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Wielkanoc – symbolika świąt nadziei
Najważniejszym aspektem każdych świąt umocowanych w chrześcijańskiej obrzędowości jest oczywiście ich warstwa duchowa. Nikomu nie trzeba specjalnie tłumaczyć, jaki jest charakter świąt
wielkanocnych i jakie wielkie wydarzenie upamiętniają. Oprócz
jednak zasadniczej treści bezpośrednio umocowanej w nauce Kościoła mają one swoje kulturowe podłoże, związane z tradycją, narodową tożsamością i specyfiką charakterystyczną wyłącznie dla
określonego kraju, a czasem nawet regionu. Święta Wielkanocne są
pod tym względem szczególnie bogate i różnorodne.
W odróżnieniu od Bożego Narodzenia Wielkanoc nie ma stałej daty
w kalendarzu. Jest świętem ruchomym i w każdym roku wypada w innym terminie. Nikt nie zapyta, kiedy jest Boże Narodzenie, ale dzień
Zmartwychwstania Pańskiego może sprawić niemały kłopot. To jedyne święto, które potrafi nas zaskoczyć: „Już jutro Wielki Piątek?!” lub
odwrotnie – każe na siebie długo czekać. Wielkanoc obchodzona jest
każdego roku w pierwszą niedzielę, po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ustalono to już w IV w. i zasada ta obowiązuje do dziś. Najwcześniej świętować będziemy więc 22 marca, najpóźniej – 25 kwietnia.
Wielkanoc upamiętnia dzień (a raczej noc) Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa i jest świętem obchodzonym na przestrzeni kilku dni. Niedzielę Zmartwychwstania, kiedy to miało miejsce najważniejsze wydarzenie w wierze chrześcijańskiej, poprzedza Wielki Tydzień, będący
przypomnieniem męki Chrystusa. Poniedziałek Wielkanocny, czyli
drugi dzień świąt, to czas beztroskich harców i zabaw, których motywem przewodnim jest polewanie się wodą na szczęście. W okresie
Wielkanocy, czyli najważniejszego święta chrześcijańskiego, bardzo
dużą rolę odgrywa symbolika. To właśnie symbole współtworzą wyjątkową atmosferę każdych świąt. Czy na widok choinkowych lampek, kolorowych pisanek i młodych bazi, na dźwięk kolęd i radosnego
“Alleluja” nie robi nam się cieplej na sercu? Wszystkie symbole mają
swoje historyczne i oczywiście religijne wytłumaczenie, sprawiają, że
w codziennym zabieganiu silniej odczuwamy atmosferę świąt, więź
z Bogiem i religią. Nic zatem dziwnego, że wszystkie największe święta chrześcijańskie charakteryzują się bardzo rozbudowaną symboliką.
Pierwszym symbolem, o którym z pewnością warto wspomnieć, jest
chleb, który musi znaleźć się w koszyku ze święconką. Chleb odgrywa
w życiu każdego chrześcijanina bardzo ważną rolę – ma swoje odniesienie już w Biblii. Jako symbol Wielkanocny, ma oznaczać przede
wszystkim coś, co karmi człowieka, co powstaje z płodów ziemi, które
daje nam przecież Bóg. Chleb zatem jest czymś, co jednoczy każdego
człowieka, bo jest niezbędny do życia i jest celem każdego z nas, gdyż
musimy go wytwarzać, aby wykarmić swoje dzieci i samego siebie.
Jego znaczenie jest zatem zrozumiałe: chleb to po prostu pożywienie,
które daje Bóg i które jest niezbędne podczas ziemskiego życia. Kolejnym nieodłącznym symbolem świąt Wielkiej Nocy jest bezapelacyjnie jajko. Tutaj również przekaz jest stosunkowo prosty: oznacza ono
nowe życie. Wykluwające się pisklę, jako symbol nowego życia, dopiero gdy wydostanie się ze skorupki może czuć się pełnowartościowe.
Właśnie jajko jest symbolem życia w zamknięciu, bez Boga i dopiero
wyjście na świat otwiera nowe możliwości, czyli w tym wypadku – życie według bożych przykazań. Od tysiącleci uważane jest za symbol
życia, odradzania się i zmartwychwstania. W mitologiach pojawia się
często jako coś, z czego stworzony jest wszechświat, źródło i początek wszystkiego. Od dawna też uważano, że jajko posiada niezwykłą
moc, która chroni przed złem, przynosi urodzaj i obdarza płodnością.

W jajku kumulują się siły życiowe i tajemnice odradzającej się przyrody. Najstarsze pisanki liczą po kilka tysięcy lat i zostały znalezione
w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Podobno i w Polsce zwyczaj
zdobienia jajek jest bardzo stary i sięga czasów przedchrześcijańskich.
W Wielkanoc pisankami obdarowywano się przy okazji świątecznych
odwiedzin, szczególnie młodzi chłopcy obdarowywali dziewczęta takim podarkiem, co oznaczało, że mają wobec nich małżeńskie plany.
Pisankami obdarowywano także zmarłych, jajka zanoszono na cmentarz i kładziono na grobach. W ten sposób okazywano zmarłym pamięć
i miłość, ale pokazywano też swoją wiarę w zmartwychwstanie. Zwyczaje te obecne są i dzisiaj w kościele prawosławnym, jajka zanosi się
na groby bliskich w drugą niedzielę po Wielkanocy. Jajka zdobi się
różnymi technikami: malując je gorącym woskiem, farbkami, wyskrobując desenie na wcześniej zafarbowanej skorupce. Ich wykonywaniem w dawnej Polsce zajmowały się wyłącznie kobiety. Wierzono,
ze obecność mężczyzny osłabia magiczne działanie jajek. Gdy któryś
przypadkiem wszedł do izby, w której kobiety zajmowały się pisankami zostawał natychmiast przepędzony, wypowiadano też odczyniające urok zaklęcia. Kolejnym elementem każdego wielkanocnego
koszyczka jest sól. Chroni ona potrawy przed zepsuciem, ale w symbolice chrześcijańskiej odnosi się ona bezpośrednio do człowieka. Jej
zadaniem jest chronienie przed grzechem i zepsuciem, które to czyhają
na nas na każdym kroku. Wędlina zapewnia zdrowie i płodność, ale
także jest symbolem dostatku. Ser symbolizuje przyjaźń między człowiekiem i siłami przyrody, miał zapewnić opiekę nad stadem zwierząt
domowych. Chrzan zawsze był ludowym symbolem siły i fizycznej
krzepy. Ciasto do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako symbol
umiejętności i doskonałości. Łącznie więc wszystkich potraw w zestawie do święcenia powinno być 7. Koszyk do święconki powinien być
zrobiony z wikliny, słomy lub sosnowych łubów. Podczas wielkanocnego śniadania trzeba było podzielić się jego zawartością. Przedtem
gospodarz domu kropił wodą święconą stół i te potrawy, które nie
były w święconce. Za kropidło służyła gałązka brzeziny z bukietu poświęconego w Niedzielę Palmową. Zając – dzięki swojej ruchliwości
i żywotności od najdawniejszych czasów kojarzony z płodnością, witalnością i odradzaniem się przyrody. Do symboli wielkanocnych zając
dołączył w XVII wieku, a na początku XX wieku także i w Polsce stał
się jednym ze znaków Wielkanocy. Palma wielkanocna została wprowadzona do obrzędów świątecznych w XI wieku, jest pamiątką triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jej zielone liście, tak jak inne
wielkanocne symbole, są znakiem zmartwychwstania i odradzającego
się życia. W poprzedzającą Wielki Tydzień Niedzielę Palmową wierni
przynoszą je do kościoła, gdzie zostają poświęcone. Oczywiście w Polsce nie używa się prawdziwych gałązek palmy, ponieważ nie występują one w naszej strefie klimatycznej. W zależności od regionu zamiast
nich używa się miotełek ze zbóż, suszonych kwiatów i ziół, zdarzają
się też palmy zrobione z gałązek leszczyny bądź wierzby. Poświęcone gałązki często przybijano do drzwi aby chroniły dom i jego mieszkańców. Należy również wspomnieć o wodzie, która ma świadczyć
o czystości i oczyszczeniu. Jest to symbol energii witalnych, źródło
naszego zdrowia i oczywiście coś, bez czego nie możemy normalnie
funkcjonować. Nie można przecież zapominać, że woda pojawia się
już podczas chrztu i towarzyszy katolikowi niemalże w każdym momencie jego życia. Po prostu zaspokaja nasze pragnienie i pozwala żyć
długo i w zdrowiu.
Informacje zebrał Jarosław Bednarski

Szanowni Państwo.
Mieszkańcy i Goście Powiatu Przysuskiego.
W imieniu środowiska samorządowego naszego powiatu składamy Państwu życzenia zdrowych,
wesołych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. Życzymy, aby na ten świąteczny czas odrzucić od
siebie wszelkie troski, zmartwienia i niedostatki dnia codziennego i w szczególny sposób skupić
się na cudzie zmartwychwstania i wielkości ofiary poniesionej dla nas przez Zbawiciela. Życzmy
wszystkim, aby ta odnowiona świadomość dała nam radość z bycia wspólnotą chrześcijan
o wspólnym narodowym i kulturowym rodowodzie. Życzymy szczęścia i pomyślności
w rodzinach i spełnienia planów i marzeń.
Z najgłębszym szacunkiem
Krzysztof Wochniak
Przewodniczący Rady Powiatu



Marian Niemirski
Starosta Przysuski

Tomasz Matlakiewicz
Wicestarosta Przysuski
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Stypendia Starosty dla najlepszych uczniów
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
24 lutego 2015 r., w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II
w Przysusze odbyła się uroczystość wręczenie stypendiów
i wyróżnień dla najlepszych uczniów szkoły. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie w semestrze poprzedzającym średniej ocen na poziomie 4,8 oraz oceny bardzo dobrej
z zachowania. Starosta Marian Niemirski wręczając stypendia
gratulował osiągnięć oraz życzył, aby wysokie wyniki uzyskane w szkole przekładały się na wysoką jakość życia. W tej
edycji 37 uczniów szkoły spełniło te trudne kryteria. Najlepszą uczennicą szkoły jest Aleksandra Borycka, która uzyskała
średnią 5,4. Poza najlepszą, stypendiami wyróżnieni zostali:
Aleksandra Łomża – średnia ocen 5,25, Patrycja Wesołowska
– 5,06, Weronika Kania – 5,0, Maciej Pomykała – 5,0, Jowita Urbańczyk 4,94, Weronika Machałowska – 5,0, Kinga Niezabitowska – 5,0, Michał Wołonkiewicz – 4,94, Katarzyna Siciarz – 4,88,
Julia Chrapczyńska – 4,88, Mateusz Zabroń – 4,81, Weronika

