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Rada Powiatu w Przysusze przyjęła w dniu 
23 stycznia 2014 r. na swoim posiedzeniu 
plenarnym herb i flagę powiatu przysuskie-
go. Zakończyła tym samym pracę działającej 
od 2009 r, pod przewodnictwem wicestarosty  
Tomasza Matlakiewicza Powiatowej Komi-
sji heraldycznej. Zwyczaj stosowania herbów 
ukształtował się w średniowieczu i swój rodo-
wód posiada w bojowym taktycznym zespole 
rycerskim, jaki stanowiła chorągiew, czyli od-
dział wojskowy stanowiący podstawową jed-
nostkę podczas prowadzenia bitew. Gdy na 
polu walki pojawiła się ciężka jazda, zbroje były 
do siebie podobne, a hełmy zakrywały głowę 
i twarz, rozpoznanie poszczególnych rycerzy 
stawało się niemal niemożliwe. Łatwy do roz-
poznania rysunek dawał możliwość identyfika-
cji, stąd też jednostka ta skupiała i rozpozna-
wała się po proporcu, odpowiednio barwionym 
i opatrzonym znakiem bojowym. Właśnie ów 
znak przechodził na różne części uzbrojenia 
rycerskiego, przede wszystkim na hełm i tar-
czę. Znak bojowo - rozpoznawczy zaczął więc 
z czasem rozszerzać swoje znaczenie również 
jako symbol dowódcy i jego włości. Zaczęto 
więc używać go nie tylko na częściach uzbro-
jenia. Rolę herbu ugruntowały jednak dopie-
ro zmiany w ustroju lennym. Rozdrobnienie 
feudalne zwiększyło liczbę chorągwi, a co za 
tym idzie liczbę znaków. Rycerstwo natomiast 
związane lennie z suwerenem musiało posłu-
giwać się znakiem swego pana. Stąd w XIII w. 
herb stał się znakiem przynależności do da-
nej ziemi i pana, a nie indywidualnym atrybu-
tem. Prawo heraldyczne tworzyło się między 
XIII a XV w. W tym okresie herb stał się ozna-
ką przynależności do stanu szlacheckiego . 
Oprócz terytoriów lennych, herbów zaczyna-
ją używać: miasta wprowadzając znaki swo-
ich panów do elementów architektonicznych. 

Komisja w czasie swojego funkcjonowania wy-
pracowała dwa wzorce własnych znaków po-
wiatu. Pierwszy z nich został przedstawiony 
do oceny komisji heraldycznej przy Minister-
stwie Cyfryzacji i Administracji w 2012 r. i zo-
stał odrzucony, ponieważ jego forma pozosta-
wała w sprzeczności z obowiązującymi zasa-
dami heraldyki. Aby prawidłowo przygotować 
graficzny znak powiatu należało pamiętać o 5 
najważniejszych wytycznych: 1. W przypadku 
powiatów, które nie mogą odwołać się do wła-
snej staropolskiej tradycji heraldyki ziemskiej, 
herby mogą być tworzone w oparciu o nawią-
zanie do herbu aktualnego województwa, albo 
herbu tej z ziem dawnej Rzeczpospolitej, któ-
rej jakaś część znajduje się w granicach da-
nego powiatu. 2. Nie można przyjmować za 
herb powiatu herbu siedziby jego władz. Dlate-
go używanie herbu Przysuchy było sprzeczne 
z zasadami regulującymi tworzenie i używa-
nie własnych znaków i symboli. 3. Żaden z ist-
niejących herbów miejskich czy szlacheckich 
nie może być w swojej niezmienionej postaci 
ikonograficznej herbem powiatowym. Dlatego 
też herb żadnej z miejscowości gminnych nie 
mógł zostać użyty. 4. W przypadku herbów po-
wiatowych można niekiedy odwoływać się do 
dawnej heraldyki szlacheckiej. (…) wtedy gdy 
rola dziejowa jakiejś postaci, rodziny szlachec-
kiej czy rodu rycerskiego w istotny, przemoż-
ny sposób odcisnęła się piętnem na całym te-
rytorium, nie ma zaś innych lepszych przesła-
nek kreacji herbu ziemskiego. 5. Źródłem in-
spiracji dla kreacji herbów powiatowych może 
być lokalny kult świętych. 

5. Jedną z czołowych stosowanych przy pro-
jektowaniu herbów powiatowych praktyk, jest 
odwołanie się do symboliki historycznego wo-
jewództwa, na terenie którego leży dzisiejszy 
powiat, oraz do symboliki miasta, będącego 
siedzibą władz powiatowych z zastrzeżeniem, 
że zgodnie z powyższymi zaleceniami, herb 
miasta nie może być niezmieniony. Cały po-
wiat przysuski należał w przeszłości do woje-
wództwa sandomierskiego, które używało her-
bu z pasami i gwiazdami. Dopełnieniem herbu 
do całości jest skomponowanie z elementem 
herbu ziemi sandomierskiej elementu mogą-
cego symbolizować Przysuchę. 

Użyty w herbie filigran, datowany na 1793, 
przedstawiał po prostu inicjał P pod koroną 
szlachecką. To właśnie on, ze względu na 
swoją prostotę, jest doskonałym materiałem 
na użycie go w herbie. Flaga powiatu przy-
suskiego odzwierciedla barwy znajdujące się 
w herbie. Jednakże, z racji złożoności projektu, 
barw tych jest aż cztery. Ostatecznie powiato-
wa komisja zdecydowała się użyć ułożonych 
w pionie obok siebie barw: z prawej błękitnej, 
z lewej białej i nałożenie na to herbu powiatu 
pośrodku. Barwy zostały wywiedzione z barw 
pól herbu – strona flagi od drzewca od pola 
lewego, zaś część swobodna od pola prawe-
go (przy założeniu, że w polu prawym są pasy 
czerwone w polu srebrnym).

Na podstawie materiałów otrzymanych 
od Przewodniczącego Powiatowej Komisji 
Heraldycznej Tomasza Matlakiewicza 

opracował Jarosław Bednarski
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Ważna sesja Rady Powiatu w Przysusze

Komputery w I półroczu 2014 r. 

23 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Przysusze zebrała się Rada 
Powiatu na XXIV plenarne posiedzenie. Po-
śród porządku obrad na szczególną uwagę 
zasługuje podjęcie uchwały o ustaleniu her-
bu i flagi Powiatu Przysuskiego oraz infor-
macja Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Promocji o wysokości średnich płac nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat. 

Na początku posiedzenia o głos poprosił 
starosta Marian Niemirski, który zwrócił się 
do rady z wnioskiem o uzupełnienie porządku 

obrad o rozszerzenie załącznika inwestycyjnego 
powiatu na rok 2014 i dodanie zadania pod nazwą 
„Budowa Pomnika Orła Białego w Przysusze” 
w uzasadnieniu wniosku starosta zwrócił uwagę 
na wielokrotnie wyrażaną przez mieszkańców 
powiatu wolę stworzenia miejsca pamięci 
narodowej, w którym społeczność w sposób 
godny będzie mogła oddać hołd bohaterom                  
Ziemi Przysuskiej, którzy od zarania państwa 
polskiego stawali w jego obronie. Zwrócił też 
uwagę na fakt braku takich miejsc w siedzibie 
powiatu. Jako miejsce lokalizacji pomnika 
starosta wskazał skwerek w parku na placu 3-go 
Maja w Przysusze, przed kościołem parafialnym 
parafii pw. św. Jana Nepomucena. W związku, 
z faktem, iż jest to teren należący do Gminy 
i Miasta Przysucha, starosta poinformował 
radnych, że w najbliższym czasie wystąpi do 
Rady Gminy i Miasta w Przysusze o wyrażenie 
stosownej zgody na realizację tego zadania. 

Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie 
oraz przygotowaną już na zlecenie Zarządu 
Powiatu wizualizację pomnika. Dodać należy, 
że została ona wykonana przez małżeństwo 
młodych artystów plastyków - Joannę i Igora 
Duszyńskich. Po uzyskaniu jednogłośnej 
zgody na rozszerzenie zakresu obrad 
wyrażonej w głosowaniu, prowadzący obrady 
przewodniczący Leopold Modrzecki rozpoczął 
realizację dziennego porządku. Pierwszą kwestią 
było przyjęcie uchwały w sprawie herbu i flagi 
powiatu. Sprawę referował przewodniczący 
powiatowej komisji heraldycznej, wicestarosta 

Tomasz Matlakiewicz. Po 
zaprezentowaniu informacji 
d o t y c z ą c y c h  g e n e z y 
ostatecznego, graficznego 
kształtu herbu i wyglądu flagi, rada 
przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
Tak więc od 23 stycznia oficjalnie 
powiat przysuski ma swój herb 
i flagę. Drugim punktem było 
przedstawienie Radzie Powiatu 
w Przysusze informacji w sprawie 
średnich płac nauczycieli 
uzyskanych w 2013r. Warto tutaj 
wspomnieć, że zaprezentowane 

dane nie obejmują całości dochodów nauczycieli, 
ponieważ do wyliczenia średnich płac nie wlicza 
się wypłat z funduszu socjalnego oraz dodatku 
wiejskiego, wypłacanego w szkołach publicznych 
nauczycielom pracującym w szkołach położonych 
na wsi i w miastach poniżej 5000 mieszkańców, 
w wysokości 10 % uposażenia zasadniczego. 
Zgodnie z przepisami art. 30 Karty Nauczyciela, 
minimalne płace nauczycieli nie mogły być 
w 2013 r. niższe niż: 100 % stawki bazowej, 
czyli 2717,59 zł brutto w przypadku nauczyciela 
stażysty, 111 % stawki bazowej, czli 3016, 52 gr. 
brutto w przypadku nauczyciela kontraktowego, 
144 % stawki bazowej, czyli 3913,33 brutto 
u nauczycieli mianowanych oraz 184 % 
wysokości stawki bazowej, czyli 5000, 37 zł 
brutto jeśli chodzi o nauczycieli dyplomowanych. 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji 
w Starostwie Powiatowym w Przysusze p. Luiza 
Kozłowska poinformowała, że z otrzymanych 

sprawozdań wykonania budżetu przez szkoły 
i placówki oświatowe za 2013 r. wynika, że powiat 
wypełnił swoje obowiązki wobec nauczycieli 
i nie jest zobowiązany do wypłacania kwot 
dodatków wyrównawczych w 2014 r. Z informacji 
przedłożonej radzie przez p. kierownik Kozłowską 
wynika, że nauczyciele otrzymali w 2013 r. 
łącznie 944 439,85 zł ponad minimalne standardy 
określane przez Kartę nauczyciela. Głębsza 
analiza wykazuje, że nauczyciele stażyści 
zarabiali średnio 3104,82 zł brutto, czyli 387,23 zł 
więcej niż minimum z karty. Nauczyciele stażyści 
mieli uposażenia na poziomie 3609,32 zł. Było 
to o 593,10 zł więcej od wartości określonych 
w przepisach, nauczyciele mianowani uzyskali 

płacę na poziomie 4111,81 zł, czyli 198,48 ponad 
poziom z karty, a nauczyciele dyplomowani 
zarobili średnio miesięcznie 5063 zł 05 gr, co 
pozwoliło im również uzyskać o 62 zł i 68 gr więcej 
niż wymagają to przepisy. Po przyjęciu informacji 
rada kontynuowała głosowania realizując w pełni 
porządek obrad. Po ich zamknięciu radni udali 
się na tegoroczne spotkanie samorządowe do 
hali sportowej.                   Jarosław Bednarski

Starosta Przysuski Marian Niemirski, wi-
cestarosta Tomasz Matlakiewicz oraz skarb-
nik powiatu Ewa Białecka do 14 lutego pod-
piszą umowę na wyposażenie beneficjentów 
projektu „Einclusion likwidacja wykluczenia 
cyfrowego w powiecie przysuskim” z firmą 
„Maxto” w Krakowie. 

