Całkowita wartość robót to 541045,41 zł. Termin 
zakończenia prac został określony w umowie 
z wykonawcą na 16 grudnia 2013 roku. Zadanie 
realizuje fi rma Paulainvest.pl z Lublina. 

Jestem przekonany, że realizacja tych 
zadań spowoduje ostateczne rozwiązanie 
problemu szczelności pokryć dachowych na 
remontowanych budynkach. Każdy użytkownik 
budynków ze stropodachami ma świadomość, 
że są to bardzo kosztowne w konserwacji 
i utrzymaniu obiekty. Mimo realizowanych 
systematycznie prac zabezpieczających 
pokrycia dachowe budynków dostępnymi na 
rynku preparatami nie udawało się nam do 
końca uchronić obiektów przed penetracją 
przez wody opadowe. W związku z powyższym 
zdecydowaliśmy się na zastosowanie 
zupełnie innych rozwiązań technicznych 
i zapewnienie w ten sposób ochrony obiektów 
przed zalewaniem wodą deszczową. Jeżeli 
to działanie spełni oczekiwania i okaże się 
skuteczne będziemy w dalszej perspektywie 
czasowej stosować sprawdzone już działanie 
na innych budynkach publicznych stanowiących 
mienie powiatu – mówi Marian Niemirski – 
starosta przysuski.

Jarosław Bednarski

Tydzień przedsiębiorczości

Nowe dachy na obiektach publicznych 
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Uczestnicy projektu podczas zajęć w starostwie.

Więżba dachowa już została zamontowana. Jeszcze tylko izolacja i pokrycie. Można oczekiwać szybkiego 
zakończenia robót.



14 listopada 2013 r. odbyła się uroczystość 
poświęcona 95 – tej rocznicy powstania 
Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze. Szkoła założona przez Ludwika 
Skowyrę 12 listopada 1918 r. przechodziła 
różne koleje losu, ale przez cały czas 
swojego istnienia służyła społeczności 
samej Przysuchy, jak również mieszkańcom 
bliższej i dalszej okolicy. 

Tegorocznej uroczystości towarzyszyła 
specjalna okoliczność. Władze powiatu 
przysuskiego przygotowały dla społeczności 
szkoły niezwykły prezent na tą wspaniałą 
rocznicę. Po ponad dwóch latach budowy powiat 
przekazał szkole nowy budynek dydaktyczny 
służący do realizowania wieloprofilowej 

edukacji zawodowej teoretycznej i praktycznej. 
Od dnia święta szkoły na uczniów szkoły 
i dorosłych słuchaczy kursów zawodowych 
czekają nowe pomieszczenia Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego, 
które jest przygotowane do realizowania 
najbardziej nawet specjalizowanej edukacji 
zawodowej. Uroczystość rozpoczęła 
się koncelebrowaną mszą św., której 
przewodniczył specjalnie delegowany przez 
Ordynariusza Diecezji Radomskiej biskupa 
Henryka Tomasika ks. Stanisław Piekielnik. 
W sprawowaniu mszy świętej uczestniczyło 
5 kapłanów z proboszczem ks. Stanisławem 
Traczyńskim. Po zakończeniu nabożeństwa 
orszak składający się z przedstawicieli władz 
powiatu, zaproszonych gości oraz wszystkich 

społeczności szkoły udał się do szkoły 
prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą „VOX CORDIUM” prowadzoną przez 
Waldemara Cichawę. Po przemarszu do szkoły 
odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie 

szkole do użytku budynku Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego. Następnie 
budynek został poświęcony i zebrani udali 
się do hali sportowej na część oficjalną 
uroczystości. Należy podkreślić bardzo 
liczny udział zaproszonych gości. Przybyli 
przedstawiciele parlamentu z Wicemarszałkiem 
Senatu Stanisławem Karczewskim na czele, 
przybyła radca Ministra Edukacji Narodowej 
dr Czesława Kunkiewicz – Waligóra, dyrektor 
Delegatury w Radomiu Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie Dorota 
Sokołowska. Nie zabrakło przedstawicieli 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
Wojewody Mazowieckiego, Władz Powiatu 
w osobach Starosty Mariana Niemirskiego, 

Wicestarosty Tomasza Matlakiewicza, 
Członków Zarządu Piotra Żółcińskiego, 
Krzysztofa Wochniaka, Dariusza 
Maraska, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Leopolda Modrzeckiego 
i Radnych Rady Powiatu w Przysusze,  
Burmistrza Gminy i Miasta Tadeusza 
Tomasika, Wójtów Gmin w osobach 
Roberta Fidosa, Marka Klimka, Mariana 
Kmieciaka, Witolda Studzińskiego, 
Marka Modrzeckiego, Władysława 
Czarneckiego. Nie zabrakło radnych 
rad gmin, dyrektorów szkół i instytucji 
powiatowych, dyrektora SPZZOZ 
w Przysusze Grzegorza Dziekana, 

Komendanta Powiatowego Policji Wojciecha 
Brandta, Komendanta Powiatowej Straży 
Pożarnej Władysława Piątkowskiego, 
pracowników samorządowych z terenu 
powiatu, przedsiębiorców, nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Nie zabrakło emerytowanych 
dyrektorów szkoły: Jana Gałkiewicza i Jana 
Grądzkiego, kierowników warsztatów szkolnych 
i internatu oraz nauczycieli i pracowników szkoły. 
Całkowita liczba uczestników przekraczała 
800 osób. Uroczystość rozpoczęła się od 
odśpiewania hymnu narodowego. Następnie 
dyrektor ZS nr 2 Małgorzata Bednarska 
przywitała zaproszonych, przybyłych gości 
i wyraziła w imieniu całej społeczności szkoły 
podziękowania za przekazanie nowego budynku 
dydaktycznego. Gratulowała władzom powiatu 
odwagi, wizji i konsekwencji w pracy na rzecz 
powiatowych jednostek oświatowych i prosiła 
o jeszcze. Zwracała uwagę na spuściznę 
Ludwika Skowyry – patrona szkoły i złożyła 
deklarację, że cała społeczność szkolna będzie 
się starać wypełniać nowy budynek nauką 
i pracą. Następnie głos zabrał Starosta Przysuski 
Marian Niemirski, który mówił o znaczeniu osoby 
patrona dla budowania oblicza szkoły, oraz 
o odpowiedzialności za realizację powierzonej 
misji. Powiedział, że samorządowcy swoje 
zadanie wykonali maksymalnie realizując wartą 
ponad 6,5 mln złotych inwestycję. Powiedział 
również o zakończeniu budowy w Przysusze 
swoistego kampusu oświatowego składającego 
się z 2 szkół ponadgimnazjalnych, kompleksu 
boisk, hali sportowej, internatu, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i krytej pływalni. 
Zwracając się do pedagogów powiedział, że 
to, co będzie się działo w nowym budynku 

zależy od nauczycieli, od ich poczucia etyki, 
zawodowych marzeń i szacunku do patrona, 
swojej szkoły i uczniów. Wyraził opinię, że 
znając środowisko szkoły, ma nadzieję, że w tym 
pięknym budynku będą mieć miejsce wyłącznie 
piękne rzeczy realizowane w piękny, godny 
imienia patrona sposób. Następnie głos zabierali 
zaproszeni goście, którzy dziękowali i gratulowali 
szkole pięknego wieku, ale również bardzo 
nowoczesnego oblicza i ogromnego potencjału. 
Po części ofi cjalnej dyrektor szkoły wręczyła 
okolicznościowe nagrody dla nauczycieli 
i pracowników szkoły. Nagrodzone zostały: 
wicedyrektor szkoły Mirosława Idzikowska, 
nauczycielka wychowania fi zycznego Renata 
Starnawska, sekretarz szkoły Danuta Seta 

i szefowa kuchni Alicja Próchnicka. Nastęnie 
Starosta wspólnie z Kierownik Wydziału 
Edukacji wręczyli stypendia starosty dla 
najlepszych uczniów szkoły. W dalszej części 
uroczystości miał miejsce koncert przygotowany 
i znakomicie wykonany przez uczniów szkoły 
i nauczycieli szkoły. Na zakończenie 3 utwory 
wykonała Katarzyna Bochyńska – Wojdył 
przy akompaniamencie Karola Sionka. Po 
zakończeniu części ofi cjalnej goście udali się 
na zwiedzanie nowego budynku Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego, zakończone 
poczęstunkiem przygotowanym na bazie 
wydanej wcześniej przez szkołę książki 
kucharskiej – „Przysmaki Skowyrówki”. Na 
tym uroczystość 95 – lecia ZS nr 2 im. Ludwika 
Skowyry w Przysusze zakończyła się.

Jarosław Bednarski

95 lecie Zespołu Szkół nr 2 
im. Ludwika Skowyry w Przysusze
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Uroczystość 95 lecia szkoły zainaugurowała 
uroczysta msza św. w kościele p.w. Jana Nepomucena 

w Przysusze.

Starosta Marian Niemirski podkreślił w swoim 
wystąpieniu znaczenie patrona dla kształtowania 

oblicza i roli szkoły w społeczności lokalnej.

Nagrodami Dyrektora Szkoły zostały wyróźnione 
M. Idzikowska, R. Starnawska, D. Seta, A. Próchnicka.

Uroczysta akademia rozpoczęła się wspólnym wykonaniem 
hymnu narodowego.



BorkowiCe
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Udana Kwesta na cmentarzu Parafialnym w Borkowicach

Festiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego 
W dniu 9 listopada 2013r. odbył się już 

po raz ósmy Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Patriotycznej im. Janusza Łąckiego. Jest 
to cykliczna impreza kulturalna, której 
celem jest szerzenie piosenki harcerskiej, 
zuchowej i patriotycznej. 

Tegoroczny Festiwal jak co roku, poświęcony 
był upamiętnieniu patrona miejscowej szkoły 
podstawowej Janusza Łąckiego, ostatniego 
przedwojennego wójta gminy Borkowice, 
ofi cera Wojska Polskiego zamordowanego 
w Katyniu w 1940 roku. Licznie zgromadzoną 
publiczność przywitała P. Dorota Kwiecień – 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Borkowice oraz P. Waldemar 

Cichawa – dyrektor ZSO w Borkowicach. 
W tegorocznym festiwalu brało udział 14 
zespołów: Zespół Sansara działający przy GOK 
Borkowice, Zespół wokalny GOK Borkowice 
przygotowany przez P. Mariusz Motyla, Celina 
Kaźmierczyk – GOK Borkowice, Małgorzata 

Noga – GOK Borkowice, 2GZ Polne 
Kwiaty z Rusinowa, 9 DH z Potworowa, 
Duet Wokalny ZSO Wieniawa, 3 
Grunwaldzka DH z Rusinowa, Zespół 
wokalny Forte z ZSO z Rzucowa, 5 
WDH z Borkowic, DH z Błotnicy, 18 
DSH z Potworowa, 7 DH z Chlewisk 
oraz 1 DH im. Obrońców Ziemi 
Radzanowskiej z Rogolina. Druhowie 
zaprezentowali pieśni harcerskie 
i patriotyczne. Wszyscy występujący 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami, 
wyróżnieni dyplomami i cennymi 
nagrodami. Festiwal uświetniony 
został występem  Zespołu Tańca 
Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. Zespół z UMCS 
jest najstarszym studenckim zespołem 
reprezentacyjnym. Założył go dyrektor senior 
Stanisław Leszczyński. Obecnie dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i choreografem 
jest magister Lech Leszczyński – starszy 
wykładowca UMCS. Dziewczęta i chłopcy 
z UMSC-u ubrani w przepiękne ludowe stroje 
odśpiewali, odtańczyli oraz zagrali piękne pieśni 

dostarczając niesamowitych wrażeń.  Panowała 
wspaniała atmosfera. Organizatorami Festiwalu 
byli: ZSO w Borkowicach, Wójt Gminy 
Borkowice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Borkowice, Lokalna Grupa 
Działania „Na Piaskowcu”. Współorganizatorzy 
Festiwalu to: Piąta Wielopoziomowa Drużyna 
Harcerska z Borkowic, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Borkowicach. 
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 
11 listopada uczczone zostało  mszą świętą za 
Ojczyznę z udziałem władz oraz mieszkańców 
gminy. Złożono wiązanki z biało-czerwonych 
kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem 
poświęconym pamięci mieszkańców gminy 
walczących i poległych za Ojczyznę.