Mandecka – 5,13, Magdalena Rogulska – 5,13, Oliwia Bykowska – 4,94, Kinga Cuper 4,88, Izabela Lament – 4,88, Kinga
Łomża – 4,88, Monika Kobyłka 4,81, Paweł Krzyszewski 4,80,
Weronika Woźniak – 5,3, Patrycja Kamińska – 5,1, Agnieszka
Górazdowska – 4,9, Anna Roszczyk – 4,9, Klaudia Zawada –
5,1, Katarzyna Nocoń – 5,0, Filip Gosa – 4,9, Wojciech Gutowski – 4,9, Aisza Mamczura – 4,8, Paulina Seta – 4,8, Magdalena
Szymaniak – Ewa Wieczorkiewicz – 5,0, Paulina Chacz – 4,88,
Filip Moskwa – 4,88, Szymon Grygiel – 5,33, Kamil Tomczyk
– 5,22, Szymon Sieradzki – 5,0. Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali: Radosław Dutkiewicz i Mateusz Kłak. Oprócz
uczniów z najwyższą średnią nagrodzeni wyróżnieniami zostali uczniowie, którzy wzorowo uczęszczają na lekcję szkolne.
Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości było wręczenie listów pochwalnych rodzicom najlepszych i wyróżniających się uczniów. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.
Jarosław Bednarski

Aleksandra Borycka – najlepsza uczennica ZS nr 1 im. Jana Pawła II

Otrzymanie stypendium jest efektem uczciwej i systematycznej pracy, talentu i zdolności
sypendystów – gratulował‚ wyróżnionym starosta

Pierwsi między równymi
Dnia 17 marca 2015r. już po raz siódmy odbyła się szkolna
uroczystość „Pierwsi między równymi”, podczas której wręczone zostały stypendia Starosty Przysuskiego oraz listy gratulacyjne wyróżniającym się uczniom. W uroczystości uczestniczyli Pan Marian Niemirski – starosta przysuski, kierownik
wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Pani Luiza Kozłowska, ksiądz kanonik Stanisław Traczyński, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Sylwia Szyszka oraz zaproszeni
rodzice wraz z uczniami. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Małgorzata Bednarska, która podkreśliła, że w wychowaniu
młodego pokolenia najważniejsze jest współbrzmienie działań rodziców i szkoły, bez współpracy między domem rodzinnym a środowiskiem szkolnym raczej trudno o sukcesy mło-

Najlepsi uczniowie ZS 2 z zaproszonymi gośćmi

dzieży. Dlatego Rada Pedagogiczna postanowiła uhonorować
rodziców wyróżniających się uczniów listami gratulacyjnymi,
które zostały wręczone podczas uroczystości. Pierwszym, który otrzymał gratulacje był Karol Gil finalista ogólnopolskiego
etapu XVII Olimpiady Wiedzy o Żywności. Laureatkami Stypendium Starosty Przysuskiego na II półrocze roku szkolnego
2014/2015 zostali: Justyna Łagoda, Karolina Rokicka, Dominik
Łochowski, Łukasz Sobierski, Honorat Sołtysiak. Spotkanie
uświetniły występy artystyczne uczniów: Joanny Stolarek,
Marty Żak, Katarzyny Hałas, Joanny Drożdż, Małgorzaty Stachniak, Szczepana Gmyrka Spotkanie zakończyło się słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez nauczycieli i uczniów
klas gastronomicznych szkoły.

Karol Gil – finalista Centralnych Eliminacji Olimpiady
Wiedzy o Żywności
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Tekst opracowano w ZS 2.

Wasze wysokie oceny to dzisiaj przejaw patriotyzmu mówił‚
do stypendystów starosta Marian Niemirski
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Powiatowe Fundusze dla Bezrobotnych
9 lutego Powiatowa Rada Zatrudnienia zatwierdziła „Kryteria i regulaminy realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu przysuskiego w 2015 r.
Pozytywnie zaopiniowała również podział środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze na 2015 r. Oznacza to możliwość uruchomienia instrumentów opisanych w „Kryteriach”
działań na rzecz wsparcia oraz przekazanie do wykorzystania na
ich sfinansowanie środków finansowych. Planowanych działań
wspierających jest znacznie więcej, niż w latach ubiegłych. Przyjęty dokument określa 5 podstawowych działań priorytetowych.
Są to: Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji. Działanie to zakłada szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanie egzaminów w wysokości do 300 % średniego wynagrodzenia i udzielanie pożyczek szkoleniowych w wysokości do
400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
podpisania umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana i udzielana
na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Inną formą wsparcia szkoleniowego jest finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych. Jego celem jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego. Drugą
formą tego działania jest przyuczenie osób dorosłych do pracy
w formie przekazania określonych kwalifikacji zawodowych lub
umiejętności dla potrzeb rynku pracy. Nauka trwa 6-12 miesięcy
w przypadku praktycznej nauki zawodu i 3 do 6 miesięcy w przypadku przyuczenia. Pierwsza forma kończy się egzaminem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem czeladniczym, a druga egzaminem przed komisję lub jednostkę szkolącą. Szkolenia nie mogą
trwać dłużej, niż 8 godzin dziennie i nie więcej niż 40 godzin zajęć tygodniowo. Uczestnikowi przygotowania zawodowego
przysługuje stypendium w czasie jego trwania, w wysokości 120
% zasiłku dla bezrobotnych. Wsparcie finansowe jest również
przewidziane dla pracodawców współpracujących z jednostkami
szkolącymi i PUP. Zgodnie przyjętymi dokumentami będą oni
mogli skorzystać z refundacji kosztów poniesionych na organizację nauki w wysokości 2 % na każdy miesiąc za każdą osobę szkoloną oraz premia za osoby, które pomyślnie zdadzą egzaminy
końcowe w wysokości równej iloczynowi 400 zł i ilości miesięcy
które trwało szkolenie za każdego wyszkolonego bezrobotnego.
Bezrobotni mogą również ubiegać się o pełne sfinansowanie studiów podyplomowych jednak całkowita wartość wsparcia nie
może przekraczać 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Osoby
bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, które podejmą się nauki mogą otrzymać od starosty stypendium w wysokości 100 %
kwoty zasiłku na okres 12 miesięcy, które może zostać przedłużone do ukończenia nauki przez zainteresowanego. Pula wsparcia
na szkolenia, bon szkoleniowy i studia podyplomowe wyniesie
w powiecie przysuskim 289 300 zł. Zakłada się, że z wymienionych form wsparcia skorzysta nie mniej, niż 70 osób. Największym obszarem aktywności powiatu na rynku pracy będzie tak,
jak co roku finansowanie „Aktywnych form wspierających tworzenie nowych miejsc pracy”. Są to instrumenty od lat stosowane i pożądane na rynku pracy. W roku 2012 będą w organizowane: Staże na okres od 3 do 6 miesięcy, a dla osób, które nie
ukończyły 30 roku życia maksymalnie do 12 miesięcy. W tym
okresie osoba korzystająca ze stażu ma prawo do stypendium
w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Na staże powiat
skierował w 2015 r. do wykorzystania 4 mln 483 tys. 930 zł dla 540
osób. Prace interwencyjne będą organizowane w 2015 r. za
łączną kwotę 763 210 zł dla 135 osób. Maksymalny czas organizacji prac interwencyjnych wynosi do 12 miesięcy i do 24 miesięcy
w przypadku osób po 50 roku życia. Pracodawca jest obowiązany
do utrzymania zatrudnienia przyjętej osoby bezrobotnej, na
okres nie krótszy niż 3 miesiące po zakończeniu prac interwen-



cyjnych i 6 miesięcy osoby powyżej 50 roku życia. Roboty publiczne organizowane będą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
przy wykonywaniu robót organizowanych przez powiaty. Z robót
tych wyłączone zostały: praca w urzędach pracy – gminy, organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki
zdrowotnej bezrobocia, pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki. Zgodnie z ustalenia Powiatowej Rady Zatrudnienia powiat uruchomi w 2015 r., na organizację robót publicznych:
1 mln 610 tys 250 zł dla 140 osób. Nowymi formami wsparcia
osób bezrobotnych w 2015 r. będą: Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy (maksymalna wysokość to 6 – krotność minimalnego wynagrodzenia). Warunkiem otrzymania
grantu jest utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy w przypadki pełnego zatrudnienia lub 18 miesięcy w przypadku umowy w połowie wymiaru czasu pracy. Świadczenie aktywizacyjne dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy
może zostać przyznane na 12 miesięcy w wysokości połowy
średniego wynagrodzenia lub 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia osoby bezrobotnej w okresie 6 miesięcy po
ustaniu świadczenia w przypadku pierwszym i 9 miesięcy w przypadku drugim. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje koniecznością zwrotu przez pracodawcę otrzymanych świadczeń.
W 2015 roku pracodawca może otrzymać refundację składek
na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy zatrudniających bezrobotnych do 30 roku życia. Dotyczy to osób
wchodzących na rynek pracy, które podejmują zatrudnienie po
raz pierwszy. Okres refundacji wynosi maksymalnie 12 miesięcy
w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia
za pracę miesięcznie z dnia zawarcia umowy. W przypadku otrzymania dofinansowania pracodawca jest zobowiązany utrzymać
zatrudnienie osoby przez okres 6 miesięcy od ustania świadczenia. Dofinansowanie wynagrodzenia mogą otrzymać również
zatrudniający osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Dofinansowanie przysługuje wówczas przez okres 12 miesięcy
w przypadku osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia
i 24 miesiące w przypadku osób 60 – letnich i starszych. Dofinansowanie tej formy zatrudnienia może wynosić maksymalnie 50 %
najniższego wynagrodzenia określonego na dzień podpisania
umowy o pracę. Pracodawca jest zobowiązany do kontynuacji
zatrudnienia osób objętych wsparciem przez okres minimum 6
miesięcy w przypadku 50 – latków i 12 miesięcy w przypadku 60
– latków. Kwota wsparcia na 2015 r. tej formy aktywizacji zawodowej wyniesie 80 000 zł. Zatrudnianie osób bezrobotnych uprawnia pracodawców do otrzymania dofinansowania składek na
ubezpieczenie społeczne w postaci jednorazowej refundacji
w wysokości do 300 % minimalnego wynagrodzenia. Refundacja
może nastąpić, gdy pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz kiedy po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny nadal pracuje. Na wniosek gminy
starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, którą osoba zamieszkuje, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Osoba
skierowana otrzymuje świadczenie w wysokości min. 6 zł. za każdą godzinę wykonywanych prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy. Prace
społecznie użyteczne są organizowane na wniosek zainteresowanej gminy i mogą być w 100 % finansowane z budżetu gminy.
Powiat dysponuje na wsparcie prac społecznie użytecznych
w 2015 r. kwotą 50.000 zł. Inną grupą przedsięwzięć oddziałują-
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cych na rynek pracy jest wspierania przedsiębiorczości. W jego
ramach osoby uprawnione mogą otrzymać jednorazowe środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota wsparcia
w tym wypadku nie może być wyższa niż 6 – miesięczne, przeciętne wynagrodzenie, a w przypadku osób tworzących spółdzielnię socjalną 4 krotne miesięczne, przeciętne wynagrodzenia
i 3 krotne wynagrodzenia w przypadku osób przystępujących do
spółdzielni już istniejącej. Wsparcie działalności oznacza obowiązek jej utrzymania przez okres min. 12 miesięcy. Wcześniejsza likwidacja będzie oznaczać konieczność zwrotu otrzymanego
wsparcia. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub niepubliczne przedszkole, lub szkołę może otrzymać refundację
kosztów doposażenie miejsca pracy w wysokości maksymalnie do 6 stawek przeciętnego wynagrodzenia. Refundację mogą
otrzymać również podmioty i osoby prowadzące gospodarstwa
rolne lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego bezrobotnego. Wysokość dofinansowania nie
może być wyższa niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia
w dniu zawarcia umowy. Wysokość finansowania tego instrumentu wsparcia na rok 2015 wyniesie w 2015 r. 1.900.000 zł. - do
20 000 zł. na stanowisko. Bank Gospodarstwa Krajowego lub
wskazani przez bank pośrednicy finanowi stawiają do dyspozycji
zainteresowanych instrumenty oddziaływania na rynek pracy. Są
to: pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i pożyczki
na utworzenie stanowiska pracy. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek
podmiotu w wysokości nie wyższej niż 6 krotność przeciętnego
wynagrodzenia. Oprocentowanie jest stałe w skali roku i wynosi
0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy
Bank Polski. Okres spłaty pożyczki na stworzenie miejsca pracy
nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczki tego typu są wolne od
kosztów i opłat z tytułu jej udzielenia. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana po przedstawieniu opisu
i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości
20 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Może ona stanowić
100 % kosztów podjęcia planowanej działalności. Maksymalny
okres kredytowania wynosi 7 lat z możliwością skorzystania
z okresu karencji maksymalnie 12 miesięcy. Oprocentowania jest
stałe i tak, jak w poprzednio omawianym przypadku wynosi 0.25
% stopy redyskontowej dla weksli przyjmowanych przez NBP. Pożyczkobiorca rozpoczynający działalność może również skorzystać z pożyczek na utworzeni miejsc pracy, jednak nie wcześniej,
niż po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na rozpoczęcie działalności. Tworzone miejsca pracy nie mogą być finansowane z pożyczek i w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy. Z pożyczki mogą skorzystać
osoby: – niekarane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, – niezatrudnione oraz niewykonujące pracy zarobkowej, – nieprowadzące działalności gospodarczej, W przypadku
utrzymania przez co najmniej 12 miesięcy pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy i niezaleganiu ze spłatą rat pożyczki na podjęcie
działalności i utworzenie stanowiska pracy minister właściwy do
spraw pracy może umorzyć pozostającą do spłaty kwotę pożyczki wraz z odsetkami. W roku 2015 pojawiają się również nowe instrumenty wspierania osób bezrobotnych. Są to: Bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy. Bon szkoleniowy
może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego poniżej 30
roku życia. Ma on wartość do 100 % przeciętnego wynagrodzenia i ma służyć opłaceniu kosztów powstałych w wyniku podjęcia
szkolenia. Finansowaniem z bonu mogą zostać objęte: – jedno
lub kilka szkoleń, w tym koszt kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego kwalifikacje zawodowe realizowane w postaci przelewu należności na konto instytucji szkolącej, - opłaty
za badania lekarskie lub psychologiczne, w formie wpłaty na
konto badającego, – przejazdu na szkolenia wypłacanego w for-