Oznacza to, że sam projekt o wartości 19,2 mln 
zł wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Sama umo-
wa będzie realizowana dwuetapowo. W pierw-
szym etapie, zostanie dostarczonych 165 kom-
puterów do 15 sal szkoleniowych, w których 
będą odbywać się szkolenia 2800 osób biorą-
cych udział w projekcie. Ponadto dla uczestni-
czących w projekcie beneficjentów zostanie uru-
chomiona platforma e-learningowa, która otwiera 
zupełnie nowe horyzonty dla realizowania szko-
leń na odległość, przez internet, również w przy-
szłości. Oznacza to również, że szkoły prowa-
dzone przez powiat otrzymają nowe pracownie 

komputerowe, z których po zakończeniu szko-
leń korzystać będą uczniowie podczas zajęć 
komputerowych. Zgodnie z podpisaną umową, 
na dostarczonym sprzęcie zostanie realizowa-
nych 61 600 osobogodzin szkoleń. Etap drugi, 
to już wyposażanie beneficjentów w kompute-
ry przenośne (notebooki). Zakłada on, że wszy-
scy wytypowani do uczestniczenia w projekcie 
mieszkańcy powiatu otrzymają komputery wraz 
z oprogramowaniem do swojego użytku. Har-
monogram realizacji umowy przedstawia się na-
stępująco: pracownie szkoleniowe zostaną wy-
posażone do 31 marca 2014 r., szkolenia w wy-
posażonych salach trwać będą przez 4 miesią-
ce – czyli do końca lipca 2014 r., zaś szkolenia 
na platformie e – learningowej, czyli już przez in-
ternet potrwają do końca sierpnia 2014 r. Szkole-
nia z podstawy komunikacji elektronicznej, obsłu-
gi komputera i korzystania z sieci internet. Etap 
drugi, czyli przekazywanie do użytkowania lap-

topów mieszkańcom powiatu zostanie zakoń-
czony w pięć miesiący od podpisania przez po-
wiat dokumentów z dostawcą (do końca czerw-
ca). Łączna wartość zawieranej umowy wynie-
sie 8 986 656 zł 75 gr, a w tej kwocie mieszczą 
się: dostawa komputerów stacjonarnych do sal 
szkoleniowych w placówkach oświatowych łącz-
nie z instalacją – 658 572 zł 75 gr brutto, dosta-
wa oraz instalacja i ubezpieczenie komputerów 
przenośnych do beneficjentów projektu – war-
tość 6 856 020 zł brutto. Wdrożenie platformy 
e – learningowej w powiecie,  dostępnej dla be-
neficjentów – 162 360 zł brutto oraz przeprowa-
dzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych 690 
030 zł brutto. Ostanie dwie pozycje w zawartej 
umowie to przeprowadzenie zdalnych szkoleń 
za pomocą platformy e – learningowej 230 010 
zł i 389 664 zł za wsparcie techniczne i obsłu-
gę serwisową urządzeń.

Jarosław Bednarski
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Debata w sprawie przyjęcia flagi i herbu powiatu 23.01.2014.

Pomnik Orła Białego.
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Bieżący rok jest poświęcony wielkiemu 
badaczowi kultury ludowej, z którego do-
robku do dziś korzystają osoby zajmują-
ce się różnymi dziedzinami nauki i sztuki: 
kompozytorzy, naukowcy, nauczyciele mu-
zyki, muzycy folkowi oraz wszyscy pragną-
cy zgłębić kulturę wsi polskiej XIX wieku. 

21 lutego 2014 roku w godz. 17.00 – 18.30, 
odbędzie się w Domu Kultury w Przysusze 
koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara 
Kolberga (1814-1890). Organizatorami 
tego wielkiego wydarzenia kulturalnego są: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Instytut Muzyki I Tańca, Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, Muzeum Wsi Radomskiej, 
Muzeum im. Oskara Kolberga, Urząd Gminy 
i Miasta Przysucha, Starostwo Powiatowe 
w Przysusze. Mecenasem koncertu jest Bank 
Spółdzielczy w Przysusze. Podczas koncertu 
będziemy mogli wysłuchać Kompozycji 
wokalno-instrumentalnych. W czasie koncertu 
wystąpią: Iwona Kowalkowska – sopran, 
Wojciech Maciejowski – tenor; Andrzej Tatarski – 
fortepian. W drugiej części programu zobaczymy 
widowisko obrzędowe „Comber babski” 
w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Mogilanie”. 
Na koncert do Domu Kultury zainteresowanych 
serdecznie zapraszają organizatorzy.

W grudniu 2013 r. podczas zjazdu Zarządu 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Przysusze odbyło 
się uroczyste mianowanie Czcigodnego 
Księdza Kanonika Stanisława Traczyńskiego 
duszpasterzem Strażaków Ochotniczej 
i Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. 

Po uroczystym przekazaniu stuły Ksiądz 
Kanonik poświęcił stułę. Po zebraniu wszyscy 
zebrani podzielili się opłatkiem życząc sobie 
wszystkiego najlepszego na nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia. W akcie powołania 
ks. Kanonika Stanisława Traczyńskiego 
proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. 
Jana Nepomucena w Przyusze, ks. biskup 
Henryk Tomasik napisał: Kierując się potrzebą 

duchową strażaków, posługujących ofiarnie 
zarówno w różnorakich kataklizmach losowych, 
jak również w uroczystościach kościelnych, 
mianuję Czcigodnego Księdza Kanonika 
Duszpasterzem Strażaków Ochotniczej 
i Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.  
Mianowanemu kapelanowi na ofiarną pracę 
duszpasterską oraz całej braci strażackiej 
z serca błogosławię. Akt powołania podpisali: 
ksiądz Marek Fituch Wicekanclerz Kurii oraz 
Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. biskup 
Henryk Tomasik. 

Opracował: Rzecznik Prasowy Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Przysusze mł.bryg. Artur Kucharski

14 stycznia 2014 roku w Starostwie 
Powiatowym w Przysusze odbyło się 
spotkanie władz powiatu z reprezentacją 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 
Rolniczych w Borkowicach. 

Zostało ono zaaranżowane z polecenia 
starosty Mariana Niemirskiego na prośbę dyrektor 
szkoły Marianny Biernat. Najważniejszym 
problemem poruszanym w trakcie spotkania było 
określenie przyszłości Zespołu Szkół Rolniczych 
w Borkowicach.Ta zasłużona dla naszej 
społeczności lokalnej instytucja oświatowa 
przeżywa w ostatnich latach spore problemy. 
Na skutek niekorzystnej w powiecie sytuacji 
demograficznej i wyraźnej zmiany preferencji 
zawodowych absolwentów gimnazjów, na naukę 
w Zespole Szkół Rolniczych decydowało się 
w ostatnich latach znacznie mniej kandydatów. 
Szczególnie trudny był rok 2013, w którym nie 
udało się szkole wykonać naboru do klasy I. W tej 
sytuacji naturalną sprawą jest pojawienie się 
troski o przyszłość szkoły. Spotkanie rozpoczął 
starosta przysuski, który podziękował zebranym 
za przybycie. Zapoznał też zebranych z pismem 
skierowanym do zarządu od p. dyrektor szkoły 
oraz prośbą o spotkanie wystosowaną przez 
szkolne ognisko ZNP. Zaproponował, aby po 
podsumowaniu tez zawartych w korespondencji, 
obecni przedstawiciele Rady Pedagogicznej 
zaprezentowali swoje propozycje dotyczące 
dalszego funkcjonowania placówki. Starosta 
podkreślił, że w czasie pełnienia przez 
niego i obecny Zarząd Powiatu obowiązków 
wynikających z pełnienia funkcji samorządowych, 

organ prowadzący w pełni zabezpiecza bieżące 
potrzeby placówki i zapewnił, że dopóki do 
szkoły będą przychodzić uczniowie, dopóty 
będzie ona istnieć. Odniósł się też do obaw 
przedstawicieli rady pedagogicznej o sytuację 
finansową placówki. O jej przedstawienie 
starosta poprosił obecnego na spotkaniu 
dyrektora Zakładu Obsługi Szkół – Roberta 
Bombę. Z zebranych danych wynika, że sytuacja 
ekonomiczna placówki jest stabilna i nie grozi jej 
w obecnej chwili brak płynności finansowej. Rok 
2013 zakończył się pełną realizacją wszelkich 
należności wobec pracowników i podmiotów 
zewnętrznych świadczących na rzecz placówki. 
Dyrektor Bomba podkreślił, że nie byłoby to 
możliwe bez wsparcia udzielanego szkole przez 
powiat, który w ostatnich latach przeprowadził 
prace remontowe i inwestycyjne na poziomie 
1,8 mln złotych oraz stale udziela szkole 
niezbędnego do funkcjonowania dofinansowania 
deficytu pomiędzy wysokością należnej szkole 
subwencji oświatowej, a poziomem koniecznych 
wydatków. Bez takiego podejścia władz powiatu 
szkoła zakończyłaby swoje działanie już kilka lat 
temu. Starosta Marian Niemirski podkreślił, że 
taka sytuacja, dzięki której wspiera się słabnące 
placówki ze środków powiatu jest możliwa 
dzięki prowadzeniu przez powiat solidarnej 
polityki oświatowej od ponad dziesięciu 
już lat. Dzięki niej silni pomagają słabszym 
i wspierają w trudniejszych chwilach, żeby dać 
czas niezbędny do przeprowadzenia procesów 
naprawczych. Jako przykład skuteczności takich 
działań starosta przedstawił sytuację Lipin, które 

kilka lat temu znajdowały się również w bardzo 
trudnej sytuacji, może nawet gorszej niż szkoła 
w Borkowicach i również, jak ona potrzebowały 
dużego wsparcia ze strony powiatu. Po 
pracy i działaniach restrukturyzacyjnych 
zrealizowanych w szkole, pojawili się kandydaci 
do nowych szkół i kierunków, a nowy rok szkolny 
w Lipinach rozpoczęło ponad 70 uczniów klasy 
pierwszej. Starosta wyraził nadzieję, że podobne 
działania zostaną podjęte również przez Radę 
Pedagogiczną i Dyrekcję Zespołu Szkół 
Rolniczych w Borkowicach i dadzą podobnie 
dobry efekt. O przedstawienie przygotowanego 
na najbliższą przyszłość planu działań starosta 
poprosił reprezentantów szkoły. Dyrektor 
Marianna Biernat poinformowała uczestników 
spotkania, że Rada Pedagogiczna kierując się 
rozeznaniem lokalnych i ponadlokalnych potrzeb, 
jak również zasobami szkoły przygotowała realny 
plan naboru do szkoły na rok szkolny 2014/2015. 
Szkoła zamierza przyjąć uczniów do dwóch – 
trzech oddziałów szkół ponadgimnazjalnych. 
O ich prezentację poprosiła nauczycieli 
współpracujących przy opracowywaniu planu 
naboru. Robert Traczyk przedstawił szczegółowe 
uwarunkowania związane z naborem do klasy 
technikum turystyki wiejskiej. Utworzenie tej 
klasy wychodzi naprzeciw obecnym trendom 
rozwoju turystyki i wypoczynku. Ponadto daje 
absolwentom pełne kwalifikacje rolnicze, tak 
samo honorowane jak w przypadku technika 
rolnika, czy technika agrobiznesu. 

Jarosław Bednarski
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Oskar Kolberg

Ksiądz Stanisław Traczyński wypełnia swoje nowe 
obowiązki kapelana strażaków. 

2014 Rokiem Oskara Kolberga 

Nowy kapelan strażaków

Nowy początek



PowiAT PRZYsuski

 Przyjazd najważniejszych polityków naj-
większej obecnie siły politycznej w Polsce 
do powiatu przysuskiego był planowany już 
od dawna. Jednak PiS w ostatnich miesią-
cach podjął się ogromnego trudu odwie-
dzenia 318 powiatów w Polsce. Działacze 
partii przejechali blisko 50 000 km, odby-
li 318 spotkań we wszystkich powiatach 
ziemskich, rozmawiali z 60 000 ludzi, którzy 
przyszli na spotkania. Końcem tej wielkiej 
dyskusji o Polsce i polskich problemach 
była ogólnopolska konwencja partii w po-
wiecie przysuskim. 