Dnia 28 października 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyła 
się wyjątkowa uroczystość. 

Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos zaprosił małżeństwa, które w tym roku obchodziły 
lub będą obchodzić 50-lat wspólnego pożycia małżeńskiego.  Wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Tomaszem Zdralem wręczyli Jubilatom odznaczenia nadane przez 
Prezydenta RP. Gratulacji i życzeń nie było końca. Odczytano również życzenia przesłane 
przez Starostę Powiatu Przysuskiego. Jubilaci oprócz odznaczeń otrzymali albumy 
pamiątkowe ufundowane przez władze samorządowe. Dzieci i młodzież gimnazjalna 
pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Borkowicach 
Waldemara Cichawy przygotowały oprawę muzyczną. 50- rocznicę małżeństwa 
obchodzili: Julianna i Mieczysław Plaskotowie z Politowa, Janina i Jan Siudkowie 
z Borkowic, Krystyna i Andrzej Skuzowie z Rzucowa, Helena i Zdzisław Skuzowie z Woli 
Kuraszowej, Zofi a i Zygmunt Skorupowie z Borkowic, Krystyna i Antoni Sokołowscy 
z Ninkowa, Marianna i Stanisław Świerczyńscy z Radestowa. W uroczystości  wzięli  
również udział Państwo  Marianna i Zygmunt Kwietniowe z Radestowa zaproszeni jako 
Jubilaci obchodzący 66 lat pożycia małżeńskiego. 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i zadowolenia z życia. 

W dniach 1-2 listopada 2013 r. na 
cmentarzu parafi alnym w Borkowicach 
odbyła się po raz drugi Zbiórka Publiczna 
zorganizowana przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 
Borkowice. 

Nie ma wątpliwości, że Kwesta była 
udana i potrzebna, głównie dlatego, że 
w zbiórkę włączyło się środowisko lokalne, 
parafi a oraz osoby spoza Gminy Borkowice. 
Kwestowali harcerze, ministranci, uczniowie 
z miejscowych szkół, druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borkowicach, członkowie 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Borkowice, na czele z Wójtem Gminy 
Robertem Fidosem. Dzięki ofi arności osób 
odwiedzających groby udało się zebrać środki 
fi nansowe w łącznej kwocie 3 344,03 złotych. 
Pieniądze uzyskane ze Zbiórki, zostaną 
przeznaczone na odnowienie i konserwację 
kolejnego kamiennego nagrobka na cmentarzu 
parafi alnym w Borkowicach.

 Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice

Dorota Kwiecień

Tegoroczni Jubilaci

Zespół Ludowy z UMCS w Lublinie

Piąta Wielopoziomowa Drużyna  Harcerska z Borkowic
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Festiwal piosenki dziecięcej 

Nowe place zabaw

Ślubowanie w Szkole Muzycznej

Dnia 24 października 2013 o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbył się  „I Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej”, którego 
organizatorem byli: GOK i GBP w Borkowicach. 

Konkurs miał na celu rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań muzyką, 
motywowanie ich do zdobywania nowych  umiejętności  oraz podnoszenie 
poziomu umiejętności wokalnych. 

Wśród 24 uczestników były dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły 
podstawowej z klas I – III całej gminy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie 
kategorie: soliści i duety. Każdy z nich miał do wykonania jeden wybrany 
przez siebie utwór.Czteroosobowe jury oceniało walory głosowe, dobór 
repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Festiwal wygrali: w kategorii soliści: I miejsce :Małgorzata Noga,                       
II miejsce: Celina Kaźmierczyk, III miejsce: Wiktoria Borkowska, w kategorii 
duety: I miejsce: Filip Skórski i Amelia Sionek, II miejsce: Maja Łobodzińska 
i Hania Dudek ,III Kacper Maroszek i Konrad Maj. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody i dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w przyszłym roku. 

W listopadzie tego roku zostały oddane do użytku dwa nowe 
palce zabaw dla dzieci w miejscowości Zdonków i Politów. 

Place zabaw wyposażone są w huśtawkę pojedynczą (huśtawka 
kubełkowa), huśtawkę podwójną, zestaw rekreacyjny jednowieżowy ze 
zjeżdżalnią, huśtawkę sprężynową, huśtawkę dwuosobową – ważkę, 

tablice informacyjne oraz ławki.  Wartość tej inwestycji to kwota 45 
774,00 złotych pochodząca ze środków własnych Urzędu Gminy. Place 
zabaw to doskonałe miejsce dla dzieci, które będą mogły spędzić 
kreatywnie czas oraz rozwijać swoje zdolności interpersonalne. 

21 października 2013r. w Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Ruszkowicach odbyła się 
uroczystość ślubowania i pasowania na 
ucznia. 

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego 
uczniowie złożyli ślubowanie a aktu paso-
wania za pomocą smyczka dokonał dyrektor 
szkoły Waldemar Cichawa. Ślubowanie złożyło 
27 uczniów  klas pierwszych. W krótkim prze-
mówieniu Wójt Gminy Borkowice  Robert Fi-
dos życzył wielu sukcesów w nauce oraz wy-
trwałości w codziennych ćwiczeniach. Dzieci 
otrzymały również drobne upominki od Wój-
ta Gminy Borkowice.

Program artystyczny zaprezentowali ucznio-
wie starszych klas, grając na skrzypcach, for-
tepianie, saksofonie, klarnecie, akordeonie, 
trąbce oraz fl ecie poprzecznym. 

Po uroczystości wszyscy udali się na przy-
gotowany przez Radę Rodziców poczęstunek. 

Uczestnicy festiwalu piosenki dziecięcej

Plac zabaw w Politowie.Plac zabaw w Zdonkowie.



Tegoroczne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji Ojczyzny odprawianą 11 listopada w kościele pa-
rafi alnym w Gielniowie. 

Na uroczystości obecne były poczty sztandarowe Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Gielniowie i Ochotnicy Straży Pożarnej. We mszy uczest-
niczyli przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie z terenu gminy 
i społeczność parafi alna.

Główne uroczystości odbyły się 12 listopada w ZSO w Gielniowie. Uro-
czystą akademię rozpoczął dyrektor Bartłomiej Sionek, przybliżając oko-
liczności towarzyszące odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 r. 
Następnie z programem artystycznym wystąpili uczniowie gimnazjum. 
Scenariusz przygotowała Barbara Dąbrowska – Biało. Podniosłe tek-
sty poetyckie i humorystyczne scenki przeniosły słuchaczy w atmosfe-
rę tamtych dni. Akademię uświetnił występ chóru szkolnego pod kierun-
kiem Zbigniewa Czerczaka. W repertuarze znalazły się piosenki i pieśni, 
„z którymi szliśmy do wolności”. O okolicznościową scenografi ę zadba-
ła Edyta Cholewa. 

W dniu 21 listopada rozpoczęły się prace przy przebu-
dowie drogi do miejscowości Brzezinki. Roboty obejmują 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 870 metrów, 
co umożliwi połączenie Brzezinek z drogą gminną biegną-
cą  z Gielniowa do Rozwad. Wykonawcą tej inwestycji jest 
PRD Zaskórski i Wspólnicy Sp. Z o. o. ogólny koszt inwe-
stycji to 120 000 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofi nansowanie tego przedsięwzię-
cia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go. Wnioskowana kwota wynosiła 60 000 zł jednak dotacja którą 
otrzymano zamknęła się kwotą 30 000 zł pochodzącą ze środ-
ków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Na-
leży nadmienić, że wymieniony odcinek stanowi  I etap w całości 
przebudowy tej drogi. Zakończenie prac planowane jest przed 
końcem listopada. Ułatwi to w znacznym stopniu mieszkańcom 
Brzezinek mieszkających pod lasem komunikację z innymi miej-
scowościami już w okresie jesienno-zimowym.

gielniów
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Obchody Święta Niepodległości 

Przebudowa drogi do miejscowości Brzezinki



W dniu 15 listopada 2013 roku odbyła 
się sesja Rady Gminy Gielniów, na której 
między innymi uchwalono stawki podat-
ków na 2014r. 

Kwestia  obciążeń podatkowych wzbudziła 
kontrowersje wśród radnych.  Jednak w końco-
wym głosowaniu  większość radnych opowie-
działa się  za  projektem  podwyżki podatków 
(średnio o 2%) zaproponowanym przez Wój-
ta Gminy, który argumentował  je prowadzo-
nymi zadaniami inwestycyjnymi, bacząc przy 
tym na  możliwości fi nansowe mieszkańców.  

W związku z powyższym zgodnie z pod-
jętymi przez Radę Gminy Gielniów Uchwa-
łami  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z póź. zm.) wysokość stawek po-
datku rolnego, od nieruchomości i od środ-
ków transportowych na 2014 rok obowiązu-
jących  od 1 stycznia 2014 roku przedstawia 
się następująco:

1. Podatek rolny: 
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospo-

darstw rolnych na 2014 roku:
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospo-

darstw rolnych na 2014 roku na terenie Gmi-
ny Gielniów wynosi 125,00 zł za 1 ha przeli-
czeniowy gruntu.

Stawka podatku rolnego dla gruntów nie sta-
nowiących gospodarstwa rolnego w 2014 roku 

Stawka podatku rolnego dla gruntów nie sta-
nowiących gospodarstwa rolnego w 2014 roku 
na terenie Gminy Gielniów wynosi 250,00 za 
1 ha fi zyczny gruntu. 

Stawki obliczone zgodnie z art. art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-

ku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr 
XXXVII/39/2013 Rady Gminy Gielniów w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego, przyjmowanej jako 
podstawa obliczania podatku rolnego na ob-
szarze gminy  Gielniów. 

2. Podatek leśny: 
Stawka podatku leśnego na 2014 roku na 

terenie Gminy  Gielniów  wynosi    37,61 zł 
za 1 ha lasu. 

Stawka obliczona zgodnie z art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o po-
datku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia  21 października 2013  roku 
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, ob-
liczonej według średniej ceny drewna uzyska-
nej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwar-
tały 2013 roku. (M.P. z 2013 roku,  poz. 828).

3. Stawki podatku od nieruchomości: 
Wysokość stawek podatku od nieruchomo-

ści na 2014 rok została obliczona na podsta-
wie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  
o podatkach i opłatach lokalnych     ( tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.)  w związku z obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia  7 sierpnia 2013 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych ( M.P. z 2013 r., poz. 724) 
oraz uchwały nr XXXVII/37/2013 Rady Gminy  
Gielniów w sprawie określenia stawek podat-
ku od nieruchomości na 2014 rok.

1. od gruntów: 
a/ związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, bez względu na sposób za-

kwalifi kowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków  - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni  wodnych  - 

 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego –    0,21 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków  lub ich części:                                                                        
    a/ mieszkalnych - 0,51 zł od 1m² po-

wierzchni użytkowej ,
b/ związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej –15,50 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej ,

c/ zajętych na prowadzenie  działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowa-
nym materiałem siewnym  - 10,75 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

 d/ związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych  przez podmioty 
udzielające tych świadczeń –  2,66 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej ,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego –  3,61 zł  od 1 m² powierzch-
ni użytkowej,

3. od  budowli - 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych.

95 rocznica odzyskania niepodległości
8 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielinach odbyła się  uroczysta akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce patriotycznej. 