mie ryczałtu w wysokości 150 zł – w przypadku krótszych form
szkoleń, trwających do 150 godzin lub do 200 zł w przypadku
szkoleń ponad 150 godzinnych, - koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł
w przypadku szkolenia trwającego do 75 godzin, powyżej 550 do
1100 zł, w przypadku szkolenia trwającego 75 do 150 godzin, od
1100 do 1500 zł, kiedy szkolenie trwa ponad 150 godzin. Bon
stażowy w wysokości do 1500 zł jest udzielany pracodawcy
w postaci premii za zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres
minimum 6 miesięcy po zakończeniu stażu. Osoba bezrobotna
w ramach bonu stażowego może uzyskać sfinansowanie kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu,
do wysokości 600 zł wypłacane bezrobotnemu w formie miesięcznych transz, w wysokości do 100 zł łącznie z pobieranym
stypendium za staż oraz kosztów niezbędnych badań lekarskich
lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy
badania. Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany przez starostę na wniosek osoby bezrobotnej mającej mniej, niż 30 lat.
Bon jest dla pracodawcy gwarancją częściowej refundacji ponoszonych kosztów zatrudnienia. Przyznanie bonu następuje na
podstawie indywidualnego planu działania. Pracodawca jest zobowiązany w ramach bonu zatrudniać osobę bezrobotną przez
18 miesięcy, z czego w czasie 12 miesięcy ma prawo do częściowej refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Niedotrzymanie warunków przez pracodawcę
skutkuje koniecznością pełnego zwrotu otrzymanej pomocy
wraz z naliczonymi, ustawowymi odsetkami. Bon na zasiedlenie
może zostać przyznany przez starostę osobie bezrobotnej, poniżej 30 roku życia w związku z podjęciem przez niego poza miejscem poprzedniego zameldowania zatrudnienia, pracy lub innej
działalności gospodarczej jeśli: będzie osiągał wynagrodzenie
lub przychód nie mniejszy od płacy minimalnej oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, odległość od poprzedniego
miejsca zamieszkania jest większa niż 80 km, lub czas dojazdu
przekracza łącznie 3 godziny dziennie. Okres zatrudnienia będzie
nie krótszy niż 6 miesięcy. Bon na zasiedlenie nie może mieć wartości większej, niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę
i musi być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z podjęciem i zatrudnienia, innej pracy zarobkowej , lub działalności
gospodarczej. Obowiązkiem osoby, która otrzymała bon na zasiedlenia jest: dostarczenie do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia o podjęciu pracy, zatrudnienia lub działalności gospodarczej, w terminie do 30 dni od daty otrzymania bonu na
zasiedlenie, informować powiatowy urząd w terminie do 7 dni
od dnia utraty pracy i o ponownym jej podjęciu również w terminie do 7 dni od wystąpienia takiego faktu. W terminie do 8 miesięcy od trzymania bonu, przedstawić dokumenty poświadczające pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności
gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Dokumenty mogą być przesyłane za pomocą operatora pocztowego lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej właściwego urzędu pracy. Planowana na 2015 r. kwota przeznaczona do finansowania omówionych
powyżej bonów szkoleniowych wynosi 205 tys. zł., a pozostałych
bonów 220 tys. zł.
Mam nadzieje, że zaangażowanie przez powiat przysuski, w różne
formy wsparcia osób bezrobotnych, kwoty blisko 12 mln zł. złagodzi
generowane przez zjawisko bezrobocia problemy społeczne. Jednak musimy uczciwie sobie powiedzieć, że nie możemy spodziewać
się skokowej, pozytywnej zmiany w obszarze rynku pracy. Do tego
potrzebne są inwestycje w produkcję, usługi i turystykę. A to leży już
poza kompetencjami i możliwościami samorządu powiatowego.
Jednak w ramach dostępnych środków i kompetencji będziemy skutecznie ograniczać negatywne aspekty ekonomiczne oddziałujące
na nasza społeczność – mówi Marian Niemirski Starosta Przysuski.
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Konkurs “Poezja
smaku – potrawy
mączne”
Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry przystąpił do organizowanego przez
Zespół Szkół Spożywczych w Radomiu
konkursu„Poezja smaku – potrawy mączne”. 19 marca 2015r. odbyły się szkolne
eliminacje konkursu, w którym wzięło
udział 8 dwuosobowych zespołów uczniowskich z klas technikum żywienia
i usług gastronomicznych. Uczniowie
przygotowali różnorodne potrawy. Na
stole pojawiły się: fantazyjna plecionka

z boczku z porką, trójkolorowe kopytka
w barwach włoskiej flagi, pierogi, różnorodne tarty, pizza, krokiety, naleśniki
z mięsem i warzywami oraz strucla na
słono. Uczniowie startujący w konkursie
byli oceniani przez wymagające jury
w składzie: Mirosława Idzikowska – wicedyrektor szkoły, Lidia Sionek, Barbara
Oracz, Anita Rejmer i Mirosław Modrzecka – nauczycielki przedmiotów zawodowych. Zwyciężył zespół w składzie:
Magdalena Malinowska i Małgorzata Lisowska z klasy II tż. Zwyciężczynie będą
reprezentować szkołę i powiat przysuski
w kolejnym etapie konkursu rozgrywanym w kwietniu, w Radomiu.
Informację przygotowano w ZS 2.

Jury konkursu miało wyjątkowo trudne zadanie.
Zwyciężczynie konkursu kulinarnego Magdalena
Malinowska i Małgorzata Lisowska

W Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry
w Przysusze uczczono pamięć
Żołnierzy Niezłomnych

Uczestnicy szkolnego etapu konkursu wiedzy o Żołnierzach
niezłomnych z przedstawicielem organizatora i jury

Niezwykła akcja
ratownicza
W dniu 5 marca br. około godziny 9.30
strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z KP PSP w Przysusze brali udział
w nietypowej akcji ratowniczej, a mianowicie uwalniano psa który znajdował
się na dryfującej krze lodowej. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Ruski
Bród skąd zadzwoniła osoba spacerująca w pobliżu zbiornika wodnego która,
zauważyła psa na pływającej krze lodowej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia strażacy ubrali się w specjalistyczne
kombinezony do pracy w wodzie, oraz
przy pomocy sań lodowych przystąpili do akcji uwalniania zwierzęcia. Po
przewiezieniu psa na brzeg zbiornika
przekazano go właścicielowi. Dzięki
szybkiemu zgłoszeniu udało się uratować zwierzę które prawdopodobnie
na skutek wyczerpania i wychłodzenia
utonęłoby w zbiorniku. Akcja ratunkowa trwała 1,5 godziny.



1 marca obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Żołnierzy Niezłomnych, czyli tych, którzy
mino niesprzyjających okoliczności, prześladowań i groźby utraty życia nie pogodzili
się z rządami komunistów w Polsce. Nazywani są również Żołnierzami Wyklętymi, bo
w poprzednim systemie politycznym odmówiono im miejsca na kartach historii.
W celu uczczenia ich pamięci w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze odbył
się szkolny etap konkursu „Żołnierze Wyklęci. Ocalić od zapomnienia”, zorganizowany
pod patronatem Pana Wicemarszałka Senatu R.P. Stanisława Karczewskiego. Zadanie
młodzieży polegało na przygotowaniu prezentacji dot. jednego z „Wyklętych” oraz na
przedstawieniu jego życiorysu.
12 marca 2015 grupa entuzjastów historii ze „Skowyrówki” zaprezentowała swoje prace. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany, o czym mogą świadczyć długie dyskusje
komisji konkursowej, której przewodniczył Pan Andrzej Kosztowniak. Po burzliwej naradzie jury ustaliło wyniki. Pierwsze miejsce zajęła Magda Swat, drugie Przemek Zych
i Patrycja Wojtunik, trzecie natomiast Ola Biernat. Zwycięzcy będą reprezentować szkołę na etapie międzypowiatowym, który odbędzie się w Białobrzegach.
Na szczególne podkreślenie zasługuje, to że młodzi ludzie z tak wielkim zapałem podeszli do zadania i włożyli w nie dużo serca. Dzięki takim postawom młodzieży możemy być pewni, że pamięć o bohaterskich synach polskiej ziemi nie zginie.
Artur Maroszek