Konwencja odbywała się pod hasłem „PiS 
bliżej ludzi. Polska jest jedna. Podsumowanie 
objazdu Polski powiatowej w roku 2013”. 
Rozpoczęła się ok. godz. 12.00 Przyjechali 
do nas reprezentanci wszystkich 318 powiatów, 
praktycznie cały zarząd partii – nie zabrakło 
nikogo z wielkich, poza członkami delegacji 
na Ukrainę. Najważniejszym gościem był 
oczywiście prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński. Na salę konwencji prezesa 
Kaczyńskiego wprowadził pełniący obowiązki 
gospodarza, starosta przysuski Marian 
Niemirski. Po chwili 1500 uczestniczących 
w spotkaniu osób powstało i odśpiewało hymn 

narodowy. Pierwszym mówcą był starosta 
przysuski. W znakomitym przemówieniu Marian 
Niemirski mówił: „W małych ojczyznach zdarzają 
się wielkie chwile. Taką bez wątpienia jest dla 
mnie i całego naszego środowiska dzisiejsze 
spotkanie w Przysusze. Nigdy jeszcze w historii 
ziemi przysuskiej, tak znakomici i zasłużeni 
dla Polski goście nie zaszczycili nas swoją 
obecnością... Powiat przysuski jest przykładem, 
który dobitnie ilustruje jak wiele wspólnego 
dobra można zrobić spokojną i konsekwentną 
pracą. Dobra wspólnego rozumianego jako 
sumę takich warunków życia społecznego, 
w którym człowiek może szybciej i pełniej 
osiągać własną doskonałość. Starosta w dalszej 
części przemówienia mówił o sukcesach 
powiatu, o tym, jak wcielając korzystny program 
można dbać o rozwój w bardzo trudnych 
obszarach życia społecznego. Powiedział 
ponadto: „Wszystkie te działania, pragnę to 
bardzo mocno podkreślić – były realizowane 
w opozycji do bieżących trendów politycznych 
i w sprzeczności z założeniami politycznymi 
obozu władzy. Były natomiast bezpośrednio 
inspirowane naszym programem politycznym, 
ukierunkowanym na człowieka i jego rozwój, 
człowieka jako jednostkę etyczną i pełną 
godności, żyjącą w zgodzie z własną kulturą, 

historią i religią będą integralną częścią 
tej historii.” Kończąc powiedział: „Głęboko 
wierzę, że w polskiej polityce nadchodzi czas 
patriotów – nasz czas. Bardzo bym sobie 
życzył, aby spotkanie w Przysusze stało się 
początkiem naszego pochodu do politycznego 
zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, ale 
przede wszystkim do ekonomicznego, 
cywilizacyjnego i kulturowego sukcesu Polski 

i Polaków. Bardzo bym pragnął, aby od 25 
stycznia 2014 r.  stał się znakiem sukcesu 
Państwa, narodu i wszystkich Polaków.” O tym, 
jak bardzo nasz starosta poruszył widownię 
najlepiej świadczą wielokrotne brawa w trakcie 
przemówienia, a także istna burza oklasków na 
jego zakończenie oraz gratulacje przekazane 
na gorąco zaraz po zejściu ze sceny. Kolejni 
mówcy zwracali uwagę na szereg problemów 
społecznych i ekonomicznych trapiących 
współczesną Polskę. Zwracano uwagę na 
nierówności w rozwoju między metropoliami 
i prowincją i stałe wspieranie ogromnymi 
dotacjami europejskimi najbogatszych 
obszarów Polski i pogłębianie nierówności. 
Mówiono o zakusach rządu na pieniądze lasów 
państwowych, o socjotechnicznym charakterze 
obecnej władzy, gdzie rządzącymi włada 
strach przed słupkami poparcia w sondażach, 
o groźnym wykupie polskiej ziemi na zachodnich 
rubieżach państwa, o partyjniactwie przy 
dzieleniu pieniędzy europejskich i o znaczeniu 
i roli rodziny tradycyjnej, bez wpływów „gender” 
i homoseksualnego lobby. Ostrzegano również 

przed niebezpiecznymi „ekologicznymi” 
technologiami w energetyce, które bardziej 
szkodzą, niż wspierają środowisko. Ostatnim 
mówcą był Jarosław Kaczyński. Przekonywał, 
że kartka wyborcza jest bronią, której trzeba 
użyć. Nasze bogactwo to są przede wszystkim 
ludzie, to w ludziach jest to, co może zapewnić 
nam przyszłość. I wszelkie bariery rozwoju, tego 
indywidualnego, ale także grupowego rozwoju, 
godzą zarówno w jednostki, jak i w małe grupy 

społeczne, grupy lokalne, grupy szersze 
regionalne i wreszcie godzą w nasz naród 
jako całość, godzą w naszą przyszłość. Sprawa 
równości praw społecznych jest w centrum 
programu PiS. Politycy mają obowiązek 
spotykania się i dialogu z obywatelami, gdyż 
bez tego nie ma uczciwej polityki. Ten objazd po 
Polsce miał też temu służyć. Ta nasza wyprawa, 
to była wyprawa do prawie dwóch trzecich 
Polaków, bo w mniejszych miastach, takich 
poniżej 50 tys. mieszkańców, i na wsi mieszka 
sześćdziesiąt kilka procent naszych obywateli. 
Uczciwy polityk musi rozmawiać, musi wchodzić 
w dialog. Uczciwa polityka jest polityką dla dobra 
publicznego. I taką politykę chcieliśmy i chcemy 
cały czas uprawiać. To jest nasze zadanie, 
to jest nasza misja. Podróż, którą politycy 
PiS odbyli po Polsce, była dla nich ważna 
i pouczająca. W wielu miejscach słyszeliśmy tę 
samą opowieść o bezrobociu, o zlikwidowanych 
zakładach pracy, o likwidowanych szkołach. 
O tym wielkim zwijaniu się państwa, państwa, 
które na tym powiatowym poziomie, ale także 
w gminach, po prostu przestaje wypełniać 
swoje podstawowe obowiązki. Bardzo ważne 
będą zbliżające się wybory. Zapowiedział, że 

w połowie lutego PiS przedstawi program, 
z którym pójdzie do wyborów. Jeśli PiS będzie 
pracował z pełną determinacją, to przyjdzie 
czas lepszej sprawiedliwej, solidarnej Polski, 
do której będą wracali Polacy z emigracji. 
Ale najpierw musimy zmienić Polskę, zrzucić 
ten worek kamieni, który mamy dzisiaj na 
plecach i pójść szybko do przodu i do góry 
- przemawiał Jarosław Kaczyński. Było to 
ostatnie wystąpienie konwencji. Na zakończenie 
przedstawiciele powiatów mogli zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z prezesem PiS. Po części 
fotograficznej i krótkiej chwili odpoczynku doszło 
jeszcze do ostatniej rozmowy gospodarza 
konwencji – starosty Mariana Niemirskiego 
z najważniejszym gościem – Jarosławem 
Kaczyńskim, który na sam koniec pobytu 
serdecznie podziękował dyrekcji, nauczycielom 
i uczniom Zespołu Szkół Nr 2 w Przysusze, 
który obsługiwał tą wielką imprezę. Spełnił 
również prośbę pracowników i młodzieży 
i zaprosił ich do wspólnej fotografii. Ok. godziny 
17.00 ostatni goście opuścili Przysuchę. To 
była prawdziwa, uczciwa i szczera rozmowa 
o Polsce. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
panowie Kaczyński i Niemirski spotkają się na 
podsumowanie konwencji.
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Delegacja z powiatu przysuskiego na kowencję.

Na koniec konwencji Jarosław Kaczyński zaprosił 
przedstawicieli powiatów do wspólnych fotografii.

Uścisk dłoni na pożegnanie. To na pewno nie ostatnie 
spotkanie obydwu panów.

Starosta z zaciekawieniem słuchał opinii o swoim 
wystąpieniu. Pan prezes był pod wrażeniem.

Największe wydarzenie polityczne w historii powiatu. 
Krajowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. 



NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW 
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Tradycyjnie już z początkiem każdego 
roku organizowane jest w naszym powiecie 
Noworoczne Spotkanie Samorządowców. 
W tym roku spotkanie odbyło się 23 stycznia, 
w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze. 

Na zaproszenie Starosty Przysuskiego 
Mariana Niemirskiego przybyli w liczbie 
ok. 600 osób przedstawiciele wszystkich 
gmin powiatu przysuskiego z liderami życia 
lokalnego w osobach burmistrza i wójtów 
gmin, przewodniczących rad gmin, sołtysów, 
przedstawicieli organizacji i środowisk wiejskich. 

Przybyli funkcjonariusze służb mundurowych 
i inspekcji powiatowych, dyrektorzy i kierownicy  
placówek oświatowych i nauczyciele. Byli 
również kierownicy i dyrektorzy jednostek 
podległych oraz banków, strażacy,  lokalni 
przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich 
i stowarzyszenia. Rolę gospodarza, jak 
co roku pełnili samorządowcy szczebla 
powiatowego. Starosta wraz z Zarządem 
Powiatu i Przewodniczący z Radą Powiatu. 
Nie zabrakło również honorowych gości 
specjalnych, którzy zaszczycili naszą małą 
ojczyznę, dodając splendoru i podnosząc rangę 
spotkania. W roku 2014 zaszczycili nas: Jego 
Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Tomasik oraz 
księża z terenu powiatu, Wicemarszałek Senatu 
RP Stanisław Karczewski, Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego Leszek 
Ruszczyk, Radni Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego  w osobach Andrzeja 
Łuczyckiego, Leszka Przybytniaka  i Zbigniewa 

Gołąbka, Dyrektorka Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska, 
Starosta Opoczyński Marek Ksyta. Starosta 
w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim 
za przyjęcie zaproszenia i znalezienie w nawale 
własnej pracy i obowiązków czasu na spotkanie 

i refleksje. Nawiązał 
również do kanonizacji 
Jana Pawła II i zbliżającej 
się inauguracji obchodów 
Roku Kolbergowskiego 
w Przysusze. Z racji 
tego, że rok 2014 jest 
o s t a t n i m  r o k i e m 
kadencji samorządu 
S t a r o s t a  M a r i a n 
Niemirski podsumował 
zrealizowane projekty 
podkreślając, że wraz 
z  samorządowymi 
przyjaciółmi nie zawiedli 
zaufania jakim 

zostali obdarzeni. „W kończącej się 
już kadencji podjęliśmy się realizacji 
wielkich i bardzo trudnych projektów, 
w skali, która częstokroć przekracza 
wyobraźnię. Mało, kto wierzył w sukces 
naszego działania. Dzisiaj już nie tylko 
ja i moi współpracownicy i przyjaciele 

widzimy te projekty. 
One już funkcjonują 
i myślę, że pięknie 
wpisują się w krajobraz 
naszego powiatu. Co 
również bardzo mnie 
cieszy, słuszność ich 
realizacji potwierdza 
życie. Powiatową krytą 
pływalnie odwiedziło 
w ciągu 6 miesięcy 
prawie 40 000 ludzi, w ogromnej 
większości mieszkańców powiatu. 
W czasie, kiedy złymi decyzjami 
osłabiano edukację zawodową, 
my w powiecie przysuskim 
stworzyliśmy projekt budowy 
nowego, Powiatowego Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Teraz 
już wszyscy wiedzą, że to był krok 

we właściwym kierunku. Dzisiaj nowoczesny, 
coraz lepiej wyposażony obiekt kształci uczniów 
otwierając przed nimi nowe, zawodowe 
horyzonty. 

Nasza oświata jest w chwili 
obecnej zdywersyfikowana 
i przez to bardziej odporna 
na kryzysy i dekoniunktury. 
Proszę zwrócić uwagę na 
fakt, że w chwili obecnej raczej 
lokalne systemy oświatowe 
ulegają samoograniczaniu. 
Spada ilość uczniów, zwalnia 
się nauczycieli, zamyka szkoły. 
My budujemy nowe obiekty 
i ciągle zatrudniamy nowych 
pracowników. W szpitalu 
w minionym czteroleciu trwał 
proces wyposażania placówki 
w najnowocześniejszy sprzęt 
diagnostyczny. Do zakupionych 

wcześniej mammografu, aparatu rtg, usg 
dołączył tomograf  komputerowy. Ponadto 
szpital został w pełni skomputeryzowany. Przez 
całe cztery lata budowaliśmy drogi powiatowe. 
W wielu gminach pojawiły się nowe odcinki 
dróg. To, co cieszy i za ca dziękuję – to bardzo 
dobra współpraca z wójtami gmin widoczna 
przy realizacji wspólnych inwestycji drogowych. 
W 2014 r. będziemy kończyć realizację jednego 
z największych w Polsce projektu likwidacji 
wykluczenia cyfrowego. 2800 rodzin otrzyma 
od powiatu urządzenia komputerowe, dostęp 
do internetu i zostanie przeszkolonych. Projekt 
ten ma kilka wymiarów. Pierwszy z nich to 
zapewnienie dostępu do technologii tam, gdzie 
z przyczyn społecznych i materialnych byłby 
on niemożliwy. Drugi – to otwarcie młodzieży 
z rodzin słabszych materialnie nowych zupełnie 
szans edukacyjnych, cywilizacyjnych i być może 
ekonomicznych. Przecież Janko Muzykant nie 
urodził się w wielkim mieście. Ciągle gdzieś 

się rodzi w naszym sąsiedztwie. Może dzięki 
temu projektowi jego talent się nie zmarnuje. 
Zamykamy powoli kadencję 2010 – 2014 r 
finalizacją programu inwestycyjnego o łącznej 
wartości blisko 70 mln zł. To już nie są założenia, 
czy deklaracje – to są liczby i fakty.” Kończąc 
swoje wystąpienie Starosta życzył wszystkim 
obecnym  zdrowia, miłości i spokoju oraz życzył, 
aby nikomu nie przydarzyło się w tym roku nic, 
na co swoją postawą i pracą by nie zasłużył. 
Starosta życzył również radości z wielkich chwil, 
jakie niesie ze sobą rok 2014 i mądrych, dobrze 

Spotkania noworoczne cieszą się od lat dużym zainteresowaniem 
lokalnej społeczności.