Śniadanie daje moc
W listopadzie uczniowie klas I – III uczestniczyli w realizacji programu „Śniadanie daje moc”. Zostały przeprowadzone zajęcia dotyczą-

ce zdrowego odżywiania, a także o konieczności spożywania śniadania, które dostarcza wartości energetycznych na cały dzień. Uczniowie 
wspólnie przygotowali i spożyli śniadanie, na które złożyły się własnoręcznie wykonane kanapki i owocowe szaszłyki.

gielniów
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W Gminie Gielniów zostały ustanowione stawki podatkowe na 2014r.

Wydarzenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielinach



klwów

Babska Rzeczpospolita Klwów z wizytą w Sejmie

„Ślubowanie”

Obchody Święta Niepodległości

W dniu 13 listopada 2013r  Babska 
Rzeczpospolita Klwów udała się do War-
szawy na spotkanie z Wicemarszałek Sej-
mu Rzeczpospolitej Polskiej - Panią Wan-
dą Nowicką. 

Sejmowy gmach większość z Nas widziała 
tylko na ekranach telewizyjnych, natomiast te-
raz będąc w samym środku, można było po-
równać swoje wyobrażenia i wczuć się w jego 
atmosferę. Pierwszy etap wycieczki rozpoczął 
się w biurze przepustek, bez których nikt nie 
może dostać się do wnętrza. Następnie cze-
kała przeprawa przez bramkę – wykrywacz 
metali. Proces kontroli przypominał odpra-
wę na lotnisku, ale udało się bez większych 
komplikacji przejść przez nią. Mogłyśmy już 
rozpocząć zwiedzanie. Pierwsze kroki zostały 
skierowane do gabinetu Pani Wicemarszałek, 
która bardzo serdecznie przyjęła uczestników 
nie kryjąc swego zaskoczenia liczebnością. 
Następnie Pani Wicemarszałek  osobiście po-
prowadziła wszystkich na galerię skąd moż-
na było obserwować posiedzenie. Wrażenie 
było ogromne: piękna, obszerna sala, z wy-
ściełanymi zieloną tkaniną miejscami dla po-
słów, fotelem Marszałka Sejmu, Prezydenta, 
a na ich tle fl aga narodowa z godłem Polski. 
To tutaj zapadają ważne uchwały i decyzje, 
to tutaj toczą się burzliwe dyskusje miedzy 
ugrupowaniami parlamentarnymi. W czasie 

pobytu odbywało się (wyjątkowo ze wzglę-
du na remont) posiedzenie Senatu, można 
więc było na żywo wysłuchać wystąpień  oraz 
przyjrzeć się pracy Marszałka , który  pilnie 
nadzorował i kierował pracą obrad. Tu Pa-

nie zapoznały się z istnie-
jącą od wielu lat „strukturą” 
sali posiedzeń, czyli jak są 
przydzielane miejsca człon-
kom poszczególnych ugru-
powań, kim są osoby, które 
zajmują miejsca w bezpo-
średnim sąsiedztwie mar-
szałka prowadzącego obra-
dy oraz gdzie znajdują się 
miejsca dla gości i członków 

rządu. Miłym, ale ostatnim akcentem spotka-
nia z Panią Wicemarszałek było wręczenie jej 
kwiatów jako wyrazu wdzięczności i jedno-
cześnie podziękowanie za umożliwienie zwie-
dzenia Sejmu oraz również 
o pamiątkowy wpis do kro-
niki Babskiej Rzeczpospo-
litej. Następnie przewodnik 
oprowadził uczestników wy-
cieczki po całym Gmachu 
Parlamentu, gdzie moż-
na było obejrzeć pamiąt-
kowe tablice, np. upamięt-
niającą wizytę Jana Pawła 
II w Parlamencie Polskim. 
Duże wrażenie zrobiło miej-
sce na parlamentarnym ko-
rytarzu i schodach, gdzie 
dziennikarze czekają na po-
lityków, aby zrobić z nimi wywiad. Panie zo-
baczyły tutaj wiele znanych nam z ekranu te-
lewizorów twarzy. Dowiedziały się, że w ca-
łym Gmachu Parlamentu w bardzo wielu 
miejscach są ekrany telewizyjne, na których 
można oglądać aktualne wydarzenia z Par-

lamentu, konferencje i inne ważne spotka-
nia z politykami. Następne kroki skierowa-
no do Wszechnicy Sejmowej, gdzie okazją 
było uderzenie laską marszałkowską, moż-
na było zasiąść w loży poselskiej i posłu-
chać wykładu o historii polskiego parlamen-
tu. Na koniec wizyty w Sejmie Panie dotarły 
do Sali Kolumnowej, w której odbywają się 
m.in. obrady poszczególnych komisji sejmo-
wych. Pełne wrażeń opuściły Gmach Parla-
mentu i następnie bardzo ale to bardzo dłu-
gim spacerem obeszły Stare Miasto. Po dro-
dze Panie wstąpiły jeszcze na Uniwersytet 
Warszawski. Na koniec, już wieczorem Pa-
nie postanowiły jeszcze obejrzeć panoramę 
Warszawy. Wspięły się na taras widokowy 
położony na 30-tym piętrze Pałacu Kultury 
i Nauki. W dalszych naszych planach, Bab-
ska Rzeczpospolita przymierza się do spo-
tkania z pierwszą damą RP - małżonką pre-

zydenta Panią Anną Komorowską w Pałacu 
Prezydenckim, jak też do zwiedzenia gma-
chu Telewizji Polskiej gdzie znajdują się stu-
dia programów i nagrań takich jak: TVP Sport, 
„Kawa czy herbata?”, „Pytanie na śniadanie”, 
„Jaka to melodia?”.

Jeden z ważnych momentów w życiu PSP im. 
Marii Konopnickiej w Kłudnie już za nami. 23 paź-
dziernika 12 uczniów złożyło uroczyste ślubowanie. 

Podczas uroczystości dzieci wykazały się dużą zna-
jomością zasad dobrego zachowania, w sposób wy-
śmienity zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie 
i wokalne. Dyrektor szkoły pani Ewa Płosarek skiero-
wała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci 
uczniowskiej. Dzieci otrzymały dyplomy i upominki od 
pani Dyrektor i witających ich drugoklasistów. Po zakoń-
czeniu części ofi cjalnej nastąpiła chwila dla ,,fotorepor-
terów’’. Po uroczystości w klasie na dzieci czekał słodki 
poczęstunek. Uroczystość przygotowały: wychowaw-
czyni klasy I i II Elżbieta Pająk i Kazimiera Smagowska.

8 listopada 2013r.w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Święta Niepodległości. 

Program artystyczny pod kierunkiem p. Danuty Szambor i p. Bożeny Koryckiej przy-
gotowali uczniowie gimnazjum. Wierszem i piosenką podziękowali tym, którzy zginęli 
walcząc o wolność naszego kraju. Przypomnieli czym dla Polaków są wolność i ojczy-
zna. Uczniowie pięknie prezentowali się w galowych strojach. Na lewej piersi  wszyscy  
nosili przypięte biało -czerwone kotyliony. Dopełnieniem obchodów, które odbyły się 11 
listopada był występ w kościele parafi alnym w Klwowie oraz przemarsz połączony ze 
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem lotników polskich w Klwowie.
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klwów

„Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT” - projekt sfinansowany 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Zespole Szkół 
Samorządowych w Klwowie. 

Spektakle profilaktyczne
W dniu 07.11.2013 w Zespole Szkół Sa-

morządowych we Klwowie gościli akto-
rzy Impresariatu Artystycznego INSPIRA-
CJA z Krakowa. 

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 0 – V 
obejrzeli spektakl profi laktyczny pt. „Praw-
dziwy skarb”, natomiast uczniowie klasy VI 
szkoły podstawowej i I– III gimnazjum spek-
takl pt. ,,Punkt zwrotny”. Pierwszy spektakl 
ukazywał wartość przyjaźni i problem tole-
rancji wobec inności, która staje się często 
przyczyną dziecięcych dramatów: wyśmie-
wania, dyskryminacji i wykluczenia z grupy 
rówieśniczej. Celem programu było kształce-
nie poczucia własnej wartości dziecka oraz 
umiejętności komunikowania się i współpracy 
w grupie. Wszyscy dobrze się bawili obser-
wując przygody Żółwia i Papugi na bezlud-
nej wyspie. Publiczność brała aktywny udział 
w przedstawieniu odpowiadając na pytania 
aktorów i podpowiadając bohaterom opo-
wieści. Spektakl pt. ,,Punkt zwrotny” rozpo-
czynała scena w której do odpoczywającego 

w parku mężczyzny na wózku inwalidzkim, 
podbiega uciekający przed policją młody diler 
narkotyków. Mężczyzna pomaga mu zmylić 
pościg, ale na tej sytuacji nie kończy się ich 
znajomość. Pozornie nie łączy ich nic, jed-
nak okazuje się, że mają podobne charakte-
ry i problemy. W życiu obu mężczyzn swoje 
piętno odcisnęły nałogi, którym ulegli. Star-
szy z nich zapłacił już za to wy-
soką cenę i teraz próbuje uświa-
domić młodszemu, jakie mecha-
nizmy rządzą procesami uzależ-
nień. Jednak młodzi rzadko chcą 
słuchać starszych, wydaje się im, 
że absolutnie panują nad swoim 
życiem. Często nie dostrzegają, 
że kontrola nad tą priorytetową 
sprawą przekracza ich możliwo-
ści. Gdy ktoś z zewnątrz, obser-
wator ich poczynań, stara się im 
to uświadomić, często reagują 
agresją. W wielu z nas krytyka 
wywołuje podobne emocje. Je-

śli jednak pada z ust człowieka, który już do-
świadczył tego, co nas może spotkać w przy-
szłości, to może warto jej wysłuchać? Narko-
tyki wywołują problemy emocjonalne i spo-
łeczne. Przedstawione w spektaklu sytuacje 
wywołują pewne refl eksje: - Czy warto? Po-
magają postawić to pytanie i odpowiedzieć 
na nie: - Oczywiście, że nie warto!

Od lutego do grudnia 2013 r. w Zespole 
Szkół Samorządowych w Klwowie realizowa-
ny jest  projekt językowy zatytułowany „Z an-
gielskim przez świat”.

 Projekt ten realizowany jest w ramach  Pro-
gramu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
ENGLISH TEACHING, którego krajowym opera-
torem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Ce-
lem Programu jest wspieranie działań na rzecz 
promocji  języka angielskiego oraz jego lepszej 
znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych 
miast i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodo-
wego nauczycieli języka angielskiego spoza du-
żych aglomeracji miejskich. Dofi nansowanie zo-
stało otrzymane po rozstrzygnięciu 
konkursu grantowego Small Grants, 
mającego na celu wybór najlepszych 
projektów promujących i wspiera-
jących naukę języka angielskiego 
wśród dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich. Wniosek do konkursu zo-
stał napisany przez nauczycieli języ-
ka angielskiego z Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Klwowie. Celem pro-
jektu jest przybliżenie uczniom kra-
jów anglojęzycznych oraz uczenie ich 
otwartości i tolerancji wobec innych 
kultur. Projekt zakłada także pokazanie uczniom 
w jaki sposób mogą samodzielnie zdobywać wie-
dzę z różnych źródeł oraz rozwijać umiejętność 
współpracy w grupie. Podejmowane w ramach 
projektu działania mają również uświadomić im, 
że język angielski jest żywym językiem, którego 
znajomość stwarza wiele możliwości. Na zajęciach 
wykorzystywane są zarówno tradycyjne metody 
nauki, jak i technologie informacyjno – komuni-
kacyjne. Podejmowane działania dokumentowa-
ne są na bieżąco na stronie internetowej szko-
ły oraz w kronice. Dzięki otrzymanemu dofi nan-
sowaniu szkoła została zaopatrzona w atrakcyj-