Dzień Otwarty
w ZSPiMS w Lipinach
20 marca odbył się dzień otwarty
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny
Spoczyńskiej w Lipinach. Dzień rozpoczął się o godz. 9.30 uroczystym
podniesieniem flagi państwowej przy
dźwiękach hymnu narodowego. Na
dzień otwarty przybyli uczniowie 3
klas gimnazjalnych, którzy w najbliższych miesiącach będą musieli dokonać wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. W programie dnia oprócz
zapoznania z ofertą edukacyjną na rok
szkolny 2015/2016 znalazło się także
zwiedzanie szkoły z przewodnikiem,
udział w warsztatach ekonomicznych
i turystycznych, spotkanie z przedstawicielami organizacji uczniowskich,
pokazy umiejętności uczniów Szkoły
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Mistrzostwa Sportowego i Liceum Kadetów oraz różnego rodzaju konkursy
i występy artystyczne. Gimnazjaliści
zadawali mnóstwo pytań dotyczących
nauki w szkole i otrzymywali od nauczycieli oraz uczniów wyczerpujące odpowiedzi. Atrakcją Dnia Otwartego były
konie ze stadniny w Domaniewicach, na
których uczą się jeździć kadeci LKRP.
Marta Zbrowska
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 13.03.2015 r. w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im Ludwika Skowyry
w Przysusze odbyły się XVII Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami turnieju
był zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przysusze
oraz Komenda Powiatowa PSP w Przysusze. Przewodniczący Jury mł.bryg. Artur
Kucharski z KP PSP w Przysusze, członkowie: st.kpt. Roman Świercz – Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przysusze, Dh Józef Pomykała, sekretarz
– Ewelina Krawczyk. Eliminacje odbyły się siedemnasty rok z rzędu. W turnieju
łącznie wzięło udział 44 uczniów ze szkół z terenu powiatu.. Eliminacje przeprowadzone były w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne. W każdej grupie wiekowej uczestnicy musieli zmierzyć się z testem składającym się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. W każdej
grupie wiekowej do eliminacji ustnych przechodziło pięć osób które uzyskały
największą liczbę punków w teście. W eliminacjach ustnych każdy uczestnik
odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Zwycięzcą turnieju w poszczególnych
grupach wiekowych jest osoba która uzyskała największą liczbę punktów z eliminacji ustnych. Klasyfikacja ostateczna przedstawia się następująco:
Grupa I – szkoły podstawowe:
I miejsce – Martynowski Mateusz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzy
wole.
II miejsce –Paulina Karbownik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach.
III miejsce –Maciej Gnojewski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wirze.
Grupa II – szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Łukasz Bykowski – Publiczne Gimnazjum w Rusinowie.
II miejsce – Beata Pilich – Publiczne Gimnazjum w Odrzywole.
III miejsce – Kamil Porada – Publiczne Gimnazjum w Potworowie.
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne.
I miejsce – Karolina Łuszczyńska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.
II miejsce – Artur Kałuziński – Zespół Szkół Rolniczych w Borkowicach.
III miejsce – Urbańczyk Jowita – Liceum im. Jana Pawła II w Przysusze.
W/w osoby otrzymały nagrody książkowe oraz sprzęt sportowy, natomiast
pozostali uczestnicy turnieju pamiątkowe dyplomy. Tradycyjnie nagrodą uhonorowano także najmłodszego uczestnika turnieju – Filipa Wójcika z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku. Nagrody wręczali: Dh Józef Pomykała Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz st.kpt. Roman Świercz – Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Przysusze. Nagrody książkowe ufundowali wójtowie gmin z terenu
powiatu oraz Starosta Powiatu Przysuskiego. Osoby które zajęły pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej zakwalifikowały się na eliminacje wojewódzkie
które odbędą się 25 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Książenicach gmina Grodzisk Mazowiecki (Książenice 05-825 Aleja Marylskiego 3). Dzieci w trakcje trwania turnieju mogły się posilić słodkościami przekazanymi z Cukierni
Łabędzcy w Przysusze. Na zakończenie konkursu dla wszystkich uczestników
turnieju oraz ich opiekunów podano pyszną zupę w stołówce Zespołu Szkół Nr
2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Opracował Rzecznik Prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Przysusze mł. bryg. Artur Kucharski

Zaćmienie słońca

Słońce w czasie zaćmienia.
Wieniawa 20 marca godzina 10.55

Całkowite zaćmienie Słońca z 20 marca
2015 było widoczne nad północną częścią
Oceanu Atlantyckiego, na Morzu Norweskim i Morzu Arktycznym. Pas całkowitego zaćmienia przeszedł niemal wyłącznie
przez obszary morskie – jedynymi obszarami lądowymi, na jakie natrafił, były Wyspy Owcze i Svalbard. Swoje maksimum
zaćmienie osiągnęło na wschód od Islandii, gdzie faza centralna trwała 2 minuty
47 sekund. Zaćmienie było widoczne
jako częściowe w całej Europie, a także
na większości obszaru Afryki Zachodniej,
Afryki Północnej oraz na części obszaru
Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i azjatyckiej części Rosji. Na końcu swojej drogi
cień Księżyca dotarł do bieguna północnego. W Polsce zaćmienie było widoczne jako częściowe. Zasłonięciu uległo
od 56 % tarczy słonecznej w regionach
południowo - wschodnich (okolice Przemyśla), do 76% na północnym zachodzie
kraju (koło Szczecina). Na przeważającym
obszarze Polski niebo było bezchmurne
i panowały bardzo dobre warunki do obserwacji. Początek tego niecodziennego
zjawiska astronomicznego miał miejsce
o godz. 9.40 w Zielonej Górze, a koniec
o 12.10 na niebie nad Białymstokiem.
Największe przesłonięcie tarczy słonecznej można było obserwować nad Polską
pomiędzy godziną 10.49 a 11.00. Nad naszym powiatem słońce było najbardziej
przesłonięte ok. godz. 10.57. Do obserwacji zaćmienia używaliśmy zdjęć rentgenowskich, dyskietek komputerowych,
płyt CD, czarnych worków na śmieci, masek spawalniczych, rzadziej specjalnych
okularów dostępnych w handlu. Tym
razem nie oczekiwaliśmy końca świata,
ani też nie przypisywaliśmy zaćmieniu
żadnych właściwości niezwykłych. Samo
zjawisko jak zwykle intrygujące wzbudziło ogromną ciekawość ludzi, którzy
z dużym zainteresowaniem śledzili przesłanianie tarczy słonecznej przez księżyc.
Następne zaćmienie tarczy słonecznej
widziane z Polski wydarzy się 10 czerwca
2021 r. o godzinie 11.57.
Zaćmienie obserwował i sfotografował
Jarosław Bednarski
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Kiermasz w Starostwie
12 marca 2015 r. w przysuskim starostwie podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej prowadzonych przez SAK „Opoka” zorganizowali
przedświąteczny kiermasz, na którym zaoferowali po bardzo atrakcyjnych cenach niezbędne na Wielkanoc artykuły. Na zaimprowizowanym
w hallu stoisku pojawiły się: misterne koszyczki, baranki, palemki i zajączki. Szczególnie piękne były misternie wykonane różnymi technikami pisanki. Ceny wahały się od 1 do 10 złotych za przedmiot. Chętnych
do zakupu efektów pracy niepełnosprawnych z WTZ nie brakowało.
Cały dochód z kiermaszu został przeznaczony na potrzeby podopiecznych warsztatów. Odwiedzający kiermasz mogli się przekonać o tym,
jak wielki potencjał tkwi w osobach często wykluczanych z normalnego życia ze względu na dręczące ich ograniczenia. Z całą pewnością
wszystkie wyroby były najwyższej jakości. Tak więc i wytwarzający je
ludzie powinni być uważani za pełnowartościowych członków naszej
społeczności.
JB

Kolarze amatorzy wyruszają na trasy
Koniec zimy oznacza dla ludzi aktywnych powrót do ulubionych form aktywności. Po miesiącach spędzonych
w domu amatorzy turystyki rowerowej
z radością wracają do swoich rowerów
i na ulubione trasy w powiecie przysuskim i poza jego granicami. Przed cyklistami bardzo bogaty w wydarzenia rok.
Sezon rajdów rowerowych rozpoczął
się 1 marca rajdem MTB w Mroczkowie

na Wykusie k. Wąchocka odbędzie się
zlot „Ponurego”. 30 lipca w Gałkach na
cmentarzu ofiar zbrodni hitlerowskiej
z 1940 rozpocznie się rajd poświęcony
ich pamięci. Już 2 sierpnia w Gielniowie wielka impreza MTB Gielniów 2015
organizowana w cyklu: Górska Jazda
w Centrum Polski. 24 sierpnia 2015
roku, w Antoniowie k. Niekłania, odbędzie się rajd poświęcony pamięci walk

Przysuscy amatorzy turystyki rowerowej przy pomniku żołnierzy 4 pułku Armii Krajowej w Antoniowie

Gościnnym. Kalendarz przewiduje, że
następne imprezy będą się odbywać cyklicznie w ciągu roku. Najbliższa z nich
to planowany na 30 kwietnia „Rajd Szlakiem Hubala” na trasie Przysucha – Anielin. 17 maja zaprasza Odrzywół na zawody w kolarstwie górskim. 14 czerwca
odbędzie XVI skarżyski Rajd Rowerowy
organizowany przez Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów. 16 czerwca 2015 r.

4 p.p. Armii Krajowej. 30 sierpnia 2015r.,
w Opocznie odbędzie się finał cyklu imprez „Górska Jazda w Centrum Polski”.
W dniach 5 – 6 września 2015 r. będzie
miał miejsce XXII Konecki Maraton Rowerowy. 26 września 2015 roku gmina
Gielniów wspólnie z powiatem przysuskim zapraszają na uroczystości poświęcone wielkiej bitwie partyzanckiej
stoczonej przez partyzantów 25 i 72