Centralnym punktem spotkania było wystąpienie starosty 
Mariana Niemirskiego.

Błogosławieństwa zebranym udzielił Ordynariusz Diecezji Radomskiej 
ks. biskup Henryk Tomasik.

Dyrektorzy jednostek powiatowych otrzymali z rąk starosty Mariana 
Niemirskiego tarcze z herbem powiatu przysuskiego.
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służących naszej ziemi wyborów na jego koniec. 
Wyraził nadzieję na spotkanie za rok w tym 
samym miejscu. Następnie Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup  Henryk Tomasik odczytał fragment 

Ewangelii według św. Jana. Udzielił wszystkim 
Błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok, 
dodając od siebie serdeczne życzenia. Głos 
następnie zabrał Wicemarszałek Senatu 

Stanisław Karczewski, który gratulował władzom 
znakomitych osiągnięć w pracy samorządowej 
oraz mieszkańcom powiatu odpowiedzialnych 
władz samorządowych w powiecie i rosnącej 

stale sfery usług publicznych 
budowanej w oparciu o szacunek 
do człowieka i jego potrzeb. Mówił 
o konieczności przywracania 
tożsamości i świadomości 
historycznej w małych ojczyznach. 
Pan Marszałek był uprzejmy 
zwrócić uwagę na fragment 
wystąpienia starosty mówiący 
o zagrożeniach płynących 
z szerzenia ideologii „gender” 
i o spustoszeniu, jakie może to 
wyrządzić w społeczeństwie 
uderzając bezpośrednio w jego 
podstawy. Powiedział również, że 
patrząc na reakcję publiczności, 
która ten fragment wystąpienia 
starosty Mariana Niemirskiego 
nagrodziła brawami, powiedział, 

że jest o przyszłość narodu spokojny. Marszałek 
Karczewski zwracał również uwagę na 
mądrość młodego pokolenia wyrażaną w wielu 
dyskusjach, jakie w ostatnim czasie prowadził 

w różnych szkołach, w różnych miejscowościach 
w Polsce. Wyraził nadzieję na powtórne 
spotkanie w tym samym miejscu za rok, 
w tym samym składzie. Następnym mówcą był 
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
Leszek Ruszczyk. Pan marszałek Ruszczyk 
gratulował władzom powiatu znakomitych 
inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez 
powiat przysuski, wyrażając nadzieję na równie 
dobrą współpracę 
w kolejnych latach. 
Powiedział, że bez 
względu ma miejsce 
pracy samorządowej, 
na każdym szczeblu 
j e s t e ś m y  s o b i e 
potrzebni i będziemy 
w s p ó ł p r a c o w a ć , 
ponieważ to służy 
m i e s z k a ń c o m 
i rozwija naszą ziemię. 
Kolejnym punktem 
uroczystości  była 
prezentacja nowego 
herbu i flagi powiatu. 
Przewodniczący Rady 
Powiatu w Przysusze 
Leopold Modrzecki 

odczytał treść uchwały podjętej kilka godzin 
wcześniej o przyjęciu herbu i flagi powiatu 
przysuskiego. Następnie prowadząca 
uroczystość dyrektor ZS nr 2 im. Ludwika 
Skowyry w Przysusze, pani Małgorzata 
Bednarska, zaprosiła na scenę wszystkich 
dyrektorów i kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu. Starosta Marian 
Niemirski wręczył zebranym na scenie tarcze 
z nowym herbem powiatu. W tym samym 
czasie Wicestarosta Tomasz Matlakiewicza, 
wspierany przez pracowników starostwa 
powiatowego przekazał pamiątkowe statuetki 
ilustrujące herb powiatu honorowym gościom  
spotkania. Część oficjalna zakończyła krótka 
prezentacja zawierająca najważniejsze 
informacje heraldyczne i historyczne dotyczące 
sposobu budowania herbów i innych znaków dla 
samorządów. Po części oficjalnej przyszedł czas 
na koncert Eleni, która porwała publiczność 
do śpiewania kolęd oraz swoich autorskich 
utworów. Wszyscy byli oczarowani występem 
piosenkarki, który zapewne pozostanie na 
bardzo długo w pamięci wszystkich. Po tej 
uczcie duchowej prowadząca uroczystość 
pani Dyrektor Małgorzata Bednarska zaprosiła 
gości na poczęstunek przygotowany przez 
pracowników i uczniów Zespołu Nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze.

Marta Zbrowska

Nauczycielki zawodu i uczniowie ZS 2 im. L.Skowyry zachwycili gości jakością przygotowanego poczęstunku .

Na spotkaniu nie zabrakło niecodziennych elementów 
artystycznychNa zdjęciu arbuz z wyrzeźbionym herbem 
powiatu. wykonanym przez M. Idzikowską wicedyrektor 

ZS 2.

Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz wręczył biskupowi 
Henrykowi Tomasikowi pamiątkową statuetkę 

z herbem powiatu.

Spotkanie noworoczne w powiecie przysuskim 
zwieńczył znakomity koncert Eleni.
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Jasełka w Rzucowie 

Spotkanie opłatkowe w Rzucowie 

6 stycznia 2014 r. uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Rzucowie wystawili 
w kościele parafialnym jasełka. 

W misterium  o Dzieciątku,       
Maryi, Józefie i Trzech Królach, 
którzy oddali pokłon Bogu, pojawi-
ły się również inne postacie  - ba-
śniowej dziewczynki z zapałkami 
i dzieci litujących się nad losem 
ubogiej, zmarzniętej sieroty.

Przedstawienie pozwoliło (wie-
lu zgromadzonym !) pełniej prze-
żyć ten piękny czas Świąt Boże-
go Narodzenia. Skłoniło do re-
fleksji nad współczesnym czło-
wiekiem i jego miejscem nie tylko 
przy Nowonarodzonym, ale także 
przy bliźnim – ubogim, potrzebu-
jącym, samotnym. 

Dnia 30.12 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Rzucowie odbyło się spotkanie opłatkowe z inicjatywy radnej Gminy Borkowice Pani Te-
resy Dąbrowskiej.

W spotkaniu opłatkowym wzięli udział przedstawiciele katolickiej organizacji charytatywnej CARITAS , proboszcz Parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Rzucowie Wojciech Tyburcy oraz dzieci z tutejszej miejscowości. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego oraz po odśpiewaniu 
kolęd wszyscy złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia  oraz pięknie ubranej choince uczestnicy 
spotkania zasiedli do wieczerzy wigilijnej. W imieniu św. Mikołaja z rąk przedstawicieli Caritasu wszystkie dzieci otrzymały skromne prezenty. 
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Zakończenie Roku Ks. Jana Wiśniewskiego
10 stycznia 2013 r. w Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego w Radomiu odbyło się spo-
tkanie poświęcone 70- tej rocznicy śmier-
ci ks. Jana Wiśniewskiego, będące podsu-
mowaniem działań w 2013 roku poświęco-
nych tej wybitnej postaci. 

Ksiądz Jan Wiśniewski (1876-1943) był 
proboszczem parafii Borkowice w latach 
1913-43, kanonikiem kapituły sandomierskiej 
a także literatem, historykiem, społecznikiem, 
zbieraczem muzealnym, kolekcjonerem 
i poetą. W parafii Borkowice prowadził 
działalność duszpasterską, regionalną 
i społeczną. Z piórem i zeszytem wędrował 
po parafiach, rozmawiał z ludźmi, notował 
legendy, przysłowia, zagadki oraz zbierał 
pamiątki minionych czasów. Przyczynił się 
do powstania dziesięciu szkół, biblioteki, 
spółdzielni, trzech jednostek straży oraz 
nowej parafii w Ruskim Brodzie. Ksiądz Jan 
Wiśniewski był też założycielem muzeum 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
Radomiu, obecnie Muzeum imienia Jacka 
Malczewskiego. W grudniu 1913 część swoich 
zbiorów muzealnych przekazał Radomskiemu. 
Oddziałowi Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Ta darowizna przyczyniła 
się do powstania muzeum w Radomiu. Dzięki 
jego bogatym zbiorom mogły powstać także 
muzea w Sandomierzu i Wąchocku. Ksiądz. 
Jan Wiśniewski zmarł 7 czerwca 1943 roku 
w Borkowicach i został pochowany na 
miejscowym cmentarzu. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele gminy Borkowice, 
młodzież gimnazjum w Borkowicach wraz 
z nauczycielami oraz uczniowie nauczyciele 
Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Oskara 
Kolberga w Ruszkowicach. Drugą grupę 
słuchaczy stanowiły dzieci ze szkoły 
podstawowej w Solcu. Wykład ”Ksiądz 
Jan Wiśniewski– życie i dzieło” wygłosiła 
Małgorzata Szot – Wróblewska, nauczycielka 
i regionalistka, która od lat do wielu lat zbiera 
materiały, pamiątki i utwory księdza Jana 
Wiśniewskiego. O 100 - leciu przekazania 
zbiorów przez księdza Jana Wiśniewskiego 
radomskiemu muzeum mówiła Małgorzata 
Mordzińska z Muzeum imienia Jacka 
Malczewskiego. Z kolei Robert Fidos, wójt 
gminy Borowice, historyk i regionalista, 
przypomniał najważniejsze wydarzenia 
obchodzonego w roku 2013 w Borkowicach 
roku księdza Jana Wiśniewskiego. Podkreślił 
wybitną rolę jaką ksiądz Wiśniewski odegrał 
na rzecz wychowania młodego pokolenia. 
Na zakończenie spotkania z koncertem 
wystąpili uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Muzycznej I stopnia imienia Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach. Szkoła powstała w 2011 
roku i jest pierwszą szkołą artystyczną 
w powiecie przysuskim, która wpisuje się 
w ideę księdza Wiśniewskiego dawania 
szansy rozwoju i edukacji artystycznej dla 
dzieci z małych miejscowości. Dyr. szkoły 
jest mgr Waldemar Cichawa. Po koncercie 
goście zwiedzili prezentowaną w radomskim 
muzeum wystawę ”Sarmacki skarb. Trybunał 
Skarbowy Koronny w Radomiu 1613- 1763”.

Wychowankowie Szkoły Muzycznej.



W dniu 19.12.2013r. młodzież  Gimnazjum 
Publicznego w Gielniowie odwiedziła pen-
sjonariuszy Domu Spokojnej Starości, któ-
ry mieści się w miejscowości Gałki. 

Młodzież przez kilka tygodni przygotowywa-
ła się do tego spotkania. Uczniowie należący 
do Samorządu Szkolnego i kółka plastyczne-
go wykonali pod opieką pani Edyty Cholewy 
i Izabeli Piętowskiej  okolicznościowe upomin-
ki w formie stroików świątecznych. Natomiast 
chór szkolny  pod kierunkiem pana Zbigniewa 
Czerczaka dopracowywał koncert kolęd i pa-
storałek. Na początku spotkania pani wicedy-

rektor gimnazjum Walentyna Żytna przywita-
ła przybyłych gości życząc im z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego No-
wego Roku  dużo zdrowia, spokoju oraz dłu-
gich lat życia. Podczas koncertu panowała 
miła, a wręcz podniosła atmosfera.  Widać 
było wielkie wzruszenie, które malowało się 
na twarzach słuchaczy. Niektórzy z pensjo-
nariuszy przyłączyli się do wspólnego kolę-
dowania. Po koncercie zabrał głos pan Ma-
rian Dąbrowski – przewodniczący Rady Gmi-
ny, który w imieniu Wójta oraz Radnych Gmi-
ny Gielniów złożył wszystkim mieszkańcom 

serdeczne życzenia. Następnie przyszedł 
czas wspólnego składania życzeń oraz wrę-
czania przygotowanych  świątecznych stro-
ików.  Pensjonariusze domu bardzo dzięko-
wali za pamięć i przybycie oraz zapraszali 
uczniów również w przyszłym roku. Za pięk-
ny występ młodzież została  poczęstowana 
słodyczami, a w imieniu władz ośrodka szko-
ła otrzymała na ręce pani wicedyrektor oko-
licznościowe podziękowanie. Dla pensjona-
riuszy oraz młodzieży to spotkanie było du-
żym przeżyciem, a dla tych ostatnich była to 
również dobra lekcja wychowania. 