ne pomoce dydaktyczne do nauki języka angiel-
skiego, a biblioteka szkolna została wzbogacona 
o literaturę, prasę oraz fi lmy anglojęzyczne. Za-
jęcia z native speakerem: W ramach współpra-
cy ze szkołą językową w Radomiu, nasi ucznio-
wie wzięli do tej pory udział w konwersacjach ję-
zyka angielskiego poprowadzonych przez nati-
ve speakera języka angielskiego pochodzącego 
z Wielkiej Brytanii. Spotkanie to było doskonałą 
okazją do poznania nauczyciela, dla którego ję-
zyk angielski jest językiem ojczystym, a że język 
polski był dla niego językiem obcym, uczniowie 
musieli wykazać się znajomością języka angiel-
skiego. W przyszłości planowane są podobne za-

jęcia, min. z użyciem ta-
blicy interaktywnej. Wy-
jazdy na warsztaty w ję-
zyku angielskim: Ucznio-
wie wyjeżdżają także na 
przedstawienia i warsz-
taty w języku angielskim, 
prowadzone przez ro-
dowitych Brytyjczyków 
z Europejskiego Progra-
mu Edukacyjnego Nauka 
Bez Granic. Do tej pory 
wzięli udział w warszta-

tach językowych w Warszawie: „Kid’s Day Fun 
and Games” oraz „Halloween Fun and Games”. 
Przedstawienia w języku angielskim: Aby zapre-
zentować swoje umiejętności językowe i teatral-
ne uczniowie gimnazjum przygotowali  przedsta-
wienie w języku angielskim zatytułowane „Little 
Red Riding Hood”.  Natomiast uczniowie szkoły 
podstawowej przygotowują przedstawienie o te-
matyce świątecznej, które zostanie zaprezento-
wane w grudniu na zakończenie projektu. Lek-
cje języka angielskiego z Douglasem Adesem 3 
października 2013 r. naszą szkołę odwiedził pan 
Douglas Ades, Sekretarz Rady Dyrektorów Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest 
sponsorem projektu.  Pan Ades poprowadził dla 
uczniów zajęcia z języka angielskiego, podczas 
których zaprezentował Stany Zjednoczone oraz 
przekazał interesujące fakty na temat historii i kul-
tury amerykańskiej. Głównym tematem lekcji były 
miejsca, które warto odwiedzić, zarówno w Sta-
nach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Uczniowie 
mieli znakomitą okazję, aby sprawdzić w prak-
tyce znajomość języka angielskiego, ponieważ 
chętnie zadawali panu Adesowi mnóstwo pytań 
dotyczących życia codziennego w Ameryce oraz 
różnic i podobieństw pomiędzy Polakami i Amery-
kanami. Nasz Gość z przyjemnością odpowiadał 
na wszystkie pytania. Pan Douglas wraz z mał-
żonką, panią Elżbietą Dec, zwiedził także budy-
nek placówki oraz wręczył nagrody zwycięzcom 
konkursu plastycznego zatytułowanego „Show 
me the USA”. Konkursy: Uczniowie uczestniczą 
także w różnego rodzaju konkursach, w których 
zdobywają atrakcyjne nagrody sponsorowane 
przez wydawnictwa językowe oraz zakupione 
z otrzymanej dotacji (Konkurs Recytatorski Po-
ezji w Języku Angielskim - „Poetry Without Bor-
ders”, konkursy plastyczne: „Greetings from ..., 
czyli projekt pocztówki z dowolnego kraju anglo-
języcznego” oraz „Show me the USA”, konkurs 
wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz dotyczą-
cy znajomości języka angielskiego). Po zakoń-
czeniu projektu wybrane działania będą konty-
nuowane. Planowane są: działalność Klubu Ję-
zyka Angielskiego, zorganizowanie Szkolnych 
Dni Języków oraz Dnia Świętego Patryka, prze-
prowadzenie konkursów o różnorodnej tematy-
ce dotyczących języka angielskiego i krajów an-
glojęzycznych, prowadzenie zajęć z zastosowa-
niem pomocy dydaktycznych oraz sprzętu zaku-
pionego w ramach projektu. 

Nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół 
Samorządowych w Klwowie
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Spektakl profi laktyczny pt. Punkt zwrotny, który odbył się w gimnazjum.



odrzywół

Tradycyjnie Mszą Św. rozpoczęły się  22 
listopada uroczystości Święta Patrona w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzo-
stwa Sportowego im. Dr Heleny Spoczyń-
skiej  w Lipinach. 

Po mszy wszyscy udali się na plac  szkol-
ny. Na czele korowodu maszerowali kadeci 
z Liceum Kadetów RP w Lipinach, przed któ-
ry mymi na koniach prezentowali się człon-
kowie  Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala 
z Poświętnego. Uroczystość zaszczyciło swo-
ją obecnością wielu gości, a wśród nich  Sta-
rosta Przysuski Marian Niemirski, Wicestaro-
sta Przysuski Tomasz Matlakiewicz, Przewod-
niczący Rady Powiatu w Przysusze Leopold 
Modrzecki, Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmie-

ciak, przedstawiciele z jednostki wojskowej 
w Tomaszowie Mazowieckim, przedstawicie-
le Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rado-
miu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, wój-
towie sąsiednich gmin, absolwenci, nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice. Zgodnie z wielolet-
nią tradycją w Dniu Patrona Szkoły ucznio-
wie klas pierwszych ZSPiMS oraz Liceum Ka-
detów złożyli ślubowanie potwierdzające ich 
przyjęcie do społeczności szkolnej. Po uroczy-
stych przysięgach delegacje młodzieży i na-
uczycieli złożyły kwiaty pod pomnikiem Pa-
tronki Szkoły. Jak powiedział dyrektor Miro-
sław Mijał, przykład, jaki dała swoim życiem 
i niezłomną postawą Dr. Helena Spoczyńska  
jest dla całej społeczności szkolnej zobowią-
zaniem ,aby wielki patriotyzm i umiłowanie do 

drugiego człowieka przekazać młodym poko-
leniom. Imię patrona zobowiązuje szkołę, aby 
w tym duchu prowadzić pracę wychowaw-
czą. Następnie uczniowie uświetnili uroczy-
stość wykonaniem  pięknego montażu słow-
no – muzycznego. Miłym akcentem w tym dniu 
było wręczenie Stypendiów Starosty Przysu-
skiego  dla uczniów ze średnią ocen powyżej 
4,80. Oprócz stypendiów naukowych, absol-
wenci lipińscy ufundowali stypendia dla zdol-
nej młodzieży z biednych rodzin. W imieniu 
absolwentów stypendia te wręczył Stanisław 
Bartos. Na zakończenie dyrektor szkoły wraz 
z płk. Ryszardem Młodzianowskim wręczyli 
zaproszonym gościom pamiątkowe tabliczki 
z podziękowaniami.

Marta Zbrowska

11 listopada br. w Odrzywole odbyły się 
tradycyjnie obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafial-
nym w Odrzywole, którą odprawił Proboszcz 
odrzywolski ks. Adam Łukiewicz.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się 
przed Urząd Gminy, gdzie kadeci z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Spor-
towego w Lipinach pod dowództwem płk. Ry-
szarda Młodzianowskiego przeprowadzili uro-
czystą zbiórkę i wciągnięcie flagi narodowej na 
maszt. Młodzież z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Odrzywole złożyła kwiaty od uczest-
ników uroczystości pod pomnikiem ofiar II woj-
ny światowej. Dalsza część uroczystości od-
była się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 
gdzie młodzież z PSP Odrzywół pod kierun-
kiem mgr Lucyny Zając przedstawiła widowi-
sko słowno – muzyczne o odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Akademia zakończy-
ła się wykonaniem poloneza przez młodzież. 
Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy 
i Dyrektorzy Szkół z Lipin i Odrzywołu.
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Dzień Patrona w ZSPiMS w Lipinach

Obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości
w Gminie Odrzywół

Społeczność szkolna i goście na uroczystości Dnia patronki ZSP i MS w Lipinach. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem dr Heleny Spoczyńskiej - patronki ZSP i MS 
w Lipinach.

Uroczystości 11 listopada przed Urzędem Gminy.



W Niedzielę 25 listopada b.r. w Odrzywo-
le  po raz szósty odbył się Festiwal Folklo-
rystyczny organizowany przez Gminę Od-
rzywół. We wcześniejszych latach Festiwal 
był współorganizowany przez Gminę Od-
rzywół i Lokalną Grupę Działania „Wszy-
scy Razem”. 

Jak w latach poprzednich   imprezach   zgro-
madziła   wielu   uczestników:   10   Kół  Go-
spodyń  Wiejskich i Stowarzyszeń  prezentu-
jących  na swoich stanowiskach  dania  i  po-

trawy  regionalne  i 17 zespołów, kapel  i śpie-
waków prezentujących wspaniały, barwny folk-
lor opoczyńsko – radomski. W Festiwalu wzię-
ło udział 5 zespołów dziecięco – młodzieżo-
wych, zrzeszających prawie 90 członków. Im-
preza odbyła się pod hasłem „Ocalić od zapo-
mnienia – zachować dla przyszłych pokoleń”. 
Zachować dla przyszłych pokoleń wspaniałą 
kulturę ludową nie ustępującą góralskiej czy 
kurpiowskiej. Bezpośrednim organizatorem  
Festiwalu był Marian Kmieciak - Wójt Gmi-
ny Odrzywół i Bogumiła Stępień – Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole. 
Imprezę organizacyjnie wsparły gminy Giel-
niów, Rusinów i Potworów, ale artyści przyje-

chali także z gmin Opoczno i Przy-
tyk. Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonali Wicemarszałek Senatu 
RP Stanisław Karczewski i Posłowie 
Marek Suski i Robert Telus. Wśród 
gości obecni  byli  min.  ks.  Jacek  
Wieczorek –  Dyrektor  Radia  Plus  
i ks. dr Zbigniew Niemirski z Redak-
cji „Gościa  Niedzielnego”. Starosta 
powiatu  przysuskiego Marian Nie-
mirski i opoczyńskiego Marek Ksyta 

oraz Wójtowie gmin Gielniów, 
Rusinów i Borkowice. Nagro-
dy i wyróżnienia dla wszyst-
kich uczestników Festiwalu 
ufundował Wójt Gminy Odrzywół. Na-
grody specjalne dla uczestników ufun-
dował min. Starosta przysuski, Starosta 
opoczyński i Zarząd BS w Przysusze. 
Jury Festiwalu jak co roku miało bar-
dzo trudny wybór. Wszystkie  stoiska 
były piękne a dania regionalne znako-
mite. Występy zespołów stały jak zwy-
kle na bardzo wysokim poziomie.    Pu-
bliczności szczególnie podobał się wy-
stęp zespołu „Mroczkowianie” z Mrocz-

kowa. Wyróżnienia otrzymali wszyscy uczest-
nicy a nagrody specjalne otrzymali:

1. Nagroda specjalna Starosty opoczyń-
skiego dla zespołu dziecięcego najwierniej 
odtwarzającego folklor opoczyński – „Bieliń-
ska Polka”.

2.  Nagroda Wicemarszałka Senatu dla ze-
społu kultywującego tradycje regionalne – „Ma-
teuski”.

3. Nagroda Wicemarszałka Senatu -„Piotr 
Gaca z Kapelą Pańczaki”.

4. Gran Prix Festiwalu przypadła dla zespo-
łu ludowego „Mroczkowianie”.

5. Drugie Gran Prix dla zespołu dorosłego 
„Przystalanki”.

6. Nagroda specjalna Starosty przysuskie-
go przypadła dla  KGW „Józefinki” z Rusino-
wa i KGW z Kamiennej Woli.

7. Zespołu Ludowy z Wysokina i Cetnia otrzy-
mał także nagrodę specjalną Starosty przy-
suskiego.

8. Nagroda pieniężna ufundowana przez 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Przysusze 
2000,00zł. decyzją jury została przekazana 
dla wszystkich KGW i Stowarzyszeń wysta-
wiających swoje stoiską.