p.p. Armii Krajowej pod nieistniejącą już
wsią „partyzancką” Stefanów. Kolejnymi
imprezami kolarskimi organizowanymi
szlakiem miejsc pamięci walk partyzanckich będą: 4.10.2015 rajd Piecyki – Posada (3 p.p. AK.). Sztandarową imprezą w naszym powiecie jest rajd, który
odbędzie się 25 października na trasie
Stefanów, Huta, Stawy, Piecyki, Posady, Gródek, Rawicz, Zapniów. W czasie
rajdu uczestnicy sprzątają pomniki
w miejscach pamięci narodowej i składają symboliczne wiązanki kwiatów
i zapalają znicze. Sezon kończy spotkanie 4 listopada w Hucie w rocznicę
walk 25 p.p. A.K. Po tej ostatniej w cyklu
imprezie amatorzy turystyki rowerowej
chowają swoje rowery do następnego sezonu. Zainteresowani amatorzy
uczestnictwem w cyklu imprez rowerowych mogą kontaktować się w sprawie
regulaminów i warunków uczestnictwa
z p. Romanem Dziakiewiczem. Na rowerach jeździmy już w grupie pasjonatów od ponad 10 lat. Nasza aktywność
nie polega wyłącznie na uczestnictwie
w zorganizowanych rajdach, czy maratonach. Praktycznie w każdym tygodniu
spotykamy się i spontanicznie realizujemy różne wyjazdy. Jeździmy np. do
miejsc kultu religijnego. Byliśmy i wybieramy się ponownie do Lichenia, na
Jasną Górę, do Kałkowa. Często gościmy
na rowerach w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym. Na zaproszenie kolegów
z Kujaw jeździmy z rowerami do Borów
Tucholskich. Naszym najbardziej ulubionym jednak terenem do realizowania wypraw jest nasza ziemia. Zachęcam
wszystkich do turystyki rowerowej. To
nie tylko fantastyczny sposób na poznawanie dalszej i bliższej okolicy, ale również droga do własnego zdrowia – mówi
pan Roman Dziakiewicz.
Rozmawiał Jarosław Bednarski
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Tydzień zawodowców
W związku z organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Warszawie w szkołach województwa mazowieckiego Tygodnia Zawodowców, Dyrektor i Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze przygotowały dni otwarte organizowane w szkole
w dniach 23 – 27 marca 2015 dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych. Uczestnicy obejrzeli krótką prezentację szkoły oraz zwiedzili
nowe pracownie zawodowe: gastronomiczną, fryzjerską, elektroniczną
oraz technik wytwarzania. Szkoła zaprosiła na lekcje
otwarte prowadzone przez nauczycieli. Gimnazjaliści mogli obserwować zajęcia:
• z technologii gastronomicznej
• z obsługi konsumenta
• z stylizacji fryzur (strzyżenie, modelowanie)
• z realizacji usług w recepcji
• pokaz carvingu (artystyczne dekorowanie potraw)
• z obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie
Dzień spędzony w Zespole Szkół Nr 2 pozwolił przybliżyć uczestniczącym uczniom gimnazjum następujące zawody: technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik elektronik, technik mechanik, kucharz, mechanik monter
maszyn i urządzeń.
Informacje szczegółowe można uzyskać na kontakt e- mail: zsz@przysucha.pl lub pod numerem telefonu: 48 675 2463, 48 675 56 67
mgr  Małgorzata Bednarska, dyrektor szkoły

Preferencyjne środy
na basenie dla
niepełnosprawnych
Powiat Przysuski w związku z realizacją projektu ,,Budowa krytej międzyszkolnej pływalni w Przysusze”
dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach
,,Programu wyrównywania różnic między regionami II” zaprasza wszystkie
osoby niepełnosprawne posiadające
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do korzystania z basenu na
preferencyjnych warunkach w każdą
środę w godzinach 7:00 – 22:00. Bilet
wstępu na niecki basenowe wynosi 2
zł za 1 godzinę.
Serdecznie zapraszamy!

Przysucha, 19.03.2015 r.

KOMUNIKAT
Powołanie I Z-cy Komendanta
Powiatowego przysuskiej Policji
Wczoraj odbyło się uroczyste wręczenie rozkazu o powołaniu podinsp. Sławomira Reka na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze.
Na uroczość przybył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek
Świszcz, który wręczył podinsp. Sławomirowi Rekowi rozkaz o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze wydany przez
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Podinsp. Sławomir Rek ma 42 lata. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych podinspektorowi
Sławomirowi Rekowi.
podinsp. Tamara Bomba, KPP Przysucha
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GMINA BORKOWICE
INWESTUJE W MŁODE
POKOLENIE
W Gminie Borkowice realizowane są dwa projekty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach realizowany jest projekt ,,Inwestujemy w młode pokolenie”, wartość tego
projektu wynosi 370 134 tys.
Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu
jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół wiejskich,
napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i gospodarczym. Projektem objęci są uczniowie klas IV-VI
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego oraz Publicznego Gimnazjum w Borkowicach. Projekt dla 132 uczniów będzie
realizowany do czerwca 2015 r. Uczniowie będą uczestniczyć
w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
i zainteresowań.
Zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki oraz języka angielskiego
prowadzone są z użyciem nowoczesnych metod nauczania. W tym
celu szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt: tablicę interaktywną, projektor, laptopy, programy multimedialne, mikroskopy,
zestawy do elektroniki, praktyczne i wygodne bryły geometryczne,
tablice współrzędnych oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia profilaktyczne w ramach programu prewencyjnego. Należą do nich kółka: modelarskie, foto-wideo oraz muzyczno-wokalne. Do prowadzenia tych
zajęć zakupiono: kamerę cyfrową, aparat fotograficzny i zestawy
modelarskie. Dla uczniów ze zdiagnozowanymi potrzebami wsparcia logopedycznego i pedagogicznego prowadzone są zajęcia
specjalistyczne: logopedia i terapia pedagogiczna. Do ćwiczeń logopedycznych zakupiony został komputer z bardzo nowoczesnym
programem.
Nowością w naszej szkole jest wprowadzenie poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Wszyscy uczniowie klasy VI
szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum uczestniczą w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem, w celu opracowania diagnoz
psychologicznych i predyspozycji zawodowych, ze wskazaniem
wyboru dalszego kierunkui poziomu kształcenia. Uczniowie bardzo
pozytywnie odbierają tego rodzaju wsparcie.
W celu uatrakcyjnienia zajęć i pogłębiania zdobywanej wiedzy,
projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch cyklów wyjazdów

Gminny Ośrodek
Kultury
w Borkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach mieści się w budynku przy
ulicy Ks. Jana Wiśniewskiego 7. Podstawowym celem działalności jest
przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania
kultury na terenie gminy. Pragniemy być
swoistą przystanią dla ludzi z pasją, dla
mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Chcemy, żeby
oferta zajęć uwzględniała oczekiwania
mieszkańców i dawała możliwość realizowania zainteresowań. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania swoich
zdolności poprzez uczestnictwo w zespołach wokalno – instrumentalnych,
grupach tanecznych, kole teatralnym,
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edukacyjnych. Wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w projekcie
przynajmniej raz w roku szkolnym będą mogli skorzystać z wyjazdu do: Centrum Nauki Kopernik i ZOO, Teatru muzycznego Roma
w Warszawie na spektakl dla młodzieży, w Góry Świętokrzyskie i do
Kielc oraz do Bełchatowa i Łodzi.
Projekt umożliwia korzystania z zajęć wszystkim uczniom, nie
tylko mieszkującym
w Borkowicach ale z całego obwodu szkoły, gdyż w ramach otrzymanego dofinansowania możliwe jest uruchomienie dodatkowych
odwozów dla uczniów z pozostałych miejscowości.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie przystąpił do projektu pn. :
,,Moja Przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”.
Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych z terenu
województwa mazowieckiego, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o zajęcia pozalekcyjne. Młodzież klas
4-6 szkoły podstawowej będzie mogła wziąć udział w zajęciach
z nauki języka obcego, zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno-zawodowym. W ramach projektu będzie zakupiony
sprzęt edukacyjny a młodzież będzie mogła skorzystać z darmowych biletów do kina i teatru. Zajęcia zostaną przeprowadzone
w dwóch okresach rozliczeniowych, tj. od września do grudnia
2014 oraz od stycznia do czerwca 2015 r. Wartość projektu to kwota ok. 23 000,00 zł.

plastycznym, językowym zajęcia aerobiku i zumby. W 2007 roku powstał przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach Klub Seniora. Klub ten zrzesza
emerytów i rencistów z terenu Gminy
Borkowice.
W tym roku podczas ferii zimowych
przy współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną w Borkowicach, dzieci i młodzież mogły skorzystać z wielu atrakcji
min.: wyjazdy na lodowisko, do kina
jak również wykazać się swoją wiedzą
i talentem podczas konkursu Głośnego
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Czytania i wziąć udział w VIII Gminnego Dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii.
Uczestnicy zajęć muzycznych i teatralnych przygotowali program artystyczny
z okazji dnia Babci i Dziadka. Ferie zimowe zakończyliśmy zabawą karnawałową
w scenerii smerfów.
08.03.2015r. GOK w Borkowicach zaprosił wszystkie kobiety na spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Program artystyczny przygotowali wychowankowie pod
nadzorem instruktorów pani Danuty
Skalskiej, Edyty Sztyler i Dariusza Motyla. Z tej okazji życzenia paniom złożyli
Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos
oraz prowadzący program artystyczny: Marcin Włodarczyk, Piotr Banasik,
Michał Raczyński.
Wszystkich chętnych, którzy chcą
wziąć udział w organizowanych przez
GOK w Borkowicach kółkach zainteresowań lub wstąpić w szeregi Klubu Seniora serdecznie zapraszamy.

BORKOWICE

Turniej wiedzy pożarniczej
Dnia 06.03.2015 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Borkowicach
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,, Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju brali
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum oraz z ZSR
z Borkowic, łącznie 17 uczniów. Opiekunami uczestników turnieju byli: Pan
Zbigniew Banasik – nauczyciel w ZSO
w Borkowicach oraz Sławomir Włodarczyk – nauczyciel w ZSR w Borkowicach.
Najlepsze wyniki:
w kategorii szkół podstawowych
osiągnęli: 1. Adam Juźwik, 2. Kamil Ślusarczyk, 3. Patryk Wilczak wszyscy z PSP
Borkowice, w kategorii szkół gimnazjalnych: 1. Robert Szymczyk, 2. Kamil Gruchot, 3. Kamil Ślusarczyk wszyscy z PG
Borkowice. W kategorii szkół średnich: 1.
Artur Kołaziński, 2. Jarosław Dziakiewicz,
3. Adam Sobczak z ZSR Borkowice.
Prezes Zarządu Gminnego Związku
OSP RP w Borkowicach Tadeusz Bilski,
Komendant Gminny OSP w Borkowi-

cach Robert Siudek oraz Wójt Gminy
Borkowice Robert Fidos wręczyli dyplomy oraz pamiątkowe nagrody. Osoby
zakwalifikowane wzięły udział w Ogól-
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nopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
na szczeblu powiatowym.
II miejsce w powiecie zajął Artur Kołaziński z ZSR Borkowice.
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GIELNIÓW

Marzec niejedno ma imię w ZSO w Gielniowie

Marzec to miesiąc, w którym w sposób szczególny zauważa się kobiety. Nie
wszyscy jednak pamiętają o tym, że 10.
marca przypada Dzień Mężczyzny. Pamiętano w ZSO w Gielniowie i obydwa
święta zaakcentowano równie zabawnie
i radośnie. Z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet chłopcy z ZSO w Gielniowie
przygotowali dla żeńskiej części szkoły
przedstawienie pt. „Pięćdziesiąt twarzy
pana Rafała”, dzięki któremu dziewczęta mogły przekonać się, jakie problemy

gnębią mężczyznę adorowanego przez
kobiety. Chłopcy zaprezentowali również, jak przygotowuje się najnowsze
wydanie czasopisma dla pań w redakcji „Praktycznej i romantycznej”. Panie
i dziewczęta mogły również zobaczyć,
jak należy zrobić najlepsze na świecie
ciasto jabłkowe według przepisu tylko
dla mężczyzn. Swoje pięć minut mieli
również mężczyźni. Z okazji ich święta
żeńska część gimnazjum przygotowała
galę pod hasłem „ORŁY SZKOŁY 2015”.