GiELNiÓw
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Spotkanie Jasełkowe w Domu Spokojnej Starości

Zespół Bielińska Polka kultywuje piękne tradycje folklorystyczne w gminie Gielniów.



W dniu 20 grudnia 2013r. w ZSO w Gielniowie odbyło się uro-
czyste przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Pro-
gram artystyczny przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej pod kierunkiem pani Doroty Markiewicz.

Jasełka swoją treścią nawiązywały do współczesności oraz za-
wierały tradycyjne motywy związane ze Świętami Bożego Narodze-
nia. Przedstawienie wzbudziło wśród zebranych duże zaintereso-
wanie, wzruszyło oraz skłoniło do refleksji.

Występ młodych aktorów uświetnił koncert kolęd i pastorałek 
wykonanych przez chór szkolny, pod kierunkiem pana Zbignie-
wa Czerczaka.

Uroczystość zakończył pan dyr. Bartłomiej Sionek, składając ser-
deczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby 
podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, skosztować wigilij-
nych potraw oraz wspólnie kolędować. 

GiELNiÓw
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Jasełka w ZSO w Gielniowie

I N F O R M A C J A
Wójt Gminy Gielniów
informuje, że w dniu 16.01.2014r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gielniów, Plac Wolności 75  wywie-

szony został na okres 21 dni wykaz gruntów rolnych  stanowiących własność Gminy Gielniów objętych księgą wieczy-
stą Nr 35700 oznaczonych w ewidencji gruntów nr działki  569/1, położonych w obrębie Wywóz  gm. Gielniów   prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- miesięcznik „Ziemia Przysu-
ska”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wywóz a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Gielniów www.
gielniow.radom.pl

Wójt Gminy
/-/ inż. Władysław Czarnecki

Gielniów dnia 14.01.2014r
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Jasełka Bożonarodzeniowe

Wigilia dla samotnych

Jasełka Bożonarodzeniowe są przypomnieniem, ale przede 
wszystkim duchowym przeżyciem wydarzeń ewangelicznych 
związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa w Betlejem.

Uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie sumien-
nie przygotowując się do swojej roli, wspaniale odegrali sztukę Ja-
sełek. Tekst sztuki nie był łatwy, przedstawiał bowiem realną rze-
czywistość dobra i zła na świecie. W scenach biblijnych ukazane 
było codzienne życie ludzi. Ich problemy, trudności, grzeszność 
i nawrócenie. Spektakl pokazuje w ostateczności zwycięstwo do-
bra nad złem, co jest przedstawione w ostatniej najważniejszej 
scenie Bożego Narodzenia. 

Celem tego wyjątkowego przedstawienia jest oddanie chwały Bogu, 
jak i również duchowe ubogacenie widza głęboką treścią sztuki. 

Jasełka Bożonarodzeniowe to również strona muzyczna. Piękne 
kolędy przygotowane przez s. Danutę Gamoń wprowadzały w ko-
lejne sceny spektaklu.

 Jasełka Bożonarodzeniowe, były przedstawione w Klwowie 
w ZSS dla całej społeczności szkolnej, dla ludzi samotnych, dla 
Rady Gminy w Klwowie oraz w Kościele parafialnym. Jasełka były 
również przedstawione przez uczniów  w Domu Księży Emerytów 
WSD w Radomiu.

S. Alicja Mikos

Samotnych i starszych osób na terenie gminy Klwów 
przybywa. Nie możemy więc zapomnieć o nich, szczególnie 
w święta Bożego Narodzenia. I dlatego już po raz kolejny 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie zorganizował 
Wigilię dla samotnych mieszkańców gminy. W tym roku 
spotkanie opłatkowe odbyło się we wtorek 17 grudnia 2013r.           

Już po raz kolejny pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Klwowie przygotowali Wigilijne spotkanie wraz 
z małymi atrakcjami świątecznymi, wszystko po to żeby chociaż 
raz w roku zaproszeni goście czuli się naprawdę wyjątkowo.  
Na uroczystości obecni byli również zaproszeni  goście m.in. 
ks. proboszcz Stanisław Pudzianowski oraz przedstawiciele 
Urzędu Gminy: wójt – p. Piotr Papis, sekretarz p. Lidia Wiaderna, 
przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Sieczak i pracownicy 
GOPS - u.

Z zaproszenia na wieczerzę wigilijną korzystają przede 
wszystkim osoby samotne, nie mające rodzin, ale również osoby, 
które żyją „obok” swoich rodzin, oraz osoby starsze a własnej 
Wigilii nie przygotowują dlatego, że nie mają dla kogo lub nie 
mają sił. Tu mogą chociaż przez chwilę poczuć się radośniej- 
a takich osób ciągle przybywa. Jest to spotkanie, podczas którego 
dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, spożywamy razem 
wigilijne potrawy . Osoby, które co roku są na tym spotkaniu 
obecne nie wyobrażają sobie, żeby takiej tradycyjnej wigilii nie 
było. Panuje tu ciepła atmosfera, są rozmowy, które są również 
bardzo potrzebne, zwłaszcza samotnym.     

Na początku p. dyrektor Edyta Sobczak przywitała zaproszonych 
oraz pięknym słowem wprowadziła wszystkich w nastrój Świąt 
Bożego Narodzenia. Następnie uroczystość uświetnił jasełkowy 
występ w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Samorządowych 
w Klwowie. Po części artystycznej ks. proboszcz Stanisław 
Pudzianowski przeczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu 
Chrystusa i życzył wszystkim błogosławieństwa bożego na 
nadchodzące święta. Nie zabrakło oczywiście bardzo ważnego 
symbolu wigilijnego, czyli opłatka, którym wszyscy nawzajem się 
podzielili po czym zasiedli do uroczystej wieczerzy.

Goście z żalem opuszczali wieczerzę. Przy wyjściu osoby 
starsze i samotne dostawały paczkę z żywnością na Święta. 
Organizatorzy spotkania wigilijnego są przekonani że spotkanie 
wigilijne jest takim małym, symbolicznym gestem-  nie zapominamy 
o ludziach samotnych i starszych lecz wychodzimy do nich 
z inicjatywą.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
12



kLwÓw

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

„Babska Rzeczpospolita Klwów” kontra „Gosposie”

W dniu 12.01.2013r w Zespole Szkół 
Samorządowych w Klwowie po raz kolejny 
przeprowadzono akcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy pod opieką pani 
Eweliny Łaski. 

Do przedsięwzięcia zgłosiło się blisko 
30 wolontariuszy Publicznego Gimnazjum 
w Klwowie. Wolontariuszy można było 
spotkać w Klwowie, Sadach, Odrzywole, 
Nieznamierowicach,  wybrali się również do 
Potworowa. Po kwesturze uczniowie wraz 
z opiekunami spotkali się w ZSS w Klwowie by 
zliczyć zebrane datki. Łączna suma zebranych 
pieniędzy to 5206,51 zł. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy był w tym roku wyjątkowy. 
Orkiestra zagrała nie tylko dla dzieci, lecz także 
– i przede wszystkim – dla seniorów. Pieniądze 
zostały przekazane na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej seniorów.

 Tym razem ,,Babska Rzeczpospolita 
Klwów” postanowiła zmierzyć się z innym 
stowarzyszeniem. Na pojedynek w piłkę 
siatkową i przeciąganie liny wyzwały 
,,Gosposie”, członkinie  Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Przystałowic Dużych. 

Do walki drużyny zagrzewały oklaski 
zgromadzonych kibiców. Twarda gra, dużo 
atomowych ataków, spektakularnych bloków, 
mocna zagrywka – tak można opisać pojedynek 
między drużynami. Mecz o pierwsze miejsce 
był niezwykle emocjonujący i mógł zakończyć 
się zwycięstwem każdej z drużyn, a wygrać 
mogła tylko jedna . Niewiele jednak brakowało, 
aby finał padł  łupem „Babskiej Rzeczpospolitej 
Klwów”, ale wygrali goście. Na koniec do 
gry włączyli się również kibicujący panowie. 
Najważniejsze było  to, że wszyscy przede 
wszystkim dobrze się wspólnie bawili.
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odRZYwÓŁ

Jak co roku Wójt Gminy zorganizował 
spotkanie podsumowujące działalność 
gminy Odrzywół w 2013 roku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem działań społecz-
no - kulturalnych. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzy-
szeń, Sołectw, Rady Gminy, Szkół oraz 
osób wspierających działalność gminy 
w 2013roku. Na spotkaniu obecni byli za-
proszeni goście w osobach Wicemarszał-
ka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, 
Posłanki VI kadencji Sejmiku dr Lucyn Wi-
śniewskiej - organizatorki corocznych „Bia-
łych Niedziel” w gminie Odrzywół i Staro-
sta przysuski Marian Niemirski. Spotkanie 
rozpoczęła piękna i dojrzała inscenizacja 

Jasełek w wykonaniu młodzieży Publicz-
nego Gimnazjum w Odrzywole. Przygo-
towana pod kierunkiem nauczycieli Mar-
ka Gapysa i Marii Kwiatkowskiej. Po za-
kończeniu występu młodzieży Wójt Gmi-
ny Marian Kmieciak podsumował bogatą 
działalność kulturalną i inwestycyjną gmi-
ny Odrzywół. W 2013 roku gmina Odrzy-
wół przy wsparciu Stowarzyszeń i miesz-
kańców gminy zorganizował kilkanaście 
imprez społeczno-kulturalnych i kilkana-
ście imprez sportowych. Gmina nie posia-
da Domu Kultury czy jednostek organiza-
cyjnych zajmujących się organizacją dzia-
łalności kulturalnej i sportowej, stąd waż-
na jest rola Stowarzyszeń - KGW, OSP, 
sołectw, przedsiębiorców i mieszkańców 
wspierających społecznie działalność kul-
turalną i społeczną gminy. Także w dzie-
dzinie ochrony zdrowia i ochrony zabyt-
ków (remont ogrodzenia i kaplicy św. Ma-
rii Magdaleny w Stanisławowie). Wykaz 
działalności gminy w 2013r. na stronie 
www.odrzywol.eu. Wójt gminy zaprezento-
wał uzgodniony wstępnie ze stowarzysze-
niami kalendarz imprez gminnych w 2014 
roku. Spotkanie zakończył skromny poczę-
stunek przygotowany we własnym zakre-
sie  i z własnych środków przez uczestni-
ków spotkania.
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Podsumowanie roku i Jasełka w Wysokinie



odRZYwÓŁ

Tradycją staje się już coroczne przedstawie-
nie świątecznych „Jasełek” przez  dzieci i mło-
dzież z Kamiennej Woli. 

Także i w tym roku w Święto Trzech Króli  – 6 
stycznia w świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli pod 
kierunkiem opiekunki świetlicy Pani Barbary Weso-
łowskiej, dzieci i młodzież pokazali barwne i pięk-
nie przygotowane widowisko-Jasełka Świąteczne. 
Widowisko było bardzo dobrze przygotowane nie 
tylko muzycznie, ale także scenograficznie. Piękne 
kostiumy oddające klimat historyczny zostały przy-
gotowane przy pomocy rodziców. Wypełniona sala 
i długie oklaski świadczą, że widowisko to stało się 
tradycją tej miejscowości i jest co roku oczekiwa-
ne przez mieszkańców .Wśród widzów obecnych 
był Wójt Gminy Marian Kmieciak i Przewodnicząca 
GKRPA mgr Zofia Wiktorowicz.
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Jasełka w Kamiennej Woli

Wydatki inwestycyjne w gminie Odrzywół w 2014 roku



PoTwoRÓw

Zanim Betlejemskie Światło Pokoju do-
tarło do mieszkańców gminy, Harcerze                 
9 i 18 DH z Potworowa spędzili 3 dni w Za-
kopanem. Tam wypoczywali i doskonali-
li techniki harcerskie - podczas wędrów-
ki na Rusinową Polanę, czy gry miejskiej 
w Zakopanem.

Pamiętali też o założycielach skautingu na 
ziemiach polskich – Oldze i Andrzeju Mał-
kowskich, przy pomniku których zapalili znicz. 
W drodze powrotnej odwiedzili również Wawel.

Opracowała: pwd. Monika Żółcińska

Do tradycji szkoły należy organizowany corocznie konkurs na 
szopkę oraz ekologiczny stroik bożonarodzeniowy.  

W tym roku również rozszerzyliśmy zakres prac o kartki świąteczne. 
Konkurs odbywał się w terminie 16 -18 grudnia i adresowany był do 
dzieci z klas I-VI. Żeby zachęcić kolegów i koleżanki uczniowie z Klubu 
Naszej Ziemi (opiekun p. Joanna Mikulska) przygotowali wspólnie kilka 
przykładowych stroików. Jak co roku, nie zawiedliśmy się na naszych 
uczniach. Do szkoły wpłynęło wiele prac. 