Pełna hala widzów świadczyła o ogromnym 
zainteresowaniu imprezą ze strony mieszkań-
ców gminy Odrzywół i powiatu przysuskiego. 
Tradycyjnie publiczność i uczestnicy Festiwa-
lu mogli zdegustować przygotowane potrawy 
regionalne. Imprezę zamknął uroczyście gość 
Festiwalu Poseł Zbigniew Kuźmiuk. W części 
nieoficjalnej wszystkim miłośnikom tańców lu-
dowych, których tego dnia nie brakowało do 
tańca przygrywała kapela Adama Gacy i ka-
pela zespołu „Mroczkowianie”. Miłym akcen-
tem dla organizatorów było odśpiewanie dla 
nich przez uczestników Festiwalu życzeń „100 
lat” za organizację Festiwalu. Następny Festi-
wal odbędzie się w 2014 roku.

odrzywół

W środę 20 listopada b.r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sporto-
wego w Lipinach została otwarta wystawa 
o słynnym duszpasterzu środowisk robot-
niczych z 1976 r. – ks. Romanie Kotlarzu. 

Wystawa ta  jest efektem współpracy gminy 
Odrzywół  z  Instytutem  Pamięci  Narodowej.  
To już kolejna  historyczna  wystawa  otwarta 
w gminie   Odrzywół.  Wcześniejsze  wysta-
wy  były  poświęcone  ” Żołnierzom  Wyklętym” 
i „Polityce okupanta niemieckiego w dystryk-
cie  radomskim”. Na otwarcie wystawy przy-
byli nauczyciele ze szkół gminnych i Lipin, za-
proszeni goście i młodzież z ZSP i MS. Pra-
cownik IPN Arkadiusz Kutkowski wspaniale 
wprowadził w historię uczestników spotkania,     
zwłaszcza   nie pamietającą  tamtych  czasów  
młodzież.  Zebrani  obejrzeli  film o bohater-
skim kapłanie – ks. Romanie Kotlarzu, nakrę-
cony przez uczniów Liceum „Kochanowskie-

go” w Radomiu. Ks.  Ro-
man   Kotlarz  był  wspa-
niałym  i  odważnym   ka-
pelanem,  upominającym 
się o podstawowe prawa 
człowieka w czasach ko-
munistycznych. Za swoja 
postawę był szykanowa-
ny przez władzę. W 1976 
roku błogosławił manife-
stujących robotników ra-
domskich i protestował 
przeciwko brutalnemu 
biciu i represjom władz 
PRL-u wobec uczestni-
ków   manifestacji.   Kil-
kakrotnie   pobity   przez   
funkcjonariuszy   MO  i  SB  zmarł w szpitalu. 
Wystawę  przygotowała nauczycielka historii 
w ZSP i MS w Lipinach Bożena Kmieciak. Wy-

stawę będzie można jeszcze oglądać w Urzę-
dzie Gminy w Odrzywole.
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VI Festiwal Kapel, Śpiewaków, 
Zespołów Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej

Lipiny otwarcie - wystawy historycznej o ks. Romanie Kotlarzu

Taka liczba widzów towarzyszy wyłącznie najważniejszym 
wydarzeniom lokalnym.

W naszym regionie przywiązanie do folkloru jest prawdziwym 
zjawiskiem kulturowym.



potworów

W sierpniu 1913 roku w majątku Rusinó-
wek – dzisiaj Pałac w Rusinowie - leżącym 
na terenie zaboru rosyjskiego, Zarząd Głów-
ny Żeńskich Drużyn Skautowych wcho-
dzący w skład Związkowego Naczelnictwa 
Skautowego (ZNS) zorganizował pierwszy 
kurs szkoleniowy instruktorek skautingu.

Wydarzenie to miało miejsce zaledwie 
sześć lat od zapoczątkowania skautingu 
przez Roberta Baden-Powella podczas 
eksperymentalnego obozu dla chłopców i dwa 
lata po pierwszym kursie zorganizowanym 
przez Andrzeja Małkowskiego we Lwowie, 
gdzie w 1911 roku powstało ZNS.

W tym roku mija 100 rocznica zorganizo-
wania kursu, w związku z tym Komenda Huf-
ca ZHP im. Oskara Kolberga w Przysusze, na 
ternie działania którego leży odrestaurowany 
pałac wraz z dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Rusinowie Beatą Turek, zor-
ganizowali uroczystość odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy poświęconej temu wydarzeniu.

W dniu 19.10.2013 r. instruktorzy, harcerze 
z drużyn z Potworowa , Przysuchy, Borkowic, 
uczniowie ZSO z Rusinowa oraz zaproszeni 
goście, m.in. hm. Robert Konarski – członek 
Rady Naczelnej ZHP, oraz instruktorzy 
i harcerze ze Szczepu Harcerskich Drużyn 303 
z Mińska Mazowieckiego wraz z komendantem 
hm. Dariuszem Jackiewicziczem, wójtowie 

gmin: Rusinów – Marek Modrzecki, Potworów 
– Marek Klimek, Borkowice – Robert Fidos oraz 
sympatycy i przyjaciele harcerstwa udali się na 
mszę świętą odprawioną przez ks. Edwarda 
Swata w intencji organizatorek kursu.

Następnie wszyscy zgromadzeni na czele 

z komendantem hufca phm. Krzysztofem 
Zającem prowadzącym poczty sztandarowe 
udali się przed pamiątkową tablicę ufundowaną 
przez Zarząd Banku Spółdzielczego 

w Przysusze, gdzie odsłonięcia dokonali hm. 
Robert Konarski – członek Rady Naczelnej 
ZHP, Marek Modrzecki - wójt gminy Rusinów, 
Marian Grzegorczyk – prezes Banku 
Spółdzielczego w Przysusze.

Następnym punktem programu było ognisko 
obrzędowe, przy którym 
historię pierwszego kursu 
instruktorek opowiedział dr 
Stanisław Abramczyk, który 
wraz z panem Franciszkiem 
Stępniem od początku 
wspierali przedsięwzięcie. 
Uroczystości zakończono 
zwiedzaniem pałacu 
w Rusinowie oraz wspólnym 
pieczeniem kiełbasek na 
innym już ognisku.

Dziękujemy wszystkim, 
k t ó r z y  p r z y c z y n i l i 
s ię do uświetnienia 
naszych uroczystości, 
zwłaszcza fundatorom 
oraz właścicielom pałacu 
pańs twu  Agn ieszce 
Warskiej i Wojciechowi 

Bańce za umożliwienie zorganizowania 
obchodów na terenie ich posiadłości.

Opracowała: pwd. Monika Żółcińska

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Potworowie 
rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafi alnym, w której licznie 
uczestniczyli uczniowie ,nauczyciele i rodzice. 

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Publicznego 
Gimnazjum im. Orląt Lwowskich oraz Straży Pożarnych z terenu gminy. 
Na uroczystość przybyli również znamienici goście z Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, na czele z prezesem 
Bogusławem Stańczukiem.

Na cmentarzu parafi alnym przy grobie nieznanego żołnierza, złożono 
wieńce i zapalono znicze. Następnie wszyscy w uroczystym marszu, na 
czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą udali się do szkoły.

Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia przygotowana 
pod kierunkiem pań: Lidii Wochniak i Bogumiły Podsiadłej z oprawą 
muzyczną pana Marka Gapysa i plastyczną pani Haliny Piecyk.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Potworów 
pan Marek Klimek i prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa pan 
Bogusław Stańczuk.

Opracowały: Halina Piecyk, Lidia Manowiecka

We wtorek 12 listopada w obecności dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej pani Halina Piecyk, nauczycieli, uczniów i rodziców do grona 
społeczności szkolnej włączeni zostali uczniowie klas pierwszych. 

Na sztandar swojej szkoły złożyli uroczystą przysięgę. Pod kierunkiem 
wychowawczyń: pani Ewy Bochyńskiej i pani Anny Podsiadłej przedstawili 
program artystyczny. Rada Rodziców ufundowała pierwszakom pamiątkowe 
dyplomy i znaczki z logo szkoły, a Spółdzielczy Bank Rzemiosła w Potworowie 
podarował książeczki oszczędnościowe z symbolicznym wkładem.

Dzień później 13 listopada na sztandar swojej szkoły ślubowanie złożyli 
uczniowie pierwszych klas gimnazjum. Z rąk swoich wychowawców: pani Iwony 
Rucikowskiej- Białek, pani Bogumiły Podsiadłej i Pani Beata Kuś otrzymali również 
dyplomy i znaczki z logo Publicznego Gimnazjum im.Orląt Lwowskich

Opracowały: Halina Piecyk, Lidia Manowiecka
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Harcerze na uroczystości w Rusinowie

Dla Niepodległej

Ślubowali na sztandary swoich szkół
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Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest cywilnym odznaczeniem 
państwowym, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wyróżnieniem tym honorowane są pary, które przeżyły wspólnie co najmniej 
50 lat w związku małżeńskim.

W piątek, 15 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Potworowie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęły przemówienia Wójta Gminy Potworów Marka 
Klimka,  Starosty Powiatu Przysuskiego Mariana Niemirskiego, proboszcza parafi i 
pod wezwaniem Św. Doroty w Potworowie księdza Jana Gruszki i Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Szustak, w których przekazano wszystkim 
Dostojnym Gościom wyrazy uznania i szacunku za wspólnie przebytą drogę, 
poświęcenie i trud pracy włożony dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny.

Aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów, wśród których znaleźli się Państwo: Wanda 
i Stanisław Kowalczykowie, Genowefa i Józef Majewscy, Genowefa i Zygmunt 
Morgasiowie, Leokadia i Józef Włodarczykowie, Janina i Edward Wolscy, dokonali 
Wójt Gminy Potworów i Starosta Przysuski.

Ofi cjalną część piątkowej uroczystości zakończył przygotowany przez 
organizatora ceremonii wręczenia medali wspólny poczęstunek, wypełniony 
miłymi rozmowami i wspomnieniami z życia Jubilatów.

Narodowe Święto Niepodległości w  Publicznej  Szkole Podstawowej  
w Wirze uroczyście uczczono w piątek - 8 listopada 2013. 

Montaż słowno - muzyczny przygotowali uczniowie z klas IV –VI z wycho-
wawcami Renatą Strzałkowską i Ewą Pierzchałą oraz chórek szkolny pod kie-
runkiem Doroty Koryckiej.

W swoim przedstawieniu uczniowie skupili się nie tylko na przypomnieniu 
faktów historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 
ale także na rozważaniach nad tym, czym jest wolność, niepodległość i pa-
triotyzm. Pięknym dopełnieniem uroczystości były piosenki wykonane przez 
chórek szkolny oraz dekoracja budowana  przez dzieci w czasie  prezentacji.

Opracowała: Renata Strzałkowska

30 października, w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze, 
odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania klasy I. Dzieci 
w obecności rodziców i nauczycieli zdawały swój „pierwszy eg-
zamin” na uczniów.

Zadania dotyczyły wiedzy i umiejętności matematycznych, przy-
rodniczych, wokalnych i znajomości symboli oraz barw ojczystych. 
Pierwszaki znakomicie wywiązywały się z powierzonych zadań, cze-
mu towarzyszyły niemałe emocje.  Na koniec w obecności całej spo-
łeczności szkolnej wypiły „eliksir wiedzy” i połknęły „tabletkę mądro-
ści”, aby z sukcesem przejść przez niełatwą drogę szkolnej edukacji.

Po popisach artystycznych i intelektualnych nastąpiło uroczyste ślu-
bowanie i pasowanie na uczniów. Ceremonii dopełniła dyrektor Anna 
Ozimska, która ofi cjalnie przyjęła pierwszaków do grona braci szkolnej.

Wydarzeniu uczniów towarzyszyło wzruszenie zarówno uczniów, 
jaki i też ich rodziców, którzy nagrodzili awans najmłodszych grom-
kimi brawami.

Opracowała: Justyna Nożyńska
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Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uroczystość Dnia Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze

Ślubowanie klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze
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Wielki dzień pierwszaków

Lekcja przyrody na Stacji Uzdatniania Wody
Jednym z  tematów 

lekcji przyrody w klasie 
II szkoły podstawowej 
jest zaznajomienie dzieci 
z problematyką dotyczącą 
wody. 