Turniej w Gielniowie
W niedziele 8-03-2013 udało się przy wsparciu kilku pasjonatów piłki nożnej i lokalnego biznesu zorganizować turniej futsalu w Gielniowie. Impreza ściągnęła liczące się drużyny w tej
odmianie piłki nożnej z naszego rejonu. Rywalizacja rozpoczęła
się w dwóch grupach meczami każdy z każdym.
skład gr 1: Menel Team (Goździków), Skamander Nieznamierowice, Zorza Klwów, Armagedon Nieznamierowice.
skład gr 2: Orzeł Gielniów, ASK Team(Poświętne), WKS Amnezja
Rozwady.
Wyniki w grupach: Zorza - Skamander 4-2, Skamander - Armagedon 4-4, Menel - Zorza 2-4, Menel - Armagedon 4-3, Armagedon Zorza 2-0, Skamander - Menel 2-0, ASK - Orzeł 3-3, ASK - Amnezja 0-1,
Amnezja - Orzeł 2-0. Jako zwycięzcy grup do półfinałów awansowały
drużyny: Zorzy Klwów i Amnezji Rozwady, z 2 miejsc weszły ekipy Armagedonu Nieznamierowice i ASK Team
Pary półfinałowe utworzyły: Amnezja Rozwady - Armagedon
Nieznamierowice 3-0, Zorza Klwów - ASK Team 2-2 karne 2-3. Przed
pierwszym półfinałem trudno było wskazać jednoznacznie faworyta
tym bardziej że mecze grupowe owocowały wieloma zaskakującymi wynikami. Bo z jednej strony gdyby brać pod uwagę tegoroczne
osiągnięcia obu ekip Armagedon wydawał się mieć mocniejsze karty
po swojej stronie w tej rozgrywce ponieważ to wicemistrz tegorocznej edycji ligi futsalu w Przysusze natomiast Amnezja to 4 ekipa 2
ligii. Niemniej jednak wyniki Amnezji w grupie (dwa przekonujące
zwycięstwa i czyste konto jeśli chodzi o stracone bramki) i rola gospodarza imprezy mocno zmobilizowała drużynę z Rozwad więc
ostro zabrali się zaraz po pierwszym gwizdku za rozmontowywanie
defensywy przeciwnika. Sygnał popłynął od kapitana drużyny Michała Raczyńskiego który solową akcją prawym skrzydłem otworzył
wynik meczu kolejne dwa trafienia dla Amnezji Rafała Staniszewskiego dokonały dzieła zniszczenia. Mieliśmy wiec 1szego finalistę WKS
Amnezję Rozwady. Druga półfinałowa para uraczyła kibiców niezwykle wyrównanym widowiskiem. Akcje przenosiły się z pod jednej
pod drugą bramkę. Było ostro na pograniczu faulu ale nie brutalnie.
Gole które padły w tym meczu mogły zadowolić nie jednego konesera dlatego po zakończeniu meczu zawodnicy dostali mocne brawa
od zgromadzonej publiczności. Wynik 2-2 w pełni odzwierciedlał
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Zostały przyznane nagrody w kategoriach: Łasuch, Ważniak, Zgrywus, Osiłek,
Ciacho, Super Chłopak, Naukowiec. Wyniki konkursu wzbudziły wiele emocji,
dając w szczególności radość i satysfakcję zwycięzcom. Akcentem satyrycznym
gali były humorystyczne scenki zaprezentowane przez uczniów a dotyczące
relacji damsko – męskich. Obie uroczystości przygotowali uczniowie ZSO pod
kierunkiem nauczycieli: Iwony Ciechańskiej, Ilony Kos i Bartosza Babickiego.

wydarzenia boiskowe. Dlatego też sędzia był zmuszony zarządzić
rozegranie karnych. W tej rozgrywce nieco więcej szczęścia a może
umiejętności mieli zawodnicy z Poświętnego i to właśnie oni, a nie
drużyna z Klwowa zapewnili sobie udział w finale turnieju a wiec
mieliśmy już drugiego finalistę ASK Team. Zanim jednak doszło do
finału czekał nas mecz o 3 miejsce, a tu znów niezwykle wyrównana konfrontacja: ZORZA KLWÓW - ARMAGEDON NIEZNAMIEROWICE
3-3 karne 5-4. Chłopaki z obu ekip chyba uznali ze skoro graja o 3
miejsce należy strzelić 3 bramki. Tak tez uczynili i znów o wszystkim
miały zadecydować karne. Tutaj okazało się że o ile w meczu różnie to mogło być bo w meczu grupowym lepszy był Armagedon
tak w karnych swoja wyższość wykazał Klwów i to oni mogli sie na
koniec cieszyć z brązowych medali. FINAŁ: WKS AMNEZJA ROZWADY - ASK TEAM 0-2. To będzie finał Amnezji dało się słyszeć wśród
zgromadzonej publiczności tuż przed ostateczna rozgrywka. Drużyna która nie straciła bramki do finału, która pokonała już w grupie
późniejszego finałowego przeciwnika wydawała się naturalnym faworytem do wygrania całego turnieju. Wiadomo jednak nie od dziś
jak zaskakujący potrafi być futbol zwłaszcza jego halowa odmiana.
Niestety dla Amnezji rola faworyta w jaka ubrali ja kibice niezbyt
pasowała im. Dość szybko stracona pierwsza bramka wprowadziła
niepewność w ich poczynania. Kolejna stratą było wyeliminowanie
ich kapitana po jednym z ostrzejszych starć musiał opuścić boisko
z mocno krwawiącym łukiem brwiowym. Druga stracona bramka
sprawiła że ASK nabrało pewności siebie i kontrolowali przebieg
meczu. Zryw Amnezji w ostatnich minutach nie przyniósł już żadnych efektów. Poświętne nie dało sobie wydrzeć już zwycięstwa grali
z sercem i poświeceniem i po końcowym gwizdku mogli unieść ręce
do góry w geście triumfu. Nagrody indywidualne zgarnęli: Krzysztof
Róg WKS Amnezja Rozwady - Najlepszy Zawodnik Turnieju: Daniel
Porczek Armagedon Nieznamierowice - Najlepszy Snajper Turnieju:
Damian Łaski ASK Team - Najlepszy Bramkarz Turnieju. Gratulacje
od Organizatorów dla zwycięskich ekip i wszystkich uczestników
szczególnie dla zwycięzców ASK Team Poświętne!!!!! Podziękowania
należą się również dla sponsorów: Biura Ubezpieczeń Wiesława Woźniaka w Opocznie, Pani Elżbiecie Staniszewskiej właścicielce Sklepu
Wielobranżowego w Rozwadach, Piekarni ,,Kajzerek” w Gielniowie,
Maciejowi Stolińskiemu. Szczególne podziękowania uczestnicy turnieju kierują do Straży Pożarnej z Rozwad.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

GIELNIÓW

OPOCZYŃSKIE
PISANKI
16 marca w Gimnazjum Publicznym
w Gielniowie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Poprowadziły
je Panie Halina Benderz i Małgorzata
Gąsiorek z Bielowic, które zostały zaproszone przez uczące w gimnazjum
Izabelę Piętowską i Edytę Cholewę. Panie pokazywały sposoby pisania jajek
i opowiadały o tradycjach regionu opoczyńskiego. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy
z wielkim zaangażowaniem wykonywali
własnoręcznie pisanki. Niektórzy z nich
wykazali się ogromną inwencją twórczą
i zapałem. Podczas nauki i pracy panowała bardzo miła atmosfera.

Rekrutacja do
Przedszkola
Niepublicznego
w Rozwadach
na rok szkolny
2014/2015

Wójt Gminy Gielniów oraz firma WARM
GREEN MONIKA PIETRAS zapraszają do Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Buzie”
w Rozwadach. W ramach rekrutacji opartej na zasadzie powszechnej dostępności
przyjętych będzie 25 dzieci w wieku 3-4 lat.
Dziewięcio godzinna placówka podobnie
jak w roku ubiegłym oferuje: zajęcia dydaktyczne z podstawy programowej, prowadzone przez odpowiednio przygotowaną
i przeszkoloną kadrę (p. Maria Gubiec, p.
Ewelina Bomba), zajęcia dodatkowe: język

angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia
sportowe, Zabawy Fundamentalne. Współpracujemy w zależności od potrzeb dzieci
z logopedą, pedagogiem, psychologiem,
jak również ze specjalistami od integracji
sensorycznej i psychomotoryki. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w siedzibie
przedszkola znajdującej się w Szkole Podstawowej w Rozwadach, tam też należy ją
złożyć do 15 kwietnia br.
Serdecznie zapraszamy!

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

13

ODRZYWÓŁ

I Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Ponad sto osób wystartowało w I Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych zorganizowanym w Gminie Odrzywół. Uczestnikami byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Odrzywole oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa
Sportowego w Lipinach. Trasa licząca 1963 metry wiodła
z Lipin, przez Emilianów i kończyła się na leśnej polanie,
gdzie zapłonęło ognisko. Nie mogło obyć się bez pieczenia
kiełbasek. Zwycięzcami biegu w poszczególnych kategoriach zostali: PSP Odrzywół – Kinga Dobrodziej i Szymon Karkowski; PG Odrzywół – Magdalena Marcinkowska i Dominik
Lerka; ZSPiMS Lipiny – Karina Liźniewicz i Konrad Przywała.
Wójt Gminy Odrzywół ufundował pamiątkowe koszulki, które zostały wręczone najlepszym biegaczom, ale i z ostatnich
miejsc mieli szansę na nagrodę, ponieważ część koszulek została rozlosowana wśród wszystkich uczestników imprezy.
Zorganizowany bieg był hołdem dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy po zakończeniu II wojny światowej
byli więzieni i prześladowani przez władze komunistyczne.
1 marca 1951 r. w Warszawie wykonano wyrok śmierci na
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Dystans 1963 metry był tożsamy z datą roczną zabicia przez służby komunistyczne ostatniego Żołnierza
Wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”, żołnierza Armii Krajowej
i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Józef Franczak był ostatnim poległym w boju partyzantem podziemia poakowskiego
na terenie Polski, w konspiracji spędził łącznie 24 lata (1939
– 1963).
Mamy nadzieję, że taki sposób upamiętnienia bohaterów
stanie się tradycją i za rok znów wyruszymy na trasę biegową.

14

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

ODRZYWÓŁ

Bobry utrudniają prace przy
zbiorniku wodnym
w Kamiennej Woli
Trwają prace przy zagospodarowaniu otoczenia zbiornika wodnego
w Kamiennej Woli. Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa wsi”
PROW opiewa na240 tyś. zł brutto. Wykonawca uformował już skarpy zbiornika i przystąpił do utwardzania ścieżek
i placu wokół zbiornika. Niespodziewania na zbiorniku pojawiły się bobry,
które drążą głębokie jamy w skarpie
powodujące zapadanie się ziemi pod
trasa spacerową. Wykonawca obawia
się, że działania bobrów doprowadzą do
dewastacji przewidzianych do wykonania robót. Jedyną możliwością ochrony
jest zastosowanie bardzo drogiej technologii zabezpieczenia skarp i gruntu
wokół zbiornika. Wymagałoby to rozkopania skarp i podmokłego gruntu

celem zamontowania specjalnych siatek
stalowych. Gmina nie ma środków na
pokrycie kosztów tych robót. Aby zminimalizować szkody pracownicy Urzędu
spróbują odłowić bobry i przewieźć je
w inne miejsce. Jednak nie ma gwarancji, że bobry nie pojawią się tam ponownie. Zwierzęta te korzystają z ochrony
państwa, ponieważ nie są zwierzyną
łowną. Gwałtowny wzrost ich populacji
na terenie gminy Odrzywół na ciekach
i dopływach wodnych rzeki Drzewiczki,
Pilicy i Kiełecznicy z roku na rok przyczynia się do dużych szkód w uprawach
rolnych i leśnych. Żeremia bobrze przyczyniają się do zalewania łąk i pastwisk
rolniczych, do niszczenia rowów melioracyjnych i do niszczenia drzewostanu
leśnego i owocnego wzdłuż ich siedzib.