Wszystkie były tak piękne, że jury (p. A. Marciniak, J. Mikulska) nie 
potrafiło wybrać tej jednej najlepszej, dlatego postanowiło wyróżnić 
wszystkich. Wszystkim uczniom gratulujemy.

Uczniowie należący do ekologicznego Klubu Naszej Ziemi przygotowali 
także gazetkę ścienną pokazującą, jak przygotować eko- dekoracje 
świąteczne np. z gazety, starych wstążek czy guzików.

Opracowała: Joanna Mikulska
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DROGA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU
DO SPOŁECZNOŚCI GMINY POTWORÓW

Konkurs Świąteczny w PSP w Potworowie
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Gmina Potworów i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Potworowie już od sze-
ściu lat realizują Projekt systemowy „Na-
dzieja na lepsze jutro szansą przyszłości”, 
współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

W sobotę, 14 grudnia 2013 roku w Rado-
miu odbyła się uroczysta konferencja spra-
wozdawczo-informacyjna, podsumowująca 
szóstą edycję Projektu, którego głównym ce-
lem jest przeciwdziałanie problemom wyklu-

czenia społecznego osób 
korzystających z pomocy 
społecznej na terenie gmi-
ny Potworów.

Konferencja, w któ-
rej udział wzięli uczestni-
cy Projektu, zespół Biu-

ra Obsługi, pra-
cownicy Gminne-
go Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz 
Wójt Gminy Potwo-
rów podzielona zo-
stała na cztery blo-
ki tematyczne.

W pierwszym, 
dotyczącym pro-
blematyki pomo-
cy społecznej głos zabrała Kierownik 
GOPS Ewa Litwińska przybliżając ze-
branym statutowe zadania realizowa-
ne przez podległą jej jednostkę.

W drugiej części Kierownik GOPS 
wraz z Koordynatorem Projektu Sylwią 
Głuszyńską przedstawiły sposób prze-
prowadzenia poszczególnych etapów 
Projektu polegających na podniesieniu 

aktywności zawodowej uczestników - Bene-
ficjentów Ostatecznych - poprzez rozwój róż-
nych form aktywnej integracji (poradnictwo 
psychologiczne, trening kompetencji i umie-
jętności społecznych, doradztwo zawodowe, 

szkolenia i kursy, zajęcia o charakterze inte-
gracyjno-rozrywkowym) i szczegółowo omó-
wiły uzyskane rezultaty Projektu.

W trzecim bloku tematycznym oceniono pla-
nowane kierunki zmian w polityce społecznej 
oraz możliwości wykorzystania projektów sys-
temowych w nowym okresie programowania.

Czwartą, ostatnią część sobotniej konferen-
cji poprowadził Wójt Gminy Potworów Marek 
Klimek wręczając uczestnikom pamiątkowe 
dyplomy i upominki oraz gratulując wszystkim 
zaangażowanym w realizację Projektu spraw-
nego wdrażania innowacyjnych rozwiązań słu-
żących aktywizacji zawodowej i społecznej.

20 grudnia uczniowie PSP i PG w Potworowie przedstawili współczesną wersję jasełek bożonarodzeniowych. 
Piękna sceneria, aktorska gra uczniów, anielskie śpiewanie kolęd przy dźwiękach trąbki i fletów wywołało świąteczną atmosferę. Harce-

rze z drużyny środowiskowej wręczyli dyrektorom szkół światełko betlejemskie ,które wraz z świątecznym przesłaniem trafiło do domów na-
szych uczniów. Życzenia świąteczne złożyli równiż: ks. proboszcz Jan Gruszka, wójt gminy Marek Klimek oraz dyrektorzy szkół Halina Pie-
cyk i Krzysztof Wochniak. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli uczniowie klasy II gimnazjum , klasy III, IV, V, VI szkoły podsta-
wowej pod przewodnictwem katechetki p.Anny Milczarskiej i muzyka p.Marka Gapysa.

Opracowały: Halina Piecyk, Lidia Manowiecka
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Konferencja podsumowująca szóstą edycję Projektu 
„Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości”

W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE



RusiNÓw

Historycznie i sportowo w Nieznamierowicach

Jasełka według przedszkolaków i uczniów

Działające w Nieznamierowicach: Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamiero-
wice i Ludowy Zespół Sportowy Skaman-
der Nieznamierowice, otrzymały granty na 
nowe działania. Stowarzyszenie będzie re-
alizować projekt „To jest kawał historii”. 

Środki na finansowanie tego działania pozy-
skali z Programu Polsko – Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności w ramach Regionalnego Kon-
kursu Grantowego – Równać Szanse 2013. 
Celem ma być realizacja wielkiej wystawy sta-
rych zdjęć, przedmiotów i strojów. Realizato-
rzy liczą, że może uda się nawet stworzyć sta-
łą wystawę zebranych eksponatów i udostęp-
nienie jej dla chętnych, którzy chcieliby zapo-
znać się z historią Nieznamierowic i okolic. 

Kulminacją ma być otwarcie wystawy pod-
czas dorocznej imprezy „Noc Świętojańska”, 
która planowana jest w czerwcu 2014. Ska-
mander Nieznamierowice poprowadzi projekt 
sportowy „Plażowa rewolucja”. Będzie to jed-
norazowa impreza plenerowa związana z ta-
kimi dyscyplinami jak: beach soccer, siatków-
ka plażowa, piłka ręczna plażowa, siatkono-
ga plażowa, badminton na pisku oraz boulle 
i ringo. Projekt ma za zadanie promować nie-
znane dyscypliny sportu i integrację lokalne-
go środowiska. Impreza będzie miała opra-
wę muzyczną połączoną z piknikiem rodzin-
nym, atrakcjami dla publiczności i konkuren-
cjami sprawnościowymi.

Okres przed świętami Bożego Narodzenia, to czas, kiedy wszy-
scy czujemy tę nadchodzącą, jedyną w roku, magię rodzinnych 
spotkań, życzeń i radości. Przedszkolaki z Samorządowego Przed-
szkola w Gałkach, dorocznym zwyczajem, postanowiły przedsta-
wić narodziny Chrystusa po swojemu. 

Zgodnie z tradycją, oprócz Świętej Rodziny byli pasterze i trzej kró-
lowie. Dzieci jednak postanowiły dołożyć coś od siebie. Do malutkie-
go Dzieciątka Jezus przybyły postaci z bajek. Przyleciała pszczółka, 
która ofiarowała słodki miód, był Jaś i Małgosia z darami, Czerwony 
Kapturek z koszyczkiem smakołyków, a także Królowa Śniegu, Kop-
ciuszek z bucikiem, Gęsiareczka z piórkami na poduszeczkę i Cali-
neczka z kwiatami. Byli także w ludowych strojach regionalnych przed-
stawiciele polskich krain geograficznych. Świętą Rodzinę otaczał krąg 
aniołków i gwiazdek. Dzieci ślicznie śpiewały i recytowały swoje kwe-
stie do tego stopnia, że nie jeden z rodziców i zaproszonych gości miał 
w oczach łzy. Na koniec występu dzieci nagrodzono gromkimi brawa-
mi, a Wójt Gminy Rusinów – Marek Modrzecki serdecznie podzięko-
wał młodym artystom za występ, wychowawcom  za przygotowanie 
występu, a rodzicom za udział i zaangażowanie w pracę przedszkola.

W dniu 20 grudnia, zaraz po występie jasełkowym przedszkolaków 
w Gałkach, ciekawe przedstawienie zaprezentowały także dzieci ze 
szkoły w Nieznamierowicach. Z wielką pasją i zaangażowaniem ode-
grali przygotowane przez Bogumiłę Pyzik, sceny biblijne. Występ po-
dziwiali między innymi: Przewodnicząca Rady Gminy – Jadwiga Kie-
tlińska, Proboszcz Parafii Nieznamierowice – Czesław Śmiechowski 
oraz grono pedagogiczne, rodzice i mieszkańcy. Te występy wprowa-
dziły oglądających w nadchodzący świąteczny nastrój.
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Mieszkańcy Nieznamierowic są żywo zainteresowani 
historią swojej miejscowości.

Charakteryzacja musiała wzbudzić podziw publiczności.

Goście i rodzice z zainteresowaniem śledzili występ młodych artystów.Uczniowie z Nieznamierowic z zaangażowaniem podeszli do występu.



RusiNÓw

Nowy budżet, nowe inwestycje

Samotni w przeddzień Wigilii na wspólnym spotkaniu

Jeszcze w grudniu na ostatnim w 2013 
roku posiedzeniu, Rada Gminy w Rusino-
wie przyjęła nowy budżet na 2014 rok. Do-
chody ustalono w wysokości 12 044 546 
zł, a wydatki w łącznej kwocie 12 634 546 
zł. Jedną z najpilniejszych inwestycji ko-
munalnych jest modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody w Rusinowie. 

Oddana do użytkowania w 1998 roku inwe-
stycja wymaga już konserwacji i przebudowy 
systemu płukania filtrów. Większość rurocią-
gów w obrębie budynku i działki ma już spo-
re ślady korozji, a to w niedługiej przyszłości 
może doprowadzić do kosztownych awarii. Ta 
modernizacja jest tym bardziej celowa ponie-

waż  jej koszt jest częściowo umorzoną kwotą pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, a pochodzącą z poprzednich inwestycji w ochronę śro-
dowiska w naszej Gminie. Ta sama sytuacja dotyczy innej inwestycji 
wodociągowej, a mianowicie odwiertu studni głębinowej dla zaspoko-
jenia potrzeb Stacji Wodociągowej w Rusinowie. Na remont SUW zo-
stała przeznaczona kwota 400 tys. zł, a na odwiert studni 150 tys. zł. 
W nowym budżecie nie zabrakło także środków na drogi publiczne. 
W ramach kwoty prawie 260 tys. zł planowana jest przebudowa drogi 
gminnej w Grabowej, kolejnego odcinka drogi Wola Gałecka – Janki 
oraz przebudowy drogi w Brogowej i ulicy Zaszkolnej w Rusinowie. 
Dodatkowo Gmina chce zakupić teren w Woli Gałeckiej i przeznaczyć 
go pod budowę drogi gminnej. Pozostałe środki przewidziane są na 
opracowanie dokumentacji na przebudowy dróg w Nieznamierowicach 
i Zychorzynie. Reszta planu inwestycyjnego na 2014 rok przewiduje 
wydatki w świetlice wiejskie. Dokończenie rozpoczętej w 2013 roku 
świetlicy wiejskiej w Krzesławicach, drugi etap przebudowy budynku 
w Gałkach na świetlicę wiejską oraz rozpoczęcie przebudowy budyn-
ku byłej szkoły podstawowej w Przystałowicach Małych na świetlicę.

W tym szczególnym czasie jakim jest Wigilia Świąt Bożego Na-
rodzenia, nikt nie powinien poczuć się całkowicie pozostawionym 
samemu sobie. Każdy miły gest ze strony innych osób z pewno-
ścią jest w stanie wnieść w smutną codzienność odrobinę rado-
ści i miłości. Wójt Gminy Rusinów we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotował dla samotnych osób 
miłą niespodziankę – Spotkanie Wigilijne. 

Uroczystość odbyła się w Samorządowym Przedszkolu w Gałkach. 
Na początek dla wprowadzenia w nastrój świąteczny, dzieci przedsta-
wiły Jasełka. Po półgodzinnym występie goście przeszli do innej sali, 
w której czekał na nich poczęstunek. Jednak zanim wszyscy zasie-
dli do stołu wigilijnego, gości powitał ciepło Wójt Gminy – Marek Mo-
drzecki. Po miłych słowach skierowanych do zgromadzonych osób, 
przyszedł czas na życzenia. Popłynęły słowa: zdrowia, miłości, rado-
ści i długiego życia. W oczach tych samotnych osób widać było wiel-
kie wzruszenie i radość, że mogły spędzić te świąteczne chwile we 
wspólnym gronie, spotkać się ze znajomymi i władzami samorządo-
wymi. Ogromne podziękowania należą się dla Stowarzyszenia „Nie-
zapominajki” z Gałek. Pomoc w przygotowaniu spotkania, wystrój sali, 
stołów i przede wszystkim smakowicie i z gustem przygotowane po-
trawy to właśnie ich nieocenione dzieło.
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Stanisława Jarek - Kierownik GOPS w Rusinowie nigdy nie zapomina 
o osobach samotnych.

Wójt Gminy Rusinów, Marek Modrzecki wita przybyłych gości.