Niewątpliwie jest to jeden 
z najważniejszych tematów nie 
tylko w nauczaniu dzieci, ale 
także w naszym codziennym 
życiu, gdyż nie da się ukryć, że 
właśnie woda jest jednym z kilku 
czynników warunkujących 
życie organizmów na naszej 
planecie. Pomimo, że dla 
wielu ludzi może wydawać 
się, iż wody jest w naszym 
otoczeniu pod dostatkiem, to 
tak naprawdę zasoby wody, 
którą można wykorzystywać 
do picia nie są zbyt duże. 
Właśnie taka problematyka 
została poruszona na lekcji 
przyrody w klasie II b. Aby dzieci 
łatwiej mogły zrozumieć istotę 
pozyskiwania wody w naszej 
Gminie, Krystyna Papis – 
nauczycielka w Publicznej 
S z k o l e  P o d s t a w o w e j 
w Rusinowie, postanowiła 
pokazać dzieciom Stację 
Uzdatniania Wody w Rusinowie. Przed 
wejściem na teren stacji, dzieci powitał 
pracownik obsługi i na początek poinformował 
o właściwym zachowaniu się na terenie, który 
objęty jest bezpośrednią ochroną sanitarną. 
Uczniowie najpierw obejrzeli studnię głębinową. 
Okazało się, że nie mieli większych problemów 
z rozpoznaniem metalowej zabudowy jako 

studni. Następnie weszli do budynku, gdzie 
odbywa się uzdatnianie wody surowej. Tutaj 
zapoznały się z procesem technologicznym 
oczyszczania wody. Trzeba powiedzieć, że 
dzieci uważnie słuchały, a kiedy przyszedł 
czas na pytania, to prawie wszystkie ręce były 
w górze. Ciekawiło ich dosłownie wszystko. 
Pytali zarówno o konkretne urządzenia, jak 

i sterowanie stacją. Lekcja tak się dzieciom 
spodobała, że zostały zaproszone wiosną 
na zwiedzanie oczyszczalni ścieków. Nie ma 
nic lepszego od poznania na własne oczy 
naszych regionalnych problemów związanych 
z wodą. Teraz dzieci już wiedzą, że woda jest 
bezcennym surowcem i trzeba ją oszczędzać 
i chronić przed skażeniem.

W tym roku 37 pierwszaków, w tym 
pięcioro z PSP w Nieznamierowicach, 
złożyło uroczyste ślubowanie przed 
rodzicami, władzami samorządowymi, 
dyrekcją szkoły i starszymi kolegami. 

Zarówno w placówce w Rusinowie, jak 
i w Nieznamierowicach dzieci przedstawiły 
program artystyczny przygotowany pod 
okiem wychowawców. W ten dzień nie mogło 
zabraknąć ciekawej i przyjemnej scenografi i 
otoczenia. Były oczywiście popisy wokalne 
i recytatorskie, a nawet taneczne. W oczach 
tych najmłodszych adeptów edukacji widać 
było ogrom przeżyć, jakich dostarczyła im ta 
uroczystość. Najważniejszym punktem było 
pasowanie, które polegało na dotknięciu 
specjalnie przygotowanym ołówkiem prawego 
ramienia ucznia. W Rusinowie uczyniły to 
Panie Dyrektor: Beata Turek i Anna Markiewicz. 
Potem wychowawczynie rozdały dyplomy, 
a w imieniu władz samorządowych prezenty 
wręczyli: Marek Modrzecki – Wójt Gminy oraz 
Jarosław Korycki – Sekretarz Gminy i zarazem 
Kierownik Referatu Oświaty. Na zakończenie 
uroczystości były podziękowania dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do przygotowania 
i poprowadzenia przygotowanego programu 
tych wyjątkowych chwil.
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Przywracanie pamięci

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Rusinowie

W dniu przypadającej 95 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę 
miała miejsce podniosła uroczystość 
religijno – patriotyczna w Rusinowie. 

Z inicjatywy Władysława Borkowskiego, 
pochodzącego z Rusinowa, została odprawiona 
msza święta w intencji jego dziadka – 
Jana Abramczyka s. Adama. Następnie 
na cmentarzu parafialnym w Rusinowie, 
w obecności członków rodziny, zaproszonych 
gości, harcerzy, władz Gminy Rusinów oraz 
powiatowych i gminnych władz PSL, nastąpiło 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na nagrobku 
śp. Jana Abramczyka. Napis na płycie brzmi: 
„obrońca Ojczyzny z 1920 r. odznaczony 
Krzyżem Walecznych, przewodniczący komitetu 
utworzenia parafi i Rusinów i budowy kościoła 
w 1925 r., prezes zarządu powiatowego PSL 
„Piast” i Stronnictwa Ludowego”. Poprzez 
udział w tej uroczystości oddaliśmy hołd 
jednemu z mieszkańców Rusinowa, który 

urodzony w czasach niewoli, w roku 
1920 bronił młodej niepodległości oraz 
aktywnie włączył się w sprawy naszej 
małej ojczyzny.

To narodowe święto uczczono także 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Rusinowie, gdzie pod hasłem „Mamy 
Niepodległą!” odbyły się uroczystości 
z tej okazji. Przybyłych do szkoły 
gości uczniowie powitali słowami: 
„Cieszmy się z Niepodległej” i wręczyli 
im kokardki w barwach narodowych. 
Program artystyczny przygotowany 
pod kierunkiem Jolanty Olewińskiej 
i Jolanty Koryckiej był wzruszającą 
lekcją historii - lekcją która, jak wiele 
innych przybliżyła czasy grozy, walki 
i radości ze zwycięstwa. W organizacji 
przebiegu uroczystości czynnie 
pomagali: Grażyna Reguła, Barbara 
Odzimek oraz Michał Wlazło.

19 października 2013 r. w Rusinowie odbyło 
się odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
100 rocznicę zorganizowania przez Zarząd 
Główny Żeńskich Drużyn Skautowych, 
pierwszego pod zaborem rosyjskim 
tajnego kursu szkoleniowego instruktorek 
skautingu. 

W kursie wzięło udział 20 instruktorek 
skautowych z zaboru rosyjskiego. 
Komendantką kursu była Leokadia Błońska (po 
zamążpójściu Gajewska), jedna z założycielek 
polskiego skautingu żeńskiego. Obchody 
jubileuszu opierały się na dwudniowym biwaku 
18-19 października 2013 r. Uczestniczyło 
w nim blisko 70 harcerzy Hufca ZHP 
w Przysusze. Pierwszym punktem programu 
było spotkanie z harcerską piosenką, później 
wieczorne świeczkowisko przy ogniu i dźwięku 
gitar. Przypomniano ciekawsze historie 
z harcerskiego szlaku w oparciu o piosenki 
od tych najstarszych do współczesnych. 
Kulminacja jubileuszowych obchodów 
nastąpiła w sobotę. W kościele parafi alnym 
w Rusinowie o godzinie 11:00 harcerze 
uczestniczyli we mszy św. odprawionej przez 
księdza proboszcza Edwarda Swata. Oprawę 
liturgiczną eucharystii zapewnili oczywiście 
harcerze. Po uroczystej mszy harcerze, 
goście oraz przyjaciele harcerstwa, udali się 
pod pałac w Rusinowie, gdzie odbywała się 
dalsza część uroczystości. W mur otaczający 
zabytkowy pałac została wmurowana tablica 
upamiętniająca 100 rocznicę kursu instruktorek 

skautingu w Rusinowie. Odsłonięcia tablicy 
dokonali: prezes Banku Spółdzielczego 
w Przysusze - Marian Grzegorczyk, Wójt 
Gminy Rusinów - Marek Modrzecki oraz 
członek Rady Naczelnej ZHP - hm. Robert 
Konarski. Następnie tablica została poświęcona 
przez księdza proboszcza. Po odsłonięciu 

i poświęceniu,  wszyscy udali 
się na dziedziniec pałacu, 
gdzie wzięli udział w ognisku 
obrzędowym. Ognisko to 
rozpaliły: dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rusinowie 
- Beata Turek oraz hm. Teresa 
Rzepka. Harcerze miel i 
niepowtarzalną okazję wysłuchać 
wspomnień seniorów. Po ognisku 
obrzędowym wszyscy udali się 
na poczęstunek. Inspiratorami 
wmurowania tablicy pamiątkowej 
i zorganizowania tej doniosłej 

uroczystości harcerskiej byli: Stanisław 
Abramczyk – wychowanek Szkoły Podstawowej 
w Rusinowie, Jan Janaszek, 
oraz Franciszek Stępień - były 
dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Rusinowie. Plac na uroczystość 
harcerską, ognisko i miejsce pod 
tablicę pamiątkową udostępnili 
właściciele pałacu: Agnieszka Warska 
i  Wojciech Bańka. Realizatorami 
scenariusza uroczystości byli: Beata 
Turek - dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rusinowie, 
Komenda Hufca ZHP Przysucha na 
czele z druhem pdh. Krzysztofem 
Zającem, harcerze z Rusinowa pod 
opieką pwd. Bożeny Zaraś przy współpracy 
Edyty Bykowskiej i Jolanty Koryckiej, harcerze 
z Potworowa pod opieką dh. Moniki Żółcińskiej 
oraz dh. Anny Tomczyk, harcerze z Borkowic 
pod opieką phm. Marka Turka oraz harcerze 
z Przysuchy pod opieką pdh. Krzysztofa 
Zająca. Tablicę ufundował Zarząd Banku 
Spółdzielczego w Przysusze, a poczęstunek 
- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Rusinowie. Od 

strony technicznej i instalacyjnej prace przy 
montażu nadzorował Krzysztof Kaźmierczyk. 
W uroczystościach wzięli udział między 
innymi: członek Rady Naczelnej ZHP hm. 
Robert Konarski, Marian Grzegorczyk – 
prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze, 
Halina Wilk oraz Barbara Urantowska – 
reprezentujące Zarząd Banku, pracownicy 
tegoż  Banku: Elżbieta Jędrzejczak i Dorota 
Kucharczyk - kierownik Fili Banku w Rusinowie, 
ks. proboszcz Edward Swat, Wójt Gminy 
Rusinów - Marek Modrzecki, Wójt Gminy 
Borkowice - Robert Fidos, Wójt Gminy 
Potworów - Marek Klimek, Przewodnicząca 
Rady Gminy Rusinów - Jadwiga Kietlińska, 
sołtys Rusinowa - Tadeusz Papis, właściciele 
Pałacu w Rusinowie: Agnieszka Warska 
oraz Wojciech Bańka, Franciszek Stępień, 
Stanisław Abramczyk, Jan Janaszek, 
dyrektorzy szkół z Rusinowa i Nieznamierowic 
w osobach: Beaty Turek, Anny Markiewicz, 
Ireny Bykowskiej oraz Jolanty Ochockiej, 
Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rusinowie - Renata 
Rogulska oraz nauczyciele. Byli także obecni 
instruktorzy Hufca ZHP Przysucha, harcerze 
z Potworowa, Borkowic, Przysuchy, Rusinowa, 
Mińska Mazowieckiego oraz przyjaciele 
harcerstwa. Intencją zorganizowania tej 
uroczystości było upamiętnienie oraz 
uhonorowanie dorobku minionych pokoleń 
harcerzy i instruktorów. Służyć temu ma przede 
wszystkim odsłonięta tablica.
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Władysław Borkowski przed grobem swojego dziadka - 
Jana Abramczyka.



wieniawa

„Póki my żyjemy”

Uroczyste Śpiewanie Pieśni  

Ósmego listopada w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Wieniawie odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. 