Szkolenie dla rolników i pracowników Urzędu
Gminy z działań nowego PROW

Na prośbę Wójta Gminy Mariana Kmieciaka Krajowa Rada
Spółdzielcza przeprowadziła szkolenie z działań Programu
Obszarów Wiejskich, edycja 2015 – 2020, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów dotyczących funkcjonowania
Rolniczych Grup Producenckich. W szkoleniu wzięli udział
rolnicy zainteresowani powstaniem takiej grupy oraz pra-

cownicy Urzędu Gminy, którzy będą wspomagać rolników
w przygotowaniu ewentualnych wniosków finansowych
i administracyjnych. Szkoleniem kierował pracownik Krajowej
Rady Spółdzielczości Pan Marcin Martynowski. Ze względu
na nowa perspektywę finansową, nowe działania i przepisy,
szkolenia będą jeszcze kontynuowane.
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POTWORÓW

Turniej Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”
Już po raz trzynasty w Publicznej Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Potworowie przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, podczas których uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej.
W Turnieju zorganizowanym przy współudziale Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze oraz
Wójta Gminy Potworów udział wzięło 16 uczniów ze Szkół
Podstawowych z terenu gminy Potworów oraz 17 uczniów
z Publicznego Gimnazjum w Potworowie.
Nad prawidłowym przebiegiem zmagań turniejowych czuwała Komisja konkursowa pod przewodnictwem Elżbiety
Podsiadłej z Urzędu Gminy w Potworowie.
Egzamin konkursowy składał się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru, obejmujących swym zakresem tematycznym wiedzę interdyscyplinarną dotyczącą znajomości
organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej oraz technik
ratowniczo-gaśniczych.
Po dokładnym sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów
Komisja, zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej wyłoniła zwycięzców z największą ilością
punktów.
W kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się: Wiktoria Woźniak i Maciej Gnojewski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze oraz Julia Kaczor z Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie.
W grupie wiekowej 14-16 lat pierwsze miejsca przypadły
reprezentantom Publicznego Gimnazjum w Potworowie: Kamilowi Poradzie, Weronice Kalinowskiej i Piotrowi Bielskiemu.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej otrzymali pamiątkowe upominki, a zwycięzcy zostali
uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Potworów.

Bezpłatna pomoc przy
wypełnianiu wniosków
o dopłaty bezpośrednie
Zgodnie z unijnymi zasadami od niedzieli 15 marca
2015 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich za 2015 rok, płatności ONW oraz płatności
rolnośrodowiskowych.
Podobnie jak w latach ubiegłych w Urzędzie Gminy w Potworowie czynny będzie Punkt Konsultacyjny, w którym rolnicy będą mogli otrzymać bezpłatną pomoc przy wypełnianiu
wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 rok.
Punkt znajduje się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
i czynny będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od
7:30 do 15:30.
Rolnicy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 15
maja 2015 roku, mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat
w pełnej wysokości, natomiast osoby które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 9 czerwca 2015
roku, otrzymają takie płatności pomniejszone o 1% za każdy
roboczy dzień opóźnienia.
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Nabór do drużyny
harcerskiej
Drużyna to podstawowa jednostka w strukturze
organizacji harcerskich, której głównym celem jest
prowadzenie działalności wychowawczej zgodnej z
harcerską metodyką grupy wiekowej jej członków.
W związku z opracowaniem rocznego planu pracy
drużyny, uwzględniającym między innymi oczekiwania
nowych członków rodziny harcerskiej, przewodniczki
Anna Tomczyk i Monika Żółcińska ogłaszają nabór do 9
i 18 Drużyny Harcerskiej w Potworowie.
Organizacyjne zbiórki naborowe odbywają się
w piątki, o godzinie 15:00 w świetlicy Publicznej Szkoły
Podstawowej.
Na harcerzy czekają rajdy, wyjazdy na obozy i biwaki,
spotkania przy ognisku, zdobywanie sprawności i wiele
innych ciekawych zajęć.

Młodzi piłkarze z PSP Potworów
na turnieju „MŁODZIK CUP”
Pierwsze doświadczenia w halowej
piłce nożnej zdobyli piłkarze PSP Potworów w roczniku 2005 i młodsi.
W turnieju rozgrywanym w Radomiu „
MŁODZIK CUP” chłopcy zajęli IV miejsce
rywalizując z drużynami takimi jak: Broń
Radom, Star Starachowice, Puławiak Puławy, Zwolenianka Zwoleń, Junior Radom, czy Młodzik -18 Radom.

Grali w składzie: Biniszewski Arkadiusz, Król Dawid, Milczarski Tomasz,
Siwiec Jakub, Kawiński Szymon, Grojecki Szymon, Litwiński Maciej, Brociek
Michał, Kalinowski Jakub.
Dla trenera Wojciecha Gędaja nie liczyło się zajęte miejsce tylko jak podkreśla; to był ich pierwszy turniej halowy
i liczyła się ich radość, uśmiech, zaanga-

żowanie zawodników, i nie kalkulowanie z kim grają tylko z każdym chcieli
wygrywać i bramki strzelać – podkreśla
trener.
Opracował: Wojciech Gędaj

Młodzi piłkarze z PSP Potworów na turnieju „MŁODZIK CUP”
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Rusinów

Poznajemy Ojcowiznę
10 marca 2015 roku w Radomiu zostały rozdane nagrody
za udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Uczniowie z Publicznego
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie zdobyli
następujące nagrody:
1. W kategorii prac zbiorowych pierwszą nagrodę zdobyła
praca pt. „Obijoki, walonki, słomiaki – czyli co dawniej zdobiło
stopy naszych babć i dziadków”, którą wykonały: Anna Papis,
Angelika Kucharczyk, Sylwia Kucharczyk i Weronika Snopczyńska.
2. W kategorii prac multimedialnych pierwszą nagrodę zdobyła praca Arkadiusza Rosika „Gdzie ci kowale”.
3. W kategorii prac indywidualnych drugą nagrodę zdobyła
praca Marcina Gałka pt. „Nie ma przyszłości bez przeszłości,
czyli jak to dawniej z olejem bywało i jak jest dziś”.
Uczniowie z gimnazjum w Rusinowie jako jedyni reprezentowali szkołę w każdej kategorii. Ich prace wyróżniały się na
tle innych prac. Były ładne, ciekawe i dopracowane. Dzięki
tym pracom uczniowie mieli okazję zapoznać się z dawnym
życiem ludzi na wsi. Uczniowie wykonywali prace pod opieką
p. Kazimiery Woźniak.

Pomoc dla rolników
Od początku marca rolnicy z terenu Gminy Rusinów mogą
skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie na 2015 rok. W tym roku nastąpiły zmiany
w płatnościach. Dotyczą one rodzajów płatności, o które
rolnik będzie mógł się ubiegać oraz wymogów, których
spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi płatności. Konsultacje udzielane
są nieodpłatnie w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy
w Rusinowie, który zlokalizowany jest przy wejściu głównym
na parterze. Punkt działa od godziny 8:00 do 15:00 w każdy
dzień pracy urzędu. W wypełnianiu pomagają pracownicy
Urzędu Gminy: Hanna Kobyłka, Artur Stachniak i Bożena Zaraś. W ubiegłym roku pomoc okazała się bardzo przydatna
i wielu rolników z niej skorzystało. Przypominamy, że wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Przysusze do 15 maja. Kilkudziesięciu zainteresowanych
skorzystało już z pomocy. Urząd Gminy zaprasza do Punktu
Konsultacyjnego.

Nowa studnia głębinowa
dla stacji w Rusinowie
Aby zapewnić bezpieczeństwo w zaopatrzenie w wodę Stacji Uzdatniania Wody w Rusinowie, konieczne było odwiercenie nowej studni głębinowej. Zaprojektowana studnia ma na
celu pracę jako studnia zstępcza za odwierconą w roku 1998.
Stara studnia miała kłopoty z wydajnością i pracowała dając
jedynie około 18 m3/h. Była to wydajność zbyt mała w stosunku do rosnących potrzeb. Na początku zeszłego roku został wykonany odwiert obok starego ujęcia, który wraz z dokumentacją, nadzorem oraz opracowaniami niezbędnymi do
eksploatacji, kosztował około 100 tys. zł. W tym roku Gmina
wyłoniła wykonawcę, który wybudował niezbędną infrastrukturę umożliwiającą włączenie nowej studni do zasilania wodą
Stacji Uzdatniania Wody w Rusinowie. Za sumę około 70 tys.
zł studnia została wyposażona w obudowę studzienną wraz
z niezbędnymi układami sterowania. Starosta Przysuski wydał
już stosowne dokumenty pozwalające na korzystanie z ujęć
zaopatrujących zmodernizowaną stację w Rusinowie. Wydajność wynosi około 35 m3/h. Zgodnie z zaleceniem konieczne
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będzie także zlikwidowanie starej studni. Wraz z nową stacją, system zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy
Rusinów uległ całkowitej modernizacji i pozwoli na długie
lata cieszyć się tym niezbędnym do życia płynem.
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Rusinów

Oddano do użytku
Stację Uzdatniania Wody
w Rusinowie
Do około 2700 mieszkańców trafia woda ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Rusinowie. Obiekt został wybudowany pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku i wymagał
gruntownego remontu z uwagi na zastosowany przestarzały
system uzdatniania wody. Dodatkowo Stacja miała już mocno
wypracowane złoża filtracyjne, które przeszły także podczas
swojej pracy zasypanie piaskiem ze studni głębinowej. Realizacja inwestycji trwała prawie rok, wliczając w ten czas analizy
potrzeb, wykonanie dokumentacji i wreszcie modernizację.
Trzeba powiedzieć, że samorząd nie szczędził środków na tę,
jakże ważną dla mieszkańców inwestycję. Licząc wszystkie
środki, jakie Gmina przeznaczyła na to zadanie, wyniosły one
ponad 700 tys. zł. Właśnie ta suma sprawiła, że zmodernizowany obiekt, to inwestycja, która zapewni nam spokój z wodą
na co najmniej kilkanaście lat. Nowoczesna konstrukcja nie
będzie wymagała w przyszłości żadnego znacznego dodatkowego wkładu finansowego, a jednocześnie pozwoli na zapewnienie mieszkańcom wody najwyżej jakości. Dotychczas
w okresach letnich mieszkańcy wielokrotnie odczuwali braki
wody przy zwiększonym zużyciu. Niejednokrotnie ulegały
także awariom urządzenia odpowiedzialne za dostarczanie
wody. Dotyczyło to zarówno sterowania, jak i samych rurociągów. Obecnie takich kłopotów już na pewno nie będzie.
W budynku zastosowano nowe filtry, o większym przekroju
i przepustowości. Nad każdym etapem przepływu wody oraz
nad procesami uzdatniania, czuwają skomplikowane syste-

Wiosenne
inwestycje

my elektroniczne. Stacja działa w systemie bezobsługowym,
a całość procesów objęta jest monitoringiem. O wszelkich
awariach i nieprawidłowościach pracownicy zostają powiadomieni drogą telefoniczną przez specjalny system. Dzięki
temu zredukowane są koszty utrzymania. Wystarczy, że raz
na dobę pracownik przeprowadzi osobiście dozór techniczny.
Ponadto rozwiązania technologiczne, jakie zastosowano przy
modernizacji stacji, mają zagwarantować jej niezawodność
i skuteczność. Według zapowiedzi, przez następne 20 lat nie
powinna ona wymagać żadnej poważnej modernizacji.