Wójt Gminy Rusinów - 
Marek Modrzecki.



wiENiAwA

Wigilia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie

Wspólne śpiewanie kolęd 
w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie

Uroczystość wigilijna w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie 
odbyła się 19 grudnia przy udziale całej 
społeczności szkolnej  i zaproszonych 
gości: przedstawicieli władz gminnych, 
kościoła,  instytucji z naszego terenu oraz 
rodziców. 

Pan dyrektor Adam Maleta przywitał 
wszystkich zgromadzonych gości, złożył 
wszystkim życzenia, a także podzielił się 
opłatkiem. W swoim wystąpieniu ks. dr  Henryk 
Kołodziejczyk proboszcz parafii Skrzynno 
przybliżył historię Święta Bożego Narodzenia. 
Akademię uświetniło przedstawienie jasełek 

„Do Betlejem” przygotowane przez uczniów 
klas młodszych wraz z trenerami - uczestników 
projektu warsztatów teatralno-plastyczno-
muzycznych „Bajkolandia” współfinansowanych 
ze środków Gminy Wieniawa oraz Unii 
Europejskiej (osi LEADER 4 na lata  2007-
13)  w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Mali artyści wraz z opiekunami Marią 
Tomasik i Arturem Mordakiem przygotowali 
ze środków w ramach realizacji projektu  
zaproszenia, scenografię, przedstawienie 
wraz z oprawą muzyczną kolęd granych 
na dzwonkach i fletach przez dzieci. Miłym 
akcentem na zakończenie uroczystości 
wigilijnej był prezent dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  w Wieniawie od Gminy 
Wieniawa, złożony w imieniu Wójta przez pana 
Mariana Korbę Przewodniczącego Rady Gminy 
Wieniawa w postaci sprzętu multimedialnego 
a mianowicie trzy Projektory  DLP View Sonic  
za kwotę  4170 zł, Projektor DLP BenQ za 
kwotę 2150 zł, Projektor DLP BenQ za kwotę 
3550 zł, dwie Mobilna Tablica multimedialna  za 
kwotę 3579 zł. Łączna wartość przekazanego 
sprzętu multimedialnego wyniosła 13700 zł. 
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie 
serdecznie dziękują za tak hojny i jakże 
potrzebny upominek.

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie 
zaprosiło mieszkańców gminy na „Wieczór 
kolęd  i pastorałek” w niedzielę 12 stycznia 
2014r. Odzew ze strony społeczeństwa był 
bardzo duży. Na wspólne śpiewanie kolęd 
przybyli mieszkańcy z rodzinami.  

Najmłodsza uczestniczka miała 3 lata 
a najstarszy ok 90-ciu lat. Na początku dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury  Alicja Ślifirczyk 

przedstawiła  przed śpiewem  krótką historię 
kolęd. 

Śpiewanie rozpoczęto od tradycyjnej 
staropolskiej kolędy „Wśród nocnej ciszy. 
Dawną kolędę mało znaną „O Józefie, czego 
chcecie” śpiewała 84-letnia mieszanka Kłudna 
Pani Władysława Adamczyk. W czasie 
trwania śpiewu kolęd czynnie włączyły się 
uczennice gimnazjum, które  przygrywały na 
gitarze. Na zakończenie pięknie odśpiewano 

kolędę „Przekażmy sobie znak  pokoju”  , 
wtedy   wszyscy wstali, trzymając się za ręce 
dołączyli do śpiewania. Do śpiewu przygrywał 
na akordeonie Pan Marian Kulkowski.

Spotkanie ze śpiewem kolęd, po raz pierwszy 
w Gminnym Centrum Kultury, które trwało 
kilka godzin  miało charakter bardzo uroczysty 
i tworzyło prawdziwie rodzinną atmosferę. 
Wszyscy uczestnicy potwierdzili obecność we 
wspólnym śpiewaniu kolęd w następnym roku.
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Przewodniczący Rady Gminy Maria Korba przekazuje symbolicznie sprzęt dla szkoły.

Rozśpiewana kolędami sala wypełniona była po brzegi .



wiENiAwA

Świąteczny Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Wieniawa

W Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie znajduje się 
wystawa szopek bożonarodzeniowych

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Wieniawie  20.12.2013 odbył się V 
Świąteczny Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Wieniawa. 

W rozgrywkach wzięło udział sześć zespołów 
z terenu powiatu przysuskiego a mianowicie  
PSP Skrzyńsko, PSP Odrzywół, PSP Klwów, 
PSP Wieniawa Kl VI, PSP Zakrzew, PSP 

Wieniawa Kl V. Turniej rozgrywany był 
w przyjaznej atmosferze, a przerwy między 
meczami uświetniały swoimi występami 
uczennice klas piątych. Wójt Gminy Wieniawa 
Witold Studziński  i Przewodniczący Rady 
Gminy Marian Korba oraz Dyrektor ZSO 
w Wieniawie Adam Maleta wręczyli każdemu 
uczestnikowi słodkie upominki, jak również 

indywidualne nagrody jakimi były statuetki 
dla najlepszego zawodnika, którym został 
wybrany przez Organizatorów  Patryk Borsa 
z PSP Odrzywół. Królem strzelców został 
Jakuba Michnickiego PSP Zakrzew zdobywca 
6 goli  , natomiast najlepszym  bramkarzem  
wybrano  Przemysława Głogowskiego PSP 
Wieniawa Kl V. 

W podsumowaniu Turnieju Wójt Gminy 
Wieniawa serdecznie podziękował uczestnikom 
za ich zaangażowanie, osiągnięte sukcesy. 
Podkreślił gościnność jakim obdarzyła drużyny 
uczestniczące w turnieju zespoły z Wieniawy. 
Na zakończenie turnieju Wójt Gminy złożył 
również życzenia na Święta Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 2014 życząc 
zdrowia, dobrych ocen dla uczniów, dużo ciepła 
dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła 
w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości 
w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na 
lepsze jutro w chwilach niepokoju. 

Klasyfikacja końcowa I miejsce PSP 
Odrzywół, II miejsce  PSP Zakrzew  III miejsce 
PSP Klwów. Kolejne lokaty zajęły: PSP 
Wieniawa VP, SP Wieniawa VIP, SP Skrzyńsko.

Regulamin konkursu został ogłoszony 
na początku listopada 2013r. i adresowany 
był do młodzieży szkolnej i osób dorosłych. 
Na konkurs wpłynęło ogółem 11 szopek. 

W tym roku było więcej szopek od osób 
dorosłych – 7, od młodzieży szkolnej -4. 
Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu nastąpiło 
17 grudnia 2013r.  Komisja w składzie: ks. 
dr Sylwester Jaśkiewicz proboszcz parafii 
Wieniawa, Pani Marta Sambor Dyrektor 
Oddziału BS w Wieniawie oraz Pani Zofia 
Wlazło pracownik Urzędu Gminy w Wieniawie 
po długich dyskusjach postanowiła przyznać 
w kategorii młodzieżowej dwa I miejsca 
dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Pogroszynie i dla Weroniki Odzimkowskiej 
z Wieniawy, oraz dwa II miejsca dla uczniów 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Wieniawie i dla  Julii Sodel z Zagórza.

W kategorii osoby dorosłe dwa I miejsca 
dla Pani Niewadzisz Elżbiety z Wieniawy 
i Pana Henryka Sodela z Zagórza , II miejsca 
przyznano Pani Genowefie Miłowskiej z  
Kamienia Dużego, Pani Agnieszce Góralskiej 
ze Skrzynna, Pani Izabeli Ślifirczyk z Jabłonicy, 
Pani Patrycji Odzimkowskiej z Wieniawy i III 
miejsce dla Pana Stanisława Augustyniaka 
z Brudnowa. Szopki zostały wykonane 
z różnych materiałów, z drewna, gliny, 
kamienia, styropianu, bibuły, słomy i masy 
solnej. Prace co roku są  ładniejsze i bardziej 
dopracowane. Jedna z głównych zwyciężczyń  
Pani Niewadzisz Elżbieta w tym roku zrobiła 
bardzo ciekawą i nowoczesną szopkę, 
przedstawia ona Anioła trzymającego w ręku 

kulę ziemską a w tej kuli Dzieciątko Jezus 
z Maryją i Józefem. Od Dzieciątka na cały 
świat wylewa się dobroć, miłość, zrozumienie, 
rodzina i jakby do wszystkich narodów świata 
Mały Jezus niósł przesłanie. Cała szopka 
została wykonana z gipsu i masy solnej.  
Również należy zaznaczyć bardzo aktywną 
postawę młodzieży z MOS w Pogroszynie, 
którzy corocznie dostarczają własnoręcznie 
zrobioną szopkę. Oby tak dalej.

Nagrody pieniężne laureatom ufundowane  
i wręczone przez  Wójta  Gminy Witold 
Studziński w asyście Pani Dyrektor  Banku 
Spółdzielczego Marty Sambor. Zwycięzcy 
otrzymali także pamiątkowe dyplomy, 
oraz podziękowanie za trud włożony 
w arcydzieła, jakimi są szopki noworoczne. 
Bożonarodzeniowe szopki można oglądać 
w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie ul. 
Kochanowskiego 82  do końca stycznia 2014r.
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Drużyna gospodarzy z władzami Gminy Wieniawa i Szkoły wraz z czirliderkami ze szkoły.

Wręczenie nagród laureatom konkursu.



oGŁosZENiA

Babeczki kojarzą się z deserem. Chcę Państwu zaproponować dzisiaj 
babeczki, które będą znakomitą bazą lub nawet samodzielnym daniem. 
Danie przyrządza się szybko, jest pyszne i w dodatku niedrogie. Smacznego.

Składniki na 4 osoby: 4 większe ziemniaki ok. 500 g, 1 średnia cebula, 1 małe 
jabłko, 150 g tartego żółtego sera (dobrze jest dodać trochę sera o wyraźnym smaku 
np. parmezanu), 100 g szynki, 100g chudego boczku, 1 jajko, 2 łyżki oleju, sól 
i pieprz do smaku, olej do wysmarowania foremek i bułka tarta do ich wysypania.

Przygotowanie: Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce o średnich oczkach razem 
z cebulą i jabłkiem, dodać ser, jajko,  pokrojoną w małą kosteczkę szynkę, 
przyprawić i wymieszać. Nałożyć do wysmarowanych i wysypanych bułką tartą 
foremek. Wstawić do gorącego piekarnika, piec ok. 35 minut w temp. 180 stopni 
do ładnego zrumienienia. Podać na gorąco, najlepiej z gęstą kwaśną śmietaną 
lub ulubionym sosem. Babeczki są bardzo dobrym dodatkiem do mięs i sosów. 
Można również dołączać dowolną surówkę. Serdecznie polecam.

Anita Rejmer

Przysmaki Skowyrówki

Babeczki ziemniaczane

Uwaga producenci rolni!!!  Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w 
Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego.

Zawiadomienie

OGŁOSZENIE

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można 
ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany ma-
jącej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, 
dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i ja-
rych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupio-
nego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie 
od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. 

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR 
WNIOSKU o przyznanie dopłaty. ARR uprzejmie 
informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za pra-
widłowość formularzy wniosków znalezionych przy 
użyciu wyszukiwarek internetowych oraz pobiera-
nych z innych portali internetowych niż strona in-
ternetowa Agencji www.arr.gov.pl. Wnioskodaw-
ca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego 
zobowiązany jest do złożenia wniosku na właści-

wym formularzu obowiązującym w 2014 r. Korzy-
stanie z nieaktualnych wzorów wniosków powo-
duje wydłużenie postępowania administracyjne-
go w sprawie przyznania dopłaty. Szczegółowe 
informacje o dopłatach można uzyskać w telefo-
nicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, 
w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie in-
ternetowej www.arr.gov.pl.

Starosta Przysuski działając na podstawie art. 24a 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku, 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) informuje, że zostanie 
wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – 
kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 
obrębów: Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Jabłonica 
Niska, Kochanów, Ninków, Politów, Radestów, Rudno, 
Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Wola 
Kuraszowa, Wymysłów, Zdunków, gmina Borkowice, 
powiat przysuski, woj. mazowieckie.