Młodzież gimnazjalna, pod kierunkiem na-
uczycieli, przygotowała inscenizację, która no-
siła tytuł „Póki my żyjemy”. Hasło to było de-
klaracją patriotyzmu młodych ludzi wyrażoną 
poprzez recytację wierszy wybitnych poetów 
polskich, m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego 
czy C. K. Norwida. Teksty poetyckie odnosiły 
się do historii Polski, począwszy od zaborów, 
poprzez Katyń, Powstanie Warszawskie i cza-
sy PRL-u, a uzupełniały je melodie i pieśni pa-
triotyczne, m.in. polonez „Pożegnanie ojczy-
zny” M. K. Ogińskiego, ilustrował słowa C. K. 
Norwida: „Do kraju tego (…) tęskno mi Panie”. 

Na zakończenie młodzież, słowami poetów, 
złożyła przyrzeczenie, że wszystkie swe siły 
składa w ofi erze Ojczyźnie, która jest jej miej-
scem na ziemi. 

Pan Dyrektor Adam Maleta serdecznie przywi-
tał wszystkich zgromadzonych gości, a w szcze-
gólności: przedstawicieli władz Gminy Wienia-
wa, na czele z Wójtem Gminy  Witoldem Stu-
dzińskim, ks. dr. Sylwestrem Jaśkiewiczem, rad-
nych gminnych z jej Przewodniczącym Maria-
nem Korbą,  dyrektorów instytucji samorządo-
wych gminy oraz sołtysów poszczególnych wsi. 
Szczególni goście to kombatanci II wojny świa-
towej, których obecność dodatkowo uświetni-
ła  akademię. 

W przemówieniu Pan Dyrektor podkreślał jak 
ważna jest miłość do Ojczyzny, pamięć o trud-
nych wydarzeniach z historii naszego kraju, któ-

re doprowadziły nas do Odzyskania Niepodle-
głości. Pan Dyrektor wspomniał o tym, że w dzi-
siejszych czasach obowiązkiem każdego oby-
watela jest nie walka za ojczyznę, ale przyczy-
nianie się do jej świetności poprzez naukę i pra-
cę. Wyraził również radość, że Ci, którzy prze-
lewali krew za Ojczyznę – kombatanci z tere-
nu naszej gminy zechcieli obchodzić to waż-
ne narodowe święto razem ze społecznością 
szkolną. Piękne pouczające słowa o odzyska-
niu niepodległości przez Polskę wypowiedział 
ksiądz proboszcz z Wieniawy. Na zakończenie 
uroczystości Wójt Gminy Wieniawa wystąpił do 
uczniów aby dzień który będziemy świętować 
zapamiętali i godnie Go uczcili.

Wszyscy zgromadzeni na apelu chcąc pod-
kreślić rangę tego święta przypięli do odświęt-
nych strojów biało – czerwony symbol  – kotylion.

 Z okazji Święta Niepodległości Gminna 
Biblioteka Publiczna , Gminny Ośrodek Kul-
tury i Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie 
zaprosili mieszkańców gminy Wieniawa na 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

W niedzielę 10 listopada na godz. 16-tą przy-
szły do  Gminnego Ośrodka Kultury tłumy ludzi 
czasami  całymi rodzinami. Organizatorzy oce-
nili na 100 osób biorących udział w uroczysto-
ści niepodległości. Wśród uczestników nie mo-
gło zabraknąć władz samorządowych na cze-

le z Panem Witoldem Studzińskim – Wójtem 
Gminy Wieniawa wraz radnymi Rady Gminy.

Pięknie reprezentowali się strażacy miejsco-
wej OSP w Wieniawie, ubrani w galowe mundu-
ry, czym przyczynili się do upiększenia spotka-
nia. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie 
we własnym zakresie wydrukowała 30 śpiew-
ników z 25 pieśniami patriotycznymi z którego 
korzystali uczestnicy. Uroczystość rozpoczę-
ła się od odśpiewania hymnu polskiego. Na-
stępnie Pani Alicja Ślifi rczyk - Dyrektor GBP 
w Wieniawie zapoznała wszystkich z celem 

jakim było zorganizowanie tak licznej i pięknej 
uroczystości. Miło było patrzeć jak szeroki był 
wachlarz wiekowy tej uroczystości sięgający 
od 4 do 90 lat.

Między pieśniami swoje wiersze patriotycz-
ne recytowali członkowie Koła Literackiego 
„Ozimina”: Pani Maria Miśkowska z Romual-
dowa, Panie Ewa Ślizak i Elżbieta Niewadzisz 
z Wieniawy oraz Tadeusz Figarski z Jabłonicy.

Na tę okazję Pani Miśkowska napisała wiersz 
„Płynie Radomka, płynie” i na melodię pieśni 
„Płynie Wisła, płynie” zaśpiewano ją wspólnie. 
Do pieśni przygrywał na akordeonie Daniel Ku-
charski z Wieniawy.

Kombatanci miejscowi  przybyli na uroczy-
stość  Teresa Kucharska i Tadeusz Zyfert oso-
biści recytowali wiersze patriotyczne z okre-
su swojej młodości, oraz pieśni. Owacji było 
co nie miara.

Pani Barbara Włodarczyk emerytowana na-
uczycielka  wspominała, jak ojciec jej opowia-
dał, że była wielka radość w Polsce z odzyska-
nia niepodległości, ludzie wychodzili na ulice, 
śpiewali, tańczyli. Wzdłuż całej granicy Pol-
ski rozpalono ogniska, widok był niesamowity. 
Wszędzie mówiono o Piłsudskim.

Na zakończenie odśpiewano „Rotę” oraz 
„Upływa szybko życie”.

Była to piękna uroczystość patriotyczna, któ-
ra zasługuje na kontynuacje.
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wieniawa

Raper wśród dzieci

Dzieci i młodzież z Wieniawy mogą korzystać z basenu

W Zespole Szkól Ogólnokształcących 
w Wieniawie gościliśmy rapera Dobromira 
„Mak” Makowskiego, pochodzącego z Pa-
bianic k. Łodzi. 

Jego wizyta wpisała się nadwyraz celnie 
w program profi laktyczny realizowany w na-
szej placówce oświatowej. Ponad 1,5 godzi-
ny to czas, w którym miała miejsce nie tylko 
profi laktyka, ale przede wszystkim świadectwo 
życia. Pan Makowski podzielił się z uczniami 
i nauczycielami przede wszystkim swoim do-
świadczeniem, bardzo przejmującą historią 
życia, cierpienia i  błędów. To wszystko mia-
ło posłużyć przekazowi prawdy jakże ważnej 
dla uczniów gimnazjum, że żyje się tylko raz 
oraz że życia, które jest jak piękny kwiatek, nie 
można podlewać złem i głupotą, to znaczy np. 
Domestosem. Prosty język, RAP konstruowa-
ny na żywo, prosty rytm, ale głębokie doświad-
czenie, wywarły ogromne wrażenie na uczniach 
naszej szkoły. Z pewnością pozostaną także 
na długo w ich pamięci, o czym świadczyły ci-
sza podczas całego spotkania oraz gromkie 
brawa na jego zakończenie.

Wójt Gminy Wieniawa i Dyrektor  Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Wie-
niawie zapraszają wszystkich uczniów-
do uczestnictwa w zajęciach rekreacyj-
nych w ramach programu „Bezpiecznie 
w wodzie” na basenie Powiatowej Pływal-

ni w Przysusze, zgodnie z opracowanym 
i dostępnym w szkole harmonogramem. 

Pływanie uznane jest za jeden z najzdrow-
szych dla naszego organizmu sport. Pływać 
może niemal każdy, bez względu na kondy-
cję i wiek. Podczas tej czynności relaksuje-

my się zarówno fi zycznie jak i psychicznie. 
Na naukę pływania nigdy więc nie jest za 
późno, a korzyści wynikające z tej aktywno-
ści fi zycznej są ogromne. Pływanie popra-
wia ogólny stan zdrowia: dotlenienie organi-
zmu i usprawnienie krążenia. Sport ten sys-
tematycznie uprawiany poprawia pracę płuc 
i serca, a także usprawnia przemianę materii. 
Pływanie uodparnia nasz organizm na prze-
ziębienia. Gdy ruszamy się w wodzie, krew 
w organizmie lepiej krąży, co działa stymu-
lująco także na układ nerwowy. Przypomina-
my wszystkim uczestnikom zajęć, że na ba-
senie: nie skacze się do wody, jeśli jest za-
kaz: nie wyprzedzaj i nie wpadaj na pływa-
jących, zachowaj bezpieczny odstęp, jeże-
li słabo pływasz, zajmij na basenie skrajny 
tor, aby w razie czego chwycić się barierki, 
przed i po pływaniu dokładnie umyj ciało, 
dokładnie wypełniaj prośby i polecenia ra-
towników. Zawsze po pływaniu bardzo do-
kładnie wysusz włosy, żeby uniknąć prze-
ziębień i kataru.
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Ks. Konrad Wróbel dyskutuje z zaproszonym muzykiem.



ogłoszenia

Zima coraz bliżej, więc proponujemy dzisiaj potrawę, która syci, roz-
grzewa, zawsze się udaje i jest niezbyt kosztowna. Zapraszam na placek 
po zbójnicku i życzę smacznego.

Składniki na placki ziemniaczane: 0,7 kg ziemniaków, 1 średnia cebula, 
3 ząbki czosnku, 2 jajka, 3 łyżki mąki pszennej, 

Przyprawy: sól, pieprz, tłuszcz do smażenia. Składniki na zbójnickie na-
dzienie: 0,5 kg mięsa wieprzowego- może być łopatka bez kości, 1 średnia ce-
bula, 2 ogórki konserwowe, 6 średnich pieczarek, 3 łyżki mąki pszennej, przy-
prawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, papryka słodka.

Wykonanie placków ziemniaczanych: ziemniaki ucieramy na tarce o naj-
mniejszych oczkach, tak samo postępujemy z cebulą i czosnkiem. Do star-
tej masy dodajemy jajka, mąkę i mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem we-
dług własnego uznania. Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron, formu-
jąc okrągłe placuszki.

Wykonanie nadzienia zbójnickiego: Mięso kroimy w kostkę, pieczarki obie-
ramy i kroimy wzdłuż, tak samo robimy z ogórkami. Mięso oprószamy solą, 
pieprzem i papryką. Następnie mieszamy i dodajemy mąkę, mięso dokładnie 
obtaczamy w mące, następnie wrzucamy na rozgrzany olej i smażymy ok. 5 
min. Cebulę kroimy w kostkę i wrzucamy do usmażonego mięsa. Gdy cebu-
la będzie podsmażona dodajemy szklankę zimnej wody, pokrojone pieczarki 
i ogórka. Następnie dodajemy liść laurowy i ziele angielskie i dusimy ok. 15 
min pod przykryciem. Pod koniec gotowania możemy doprawić jeszcze solą 
i pieprzem według uznania. Placek po zbójniku podajemy tak jak na zdjęciu. 
Farsz wykładamy na połowę placka i zaginamy tworzą półokrąg i gotowe. Po-
trawę możemy wzmocnić dodając do nadzienia utarty żółty ser. Mam nadzie-
ję, że będzie smakowało.

Marta Chmielewska

Przysmaki Skowyrówki

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA22

Placek po zbójnicku

21 LISTOPADA - ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCENIA PALENIA

A  P  E  L

Ogłoszenie

Celem obchodów jest przyczynienie się 
do ochrony obecnych i przyszłych poko-
leń przed  skutkami zdrowotnymi, społecz-
nymi i ekonomicznymi wynikającymi z na-
rażenia na dym tytoniowy poprzez działa-
nia  wspierające zakaz reklamy i promocji 
wyrobów  tytoniowych. 

W Polsce pali ok. 9 mln osób; częściej są 
to kobiety niż mężczyźni (nałogowymi pala-
czami jest ok. 40% mężczyzn i ok. 25% ko-
biet). Możemy mówić o dużym spadku licz-
by palaczy, jeśli spojrzymy na to szerzej, po-
wiedzmy od lat 70. Niestety, wciąż jesteśmy 
w czołówce krajów europejskich. Wśród cho-
rób, na które najczęściej zapadają palacze, 

wymienia się: nowotwory, choroby układu krą-
żenia oraz przewlekłe nienowotworowe cho-
roby układu oddechowego. Według danych 
z 2012 r., 23% wszystkich przedwczesnych 
zgonów w Polsce (przed 65. rokiem życia) było 
związanych z paleniem tytoniu. W tym 35% 
stanowią zgony spowodowane nowotworem, 
a 39% - chorobami układu krążenia. Z nało-
giem warto zerwać w trosce o zdrowie - wła-
sne i najbliższych. Palenie dotyczy nie tylko 
osoby palącej, ale także naszych współpra-
cowników i bliskich, których nie chcemy prze-
cież „truć”. Dlatego powstają strefy bezdym-
ne m.in. w: zakładach pracy, lokalach gastro-
nomiczno - rozrywkowych. Za łamanie zaka-

zu palenia grozi kara grzywny do 500 złotych. 
Za nie umieszczenie informacji o zakazie pa-
lenia tytoniu właścicielowi lub zarządzające-
mu obiektem grozi kara do 2000 złotych. Pra-
cownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pro-
wadzą monitoring przestrzegania  przepisów 
Ustawy  z dnia   9 listopada 1995r o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. ,Nr 
10,poz.55,z późn. zm.) we wszystkich nadzo-
rowanych placówkach i obiektach.

     
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk

Komenda Powiatowa Policji w Przysusze 
zwraca się z apelem dot. bezpieczeństwa 
osób starszych. W ostatnim okresie czasu 
na terenie powiatu przysuskiego odnotowano 
zdarzenia o charakterze kryminalnym, których 
sprawcami są osoby o obcej narodowości 
i ciemnej karnacji. Sposób działania sprawców 
we wszystkich przypadkach bywa podobny. 
Sprawcy wybierają na ofiary osoby w starszym 
wieku, nieporadne i samotnie mieszkające. Pod 
pozorem sprzedaży różnego rodzaju towarów, 
często po atrakcyjnych cenach, dokonują 
kradzieży pieniędzy a w przypadku napotkania 
oporu ze strony osoby starszej, także jej 
obezwładnienia. Sprawcy działają w doskonale 
zorganizowanych grupach, poruszają się 

samochodami i bezpośrednio po dokonaniu 
przestępstwa oddalają się, opuszczając teren 
gminy, powiatu lub województwa. Ostatnio 
zdarzenia takie miały miejsce na terenie 
gminy Przysucha, i Odrzywół. W związku 
z zaistniałymi zdarzeniami apelujemy 
do mieszkańców powiatu przysuskiego 
o zachowanie szczególnej ostrożności 
w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie 
obcej narodowości, którzy proszą o możliwość 
pozostawienia w Państwa domu swoich 
bagaży, oferują do sprzedaży różnego 
rodzaju towary lub proponują wróżenie z kart 
lub dłoni. Prosimy o powiadamianie Policji 
o każdym przypadku  pojawienia się na terenie 
Państwa miejscowości osób sprzedających 

różnego rodzaju towary lub innych których 
działania oraz sposób zachowania wzbudzają 
uzasadnione podejrzenie działalności 
przestępczej. Przypominamy że wszelkie 
informacje można kierować pod bezpłatnym 
numerem telefonu 997 lub 112. Każdy sygnał  
uzyskany  od obywateli jest szczególnie 
cenny  dla Policji, tylko szybka informacja 
o takich zdarzeniach przyczyni się do złapania 
oszustów na gorącym uczynku. Ostrzegajmy 
innych przed wspomnianymi zagrożeniami  
i wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo, 
gdyż  każdy może stać się ofiarą oszustwa 
lub kradzieży.

Nadkom. Tamara Bomba KPP Przysucha

Informujemy, że od 7 grudnia rozpoczynają 
się rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Nożnej 
Halowej o Puchar Starosty Przysuskiego. 
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do 

starostwa powiatowego w Przysusze, pokój 
48, z wypełnionymi drukami zgłoszeń oraz 
deklaracjami. Do udziału w rozgrywkach 
serdecznie zapraszamy zainteresowanych. 

Więcej informacji na stronie ligi powiatowej: 
ligaprzysucha.jimdo.com
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Sukcesy siatkarzy Tompex Przysucha

Sukcesy Platana Borkowice

Drużyna siatkarzy z Przysuchy zdobywa 
kolejne sukcesy w turniejach w Opocznie, 
Lublincu  i Warszawie. 

Dnia 26 października 2013 roku na hali spor-
towej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Opocznie rozegrany został kolejny turniej 
w piłce siatkowej mężczyzn. W tym roku do ry-
walizacji przystąpiło 8 drużyn. Drużyna Tompex 
Przysucha znalazła się w grupie A z drużyna-
mi: Grębocin, Opoczno i Tomaszów Mazowiec-
ki. Wyniki spotkań: Tompex Przysucha – Grę-
bocin 2:1, Tompex Przysucha – Opoczno 2:1, 
Tompex Przysucha – Tomaszów Mazowiec-
ki 1:2. Półfinał : Brzeziny – Tompex Przysucha 
0:2 (18:25, 18:25), Mecz półfinały w wykonaniu 
siatkarzy z Przysuchy był ich najlepszym  spo-
tkaniem na turnieju. 

W meczu o I miejsce organizator podjął decy-
zję o zagraniu pełnego meczu do 3 wygranych 
setów. W meczu tym zagrały zespoły Tompex 
Przysucha i Piekary Śląskie. Niestety, pomimo 
dobrej postawy zawodników z Przysuchy druży-
na z Piekar udowodniła, że jest w lepszej kon-
dycji. Siatkarze z Przysuchy podjęli  walkę jedy-
nie w trzecim secie. Drużyna z Piekar zwycię-
żyła 3 : 0 (25:20, 25:21 25:23) wygrywając tym 
samym cały turniej. Drugie miejsce na podium 
osiągnęli siatkarze Tompex Przysucha. W tur-
nieju prowadzono również klasyfikację na naj-
lepszego zawodnika, którym został Michał Buc-
ki zdrużyny Tompex Przysucha. 

10 listopada w Lublińcu ( woj.  Śląskie) z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości, odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn Ziemi Lubli-
nieckiej. Do turnieju przystapiło 10 drużyn w tym 
drużyna Tompex Przysucha. Mecze grupowe: 
Tompex Przysucha – MTS Kalety 2:0, Dream 
Team Dobrodzień – Tompex Przysucha 
0:2, Miasteczko Studenckie - Tompex Przysu-
cha 0:2, Tompex Przysucha- Student Lubliniec 
2:0, Półfinał: Tompex Przysucha - KS Przystań 
1:2. Mecz o III miejsce: Tompex Przysucha – Stu-
dent Lubliniec 2:1. Mecze rozgrywały się na bar-
dzo  wysokim poziomie. Siatkarze z Przysuchy 

po bardzo zaciętej walce niestety przegrali pół-
finał, lecz nie poddali się i zwyciężyli w meczu 
o III miejsce. I miejsce w turnieju zajęła druży-
na z Piekar Śląskich. II miejsce należało do KS 

Przystań. Druzyna Tompex Przysucha znalazła 
się na najniższym stopniu podium. Skład dru-
żyny Tompex Przysucha: Michał Bucki, Michał 
Adamczyk, Artur Kowlaski, Piotr Skiba, Piotr 
Rejmer, Mateusz Norek, Mariusz Myziak, Ra-
fał Majewski, Adam Ślęzak, Robert Głogowski. 

16 listopada w Warszawie odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej Mężczyzn Grand Prix Żoliborza. 
Udział wzięło 12 drużyn, w tym zespoły z III i IV 
ligi. Drużyny podzielone zostały na trzy grupy. 
Wyniki grupowe: Tompex Przysucha - KKS Ko-
zienice 2:1, Tompex Przysucha – Duczki 2:0, 
Tompex Przysucha - AZS Zacisze 2:0, Półfinał: 
Tompex Przysucha – GKS Słupno 1:2, Mecz o III 
miejsce: Tompex Przysucha – Zuzanki 2:1. Siat-

karze z Przysuchy kolejny raz bardzo dobrze 
zagrali mecze w grupie. Awansowali do półfi-
nału z pierwszego miejsca. Mecz półfinałowy 
rozpoczęli dobrze wygrywając pierwszego seta 

bardzo pewnie. Niestety w drugim secie wdar-
ło się rozluźnienie i przegrali seta na przewagi. 
W trzecim secie siatkarze z Słupna okazali się 
lepsi i zasłużenie wygrali. Drużyna Tompex Przy-
sucha pokazała po raz kolejny charakter i zwy-
ciężyła mecz o III miejsce z drużyną Zuzanek.

I miejsce w Turnieju zajęła drużyna Lesan Ha-
linów, II GKS Słupno, III miejsce Tompex Przy-
sucha. Skład drużyny Tompex Przysucha: Mi-
chał Bucki, Mateusz Norek, Piotr Skiba, Ra-
fał Majewski, Artur Kowalski, Mariusz Myziak, 
Adam Ślęzak, Piotr Filipowicz. Liczymy na dal-
sze sukcesy siatkarzy z Przysuchy. 

Piotr Skiba

Druga połowa roku to pasmo sukcesów na zapaśników MULKS 
Platan Borkowice.

Poniżej przedstawiamy turnieje oraz klasyfikacje naszych zawodników:
- dn.14.09 2013 r. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików im. J. 

Grotkowskiego w Warszawie 
waga 42 kg – Filip Włodarczyk  - złoty medal
waga 59 kg – Sebastian Bugajski – srebrny medal
waga 85 kg – Kłak Mateusz – złoty medal
waga 100 kg – Kłak Dominik – złoty medal
 - dn.27-28.09.2013 r. udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików w stylu wolnym Region D w Siedlcach
waga 42 kg – Filip Włodarczyk  - brązowy medal
waga 59 kg – Sebastian Bugajski – IX miejsce
waga 85 kg – Dominik Kłak – złoty medal
- dn.05.10.2013 r. udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-

dzików w stylu klasycznym 
waga  42 kg – Filip Włodarczyk – V miejsce, 
waga 85 kg – Dominik Kłak – złoty medal
- dn. 5-6.10.2013 r. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Zamościu w za-

pasach kobiet
waga 55 kg – Natalia Gil – V miejsce 
- dn. 26.10.2013 r. udział w Międzynarodowym Turnieju Młodzików 

o Puchar Warmii i Mazur w   Olsztynie

waga 42 kg – Filip Włodarczyk  - złoty medal
waga 85 kg – Dominik Kłak – złoty medal
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-

cesów.

Zespół Tompex Przysucha wystąpił w składzie od lewej  górny rząd : Mariusz Myziak, Mateusz Norek, 
Dariusz Lewandowaski (organizator) Michał Adamczyk, Michał Bucki. Dolny rząd od lewej : Piotr Rejmer, 
Tobiasz Korwin Pawłowski, Artur Kowalski, Piotr Skiba.

Na zdjęciu od prawej: Dominik Kłak, Filip Włodarczyk, Mateusz Kłak i Sebastian 
Bugajski
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powiatowe CentruM kształCenia zawodowego
JuŻ praCuJe

Budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przekazany ZS 2 do użytku  
z okazji 95 rocznicy istnienia.

Wprowadzenie do zajęć gastronomicznych zajęć praktycznych prowadzi prof. 
Marta Chmielewska.

Adeptki fryzjerstwa pracują pod czujnym okiem prof. Cholewińskiej.

Prof. Z. Nowiński z grupą uczniów na zajęciach mechanicznych. Uczniowie poznają tajniki obróbki ręcznej pod okiem prof. S. Borowieckiego.

Dobrze wykonana praca zawsze daje radość.

Krokiety, roladki szpinakowe, z serem, z warzywami - to tylko niektóre efekty 
naleśnikowego festiwalu realizowanego podczas jednych zajęć praktycznych.

Na uroczystości otwarcia można było podziwiać niezwykłe dzieła rąk uczniów 
i nauczycieli ZS 2. Na zdjęciu rzeźby w arbuzach.