Antoniów, Bieliny, Brzezinki, Gałki, Gielniów, 
Goździków, Budy Huta, Jastrząb, Kotfin, Marysin, 
Mechlin, Rozwady, Snarki, Sołtysy, Stoczki, Wywóz, 
Zielonka, Zygmuntów, Stużno Kolonia, Mroczków 
Ślepy, gmina Gielniów, powiat przysuski, woj. 
mazowieckie. Brzeski, Drążno, Głuszyna, Kłudno, 
Kolonia Ulów, Ligęzów, Nowy Świat, Podczasza 
Wola, Przystałowice Duże, Przystałowice Kolonia, 
Sady Kolonia, Sulgostów, Ulów, gmina Klwów, 
powiat przysuski, woj. mazowieckie. Badulki, Ceteń, 

Dąbrowa, Janówek, Kamienna Wola, Kłonna, 
Lipiny, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice 
Kolonia, Odrzywół, Kolonia Ossa, Ossa, Różanna, 
Stanisławów, Wysokin, gmina Odrzywół, powiat 
przysuski, woj. mazowieckie. Dąbrowa, Jamki, 
Marysin, Rdzuchów, Sady, Wir, gmina Potworów, 
powiat przysuski, woj. mazowieckie. Długa Brzezina, 
Gaj, Głęboka Droga, Gliniec, Hucisko, Janików, Janów, 
Jakubów, Kolonia Szczerbacka, Kozłowiec, Krajów, 
Kuźnica, Lipno, Pomyków, Ruski Bród, Skrzyńsko, 
Smogorzów, Wistka, Wola Więcierzowa, Zawada, 
Zbożenna, Beźnik, Dębiny,  gmina Przysucha, powiat 
przysuski, woj. mazowieckie. Bąków, Bąków Kolonia, 
Brogowa, Gałki, Grabowa, Karczówka, Klonowa, 
Krzesławice, Nieznamierowice, Przystałowice Małe, 
Władysławów, Wola Gałecka, Zychorzyn, gmina 
Rusinów, powiat przysuski, woj. mazowieckie. 
Brudnów, Głogów, Kaleń, Kamień, Komorów, Plec, 
PGR – Konary, Romualdów, Sokolniki Suche, Wola 
Brudnowska, Zagórze, Zadąbrów, Brudnów – Oczko, 
gmina Wieniawa, powiat przysuski, woj. mazowieckie. 
Czynności techniczne wykonuje firma: Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. 

z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. 1 Maja 13, 10-117 
– Olsztyn. Wyłożenie projektu operatu odbędzie się 
w dniach od 3 lutego do 21 lutego 2014 r. w godzinach 
8.00 – 15.00 w lokalu Starostwa Powiatowego 
w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 10 pokój nr 19 
i 55 (sale konferencyjne). Każdy, czyjego interesu 
prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu 
opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia 
projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym 
terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo 
do nieruchomości, dokumentami tożsamości oraz 
innymi mogącymi mieć znaczenie w sprawie. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować 
odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Niestawienie 
się w terminie i miejscu określonym w niniejszym 
zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do 
kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu 
wyłożenia projekt operatu opisowo – kartograficznego 
staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Przysuski

Zarząd Powiatu w Przysusze na podstawie art. 
25b., art. 37 ust.4 art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt.3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, 
poz.651 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 
2108 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 55, poz.450 i Dz. 
U. z 2013r.,poz.942) ogłasza pierwszy przetarg 
pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 
lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Przysuskiego, położonych: w Borkowicach oznaczonej  
w ewidencji gruntów działkami nr nr 590, 591, 592/1, 
592/2, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 
603, 605/1, 605/2 ,605/3, 606, 607, 607/1, 608/1, 

608/2, 609, 812/1, 812/2, 813, 849/1, 849/2, 849/3 
o powierzchni ogółem 32,4000ha(stawy rybne) 
i nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów 
działkami nr nr 612/1, 614/1, 617/2, 630/1, 814/1, 
616/9-(działka zabudowana budynkami służącymi 
do produkcji rolniczej), 625/8-(pow. gruntów do 
wydzierżawienia około 3,50 ha), 619/10 – (pow. 
gruntów do wydzierżawienia około 5,00 ha), razem 
powierzchnia gruntów rolnych do wydzierżawienia 
około 52.7233 ha ( w tym sad około 18,80 ha) 
uregulowana w księdze wieczystej  KW Nr 24582 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze 
V Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz Powiatu 
Przysuskiego oraz nieruchomość rolna położona 
w Radestowie oznaczona w ewidencji gruntów 
działkami nr nr 150/1, 436/2, 435/11 razem pow. 

gruntów do wydzierżawienia 37.1232 ha uregulowana 
w księdze wieczystej KW Nr 25131 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg 
Wieczystych na rzecz Powiatu Przysuskiego. Przetarg 
odbędzie sie dnia 28 lutego 2014 roku o godz. 
10.00 w sali nr 55 (I piętro) Starostwa Powiatowego 
w Przysusze Aleja Jana Pawła II 10. Szczegóły 
dotyczące przetargu oraz warunki dzierżawy 
i dodatkowe  informacje o nieruchomości można 
uzyskać w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego 
w Przysusze lub telefonicznie pod nr telefonu: 048 
675 2339, a przedmiotowe nieruchomości można 
oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, ponadto 
warunki dzierżawy zostały opublikowane na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Przysusze 
www.przysucha.pl 
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kuLTuRA i sPoRT

Powiat – Gmina i Miasto Przysucha 5:2. Co za mecz!

Żeńska siatkówka w Kolonii Szczerbackiej
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12 stycznia 2014 r., w dniu finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, został roze-
grany mecz charytatywny pomiędzy repre-
zentacjami powiatu przysuskiego i gminy 
Przysucha. Mecz organizowali wicestaro-
sta Tomasz Matlakiewicz i radny Michał Wilk. 

Punktualnie o godz. 16 00 gwizdek sędziego 
rozpoczął spotkanie. Pierwsze zagranie 
wykonał starosta Marian Niemirski, grający 
w koszulce z nr 11. Na początku lekką 
przewagę osiągnęła drużyna Przysuchy, 
której ataki prowadzone przez Waldemara 
Reka i Stanisława Kądzielę zaczęły coraz 

bardziej zagrażać bramce starostwa  bronionej 
na zmianę przez Dariusza Maraska i Artura 
Maroszka. Po 5 minutach gry sytuacja zaczęła 
się zmieniać. Bardzo aktywnie z ławki kierował 
drużyną trener Leopold Modrzecki, dobrze 
wprowadzając zmiany i zmieniając taktykę. 
Od 10 minuty zarysowała się wyraźna 
przewaga starostwa. Dwa bardzo groźne 
strzały w wykonaniu starosty i szybkie rajdy 

Arkadiusza Pomykały lewą stroną zapowiadały 
zmianę wyniku. Stało się to w połowie 12 
minuty I połowy. Po szybkiej wymianie piłek, 
w dogodnej pozycji przed bramką Przysuchy 
znalazł się Sebastian Młodawski i precyzyjnym, 
silnym strzałem zmusił do kapitulacji bardzo 
dobrze spisującego się w bramce Mirosława 
Pierzchałę. Powiat objął prowadzenie 1:0. 
Ponad 200 zgromadzonych na trybunach 
widzów nagrodziło akcję gromkimi brawami. 
Po utracie gola gmina ruszyła do ataku, ale 
wynik do końca I części spotkania nie uległ 
już zmianie. Po zmianie stron drugą połowę 

lepiej rozpoczęła drużyna powiatu. 
Grający z wyższą koncentracją 
„powiatowcy” przeprowadzili trzy 
bardzo groźne ataki zakończone 
strzałami. W 3 minucie II połowy 
zawodnicy powiatu postawili 
kropkę nad „i”. Indywidualna 
akcja Krzysztofa Więcława, silny, 
precyzyjny strzał, i było 2:0 dla 
powiatu. Wydawało się, że to 
powinno wyjaśnić sprawę wyniku 
spotkania. Ale w tym momencie 
drużyna gminy pokazała swój 
charakter. Natychmiast po 
wznowieniu gry płaskim strzałem 
popisuje się Michał Wilk. Piłka 
mija zaskoczonego i zasłoniętego 

bramkarza i jest 2:1. Wyraźnie zdeprymowani 
zawodnicy powiatu nie opanowali sytuacji i po 
następnej minucie i udanej akcji lewą stroną 
Stanisław Kądziela strzela i jest 2:2. W ciągu 
półtorej minuty gmina odrobiła dwubramkową 
stratę i mecz rozpoczął się jakby od początku. 
W tym ważnym momencie okazało się jak 
ważną osobą jest trener. Bardzo aktywnie 
działał z ławki Leopold Modrzecki prowadzący 

swoją drużynę, jak dyrygent orkiestrę. Na 
boisku zespół umiejętnie prowadził starosta, 
kierując ustawieniem. Mimo, iż gmina częściej 
była przy piłce – nie mogła przedostać się 
pod bramkę powiatu z niebezpieczną akcją. 
Coraz groźniej natomiast atakował powiat. 
Szybkie rajdy skrzydłami Arkadiusza Pomykały, 
Pawła Jasińskiego, Sebastiana Młodawskiego 
i Krzysztofa Więcława przyprawiały kibiców 
drużyny gminy Przysucha o drżenie serca. 
Przewaga została udokumentowana kolejnymi 
bramkami. Najpierw prowadzenie powiatowi 
dał Krzysztof Więcław po raz drugi trafiając 
do siatki. Na 4:2 wynik podwyższył Sebastian 
Młodawski również strzelając swoją drugą 
bramkę. Wynik meczu na 5:2 został ustalony 
na koniec spotkania. W dużym zamieszaniu 
podbramkowym piłkę do swojej bramki 
pechowo skierował Andrzej Cichawa. Po 
zeszłorocznym remisie 1:1, wynik 5:2 dla 
powiatu może być lekkim zaskoczeniem. 
Jednak nie wynik był tutaj najważniejszy. 
Na boisku i na trybunach królowały zasady 
fair play. Mecz był dynamiczny i pełen walki, 
ale rozegrany w bardzo dobrej, sportowej 
atmosferze. W drużynie Gminy i Miasta 
zagrali: Michał Wilk, Stanisław Kądziela, 
Waldemar Rek, Jan Chylak, Rafał Kacperski, 
Piotr Wrzesień, Mirosław Pierzchała, 
Andrzej Cichawa, Michał Jurczak, Zbigniew 
Augustyniak, ławką kierował Leszek Wamil. 
Powiat reprezentowali: Marian Niemirski, 
Dariusz Marasek, Marek Kilianek, Szczepan 
Jaszczura, Zbigniew Kwiatkowski, Marcin 
Miros, Robert Bomba, Krzysztof Więcław, 
Arkadiusz Pomykała, Paweł Jasiński, Marcin 
Włodarczyk, Artur Maroszek, Artur Macierzyński 
oraz Leopold Modrzecki, jako trener.

Jarosław Bednarski

W dniu 14.01.2014r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w  
Kolonii Szczerbackiej odbyły się  I Mistrzostwa Okręgu Radomskiego 
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt. 

W mistrzostwach wzięły udział drużyny: Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego  z  Wierzbicy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
z  Kolonii Szczerbackiej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego             
z  Kolonii Ossa, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  z  Rusinowa 
Koneckiego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  z Pogroszyna, 
Mistrzostwa uświetnił słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Podczas zawodów panowała miła, 
przyjazna atmosfera i zasada fair play. I miejsce zajęła drużyna MOW 
w Wierzbicy, II miejsce MOW w Kolonii Szczerbackiej II, III miejsce MOW 
w  Pogroszynie, IV miejsce MOW Kolonia Szczerbacka I, V miejsce 
MOW Rusinów Konecki, VI miejsce MOW Kolonia Ossa. Zwycięzcom 
gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów. 

Monika Rynkiewicz

Przed meczem  nastąpiła tradycyjna prezentacja drużyn.

Zwycięska drużyna powiatu.

Reprezentacja MOW Pogroszyn na turniej.



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

25.01.2014 - oGÓLNoPoLskA koNwENCjA 
PRAwA i sPRAwiEdLiwośCi w PRZYsusZE.

Prezesa PiS wprowadził na salę starosta przysuski, pełniący honory gospodarza.

O nierównościach w rozwoju Polski mówił poseł Marek Suski.

Działcze powiatowi z parlamentarzystami.

Pracownicy ZS 2 w Przysusze na wspólnej fotografii z Jarosławem Kaczyńskim 
i Marianem Niemirskim.

Ostatnie rozmowy przed wyjazdem Jarosława Kaczyńskiego, który był pod wrażeniem 
jakości i sprawności organizacyjnej w powiecie przysuskim.

Powiat przysuski został wyróżniony możliwością wykonania pamiątkowej fotografii 
z Jarosławem Kaczyńskim.

W błyskotliwym przemówieniu zaprezentował się Jarosław Kaczyński prezes PiS. 
Jego wystapienie zostało nagodzone owacją na stojąco.

Jako pierwszy zabrał głos starosta Marian Niemirski.