Wraz z poprawą pogody ruszyły także inwestycje na terenie Gminy Rusinów. W Nieznamierowicach, wyłoniony w przetargu na przełomie stycznia
i lutego, wykonawca przystąpił do przebudowy drogi gminnej. Droga zlokalizowana jest na „Dołkach” i przebiega przez
zwartą zabudowę mieszkaniową. Mieszkańcy tej części Nieznamierowic już nie
będą mieli kłopotów z przejazdem po

ulewnych deszczach. Ruszył również
drugi etap przebudowy budynku po
byłej szkole podstawowej w Przystałowicach Małych na świetlicę wiejską.
Ten etap przewiduje prace remontowe
wewnątrz budynku. Także do drugiego
etapu przebudowy budynku po byłej
zlewni mleka na świetlicę wiejską, przystąpił wykonawca w Woli Gałeckiej. Prace postępują zgodnie z planem.

Przebudowa budynku po byŁej zlewni mleka na świetlicę
wiejską w Woli Gałeckiej

Przebudowa drogi w Nieznamierowicach

Świetlica w Przystałowicach Małych po I etapie
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WIENIAWA

Stroiki wielkanocne
Trzynastego marca w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie miało miejsce spotkanie, na którym zaproszone osoby tworzyły wielkanocne ozdoby. Wykonywano stroiki oraz
wielobarwne jaja wielkanocne. Uczestnicy warsztatów byli
mile zaskoczeni, jak w bardzo prosty sposób można przygotować tego rodzaju dekoracje. Wystarczy dobry pomysł i przy
niewielkim wkładzie finansowym można wykonać ciekawe
i niepowtarzalne ozdoby świąteczne. Spotkanie poprowadziły Panie Elżbieta Niewadzisz oraz Maria Wiaderek. Wykonane
ozdoby i stroiki, upiększą wnętrza instytucji samorządowych
w Wieniawie.

Znajdź pomysł na siebie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Wieniawie odbył
się koncert zespołu religijnego Full Power Spirit pod hasłem „Znajdź pomysł
na siebie”, połączony z rozważaniem na
temat wiary, wartości oraz poszukiwania
sensu w życiu młodych ludzi. W spotkaniu wzięli udział uczniowie gimnazjum.
Organizatorem
i pomysłodawcą tego wydarzenia był
ks. Krzysztof Andaś. Głównym celem
koncertu było dobre wprowadzenie
młodzieży w czterdziestodniowy okres
Wielkiego Postu. Spotkanie rozpoczęło
się przemówieniem i przywitaniem go-

ści przez dyrektora szkoły Pana Adama
Maletę, a następnie oddano głos artystom. W trakcie spotkania omawiane
były tematy związane ze szczęściem, miłością oraz o tym, gdzie należy tych wartości poszukiwać. Członkowie zespołu
uświadomili nam również to, że każdy
z nas ma jakiś talent, który warto pielęgnować. Młodzież oraz obecne grono pedagogiczne byli zachwyceni występem.
Miejmy nadzieję, że uczniom to spotkanie pomoże „znaleźć pomysł na siebie”
i pozwoli spojrzeć na wiele spraw ze zupełnie innej perspektywy.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieniawie
Od nowego roku szkolnego, czyli od
1 września 2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie funkcjonować będzie Szkoła Mistrzostwa Sportowego – tak zdecydowali radni podczas
ostatniej sesji.
Głównym celem utworzenia Szkoły
Mistrzostwa Sportowego jest wzbogacenie oferty edukacyjno – sportowej dla
uzdolnionej sportowo młodzieży, która
na trzecim etapie edukacyjnym (gimnazjum) chciałaby rozwijać swoje umiejętności w zakresie piłki nożnej i piłki
ręcznej. Chcielibyśmy by oferta naszej
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szkoły nie tylko była kontynuacją dla
uczniów z klas sportowych, którzy osiągają znaczące wyniki sportowe, ale również skupiła w jednym miejscu uczniów
o zbliżonych, wysokich umiejętnościach sportowych. Bazą Szkoły Mistrzostwa Sportowego są obiekty sportowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wieniawie: hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, kort tenisowy, boiska wielofunkcyjne oraz pomieszczenia
socjalne. Szkoła posiada nowoczesną
bazę sportową. Do dyspozycji uczniów
jest także pełnowymiarowe boisko ze
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sztuczną nawierzchnią i oświetleniem
w Brudnowie. Możliwe będzie także zakwaterowanie uczniów zamiejscowych.
W szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska i trenerska, która będzie prowadziła zajęcia w ramach Szkoły
Mistrzostwa Sportowego. Więcej informacji na temat działalności i rekrutacji
do szkoły znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie – mówi dyrektor
ZSO w Wieniawie pan Adam Maleta.

WIENIAWA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wieniawa,
Drodzy Przyjaciele
W dniu 10 marca 2015, minęło 100 dni, od kiedy z Państwa woli objąłem Urząd Wójta Gminy Wieniawa. Pragnę jeszcze raz serdecznie
wszystkim podziękować za udział w wyborach, zaufanie i powierzenie
mi tego zaszczytnego stanowiska. Pragnę wykorzystać najbliższe cztery
lata, służąc Państwu pomocą i wsparciem. Zapewniam, że każda moja
decyzja, będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby mieszkańców.
Będę konsekwentnie realizował program wyborczy, by wszystkim, bez
wyjątku mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny, żyło się lepiej. Jestem
jednym z Was i zawsze będę otwarty na Wasze potrzeby!
Zapraszam w każdy wtorek od 7.30 do 15.30, oraz w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. (48) 673
00 01. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej: http://www.
gminawieniawa.pl, oraz czynnego udziału w życiu Gminy Wieniawa.
Zapewniam, że każda inicjatywa będzie doceniona i wykorzystana.
Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei i miłości. Czas odradzania się wiary w siłę i moc Zmartwychwstałego Chrystusa, a zarazem w drugiego człowieka. Życzę Państwu, aby Święta Wielkanocne
przyniosły wszystkim radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się
źródłem wzmocnienia ducha. Niech Zmartwychwstały, który niesie
odrodzenie do nowego życia napełni Was pokojem i wiarą. Niech da
Państwu siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w naszą wspólną przyszłość.
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod następującymi adresami
mailowymi:
sekretariat@gminawieniawa.pl
wojt@gminawieniawa.pl
sekretaz@gminawieniawa.pl
skarbnik@gminawieniawa.pl
gops@gminawieniawa.pl

Jabłka od GOPS
W dniach 13 – 16 marca 2015 przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wieniawie, Mieszkańcy Gminy mogli
zaopatrzyć się w jabłka wydawane w ra-

mach Radomskiego Banku Żywności.
Jabłka wydawali pracownicy Stowarzyszenia Klubu „Opoka” z Przysuchy – za
co bardzo dziękujemy.
Każdy z zainteresowanych mógł pozyskać 5 kg na osobę w rodzinie. Łącznie wydano i rozdysponowano 20 ton

Adresy mailowe poszczególnych pracowników, wraz z numerami telefonów, zostaną zamieszczone wkrótce na stronie
internetowej Gminy Wieniawa.

owoców. Akcja cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem wśród społeczności
lokalnej, czego efektem było szybkie
wyczerpanie zapasów. Kierownik GOPS
Pani Genowefa Sobótka ma nadzieję,
że uda się powtórzyć taką samą akcję
w niedalekiej przyszłości.

Informator Samorzadowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Grafmar, ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna
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KOMUNIKATY

Ogłoszenie

Znak : AB.6740.7.2.1.2015

Przysucha, dnia 19.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 11f ust.3 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.687 z późn. zm.) oraz art. 49 i art.61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 1409)

Starosta Przysuski
Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze w dniu 16 maja zaprasza
na „Noc Muzeów” pod hasłem: „KLUB
KOLEKCJONERÓW”. Kanwą tematyki
tegorocznej imprezy będzie aktualna
wystawa czasowa Przysucha podczas
II wojny światowej w kolekcjach
prywatnych. W tym dniu chcemy
zorganizować m.in. giełdę, spotkania
z kolekcjonerami o różnych zainteresowaniach, którzy przedstawią swoje
zbiory, spotkania z konserwatorem
obiektów zabytkowych oraz specjalistami w zakresie archiwizowania pamiątek rodzinnych i dokumentowania
kolekcji. Osoby, które chciałyby
w tym dniu zaprezentować swoje zbiory, podzielić się wiedzą na
ich temat prosimy o pilny kontakt.
Szczegółowe informacje: Muzeum
w Przysusze, tel. 48 675-22-48.
Agnieszka Zarychta-Wójcicka
www.muzeum-radom.pl
tel. 48 675 22 48
agnieszka.zarychta-wojcicka@
muzeum-radom.pl

Z a w i a d a m i a, że na wniosek Zarządu Powiatu – Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych w Przysusze w dniu 17.03.2015 r. została wydana decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa mostu JNI 01016055 w ciągu drogi powiatowej nr 3312W Potworów - Rdzuchów – Kolonia Bąków w km
3+933,36 (3+939) przez rów melioracyjny w miejscowości Rdzów nr ewid. działek – 138/4 323/6, 323/8, 323/10, 457, 1241/1, 1310/3, 1310/5, 1374/1, 1864/1,
1864/2, 1864/3, 1874, 1876/1, 1865/1 – obręb Rdzów, nr ewid. 374, 375/1 – obręb Rdzuchów Kolonia, oraz przebudowa mostu JNI 01016057 w ciągu drogi
powiatowej przez rów melioracyjny nr 3312W Potworów - Rdzuchów – Kolonia
Bąków w km 4+371,05 (4+892) nr ewid. działki – 86/1, 249/1, 250, 374, 375/1,
381/1, 382, 384/1, 385/1 – obręb Rdzuchów Kolonia.
Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: ustala lokalizację przebudowy mostów wraz z określeniem linii rozgraniczających teren oraz warunków
lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związanych z przebudowa
mostów, zatwierdza projekt budowlany.
Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji stają z mocy
prawa własnością Powiatu Przysuskiego. Wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości zostanie ustalona w odrębnym postępowaniu.
Zgodnie z art.10§1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią zezwolenia
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przysusze Al.
Jana Pawła II 10, pok. Nr 49 w godz. 8ºº - 15ºº .
Wyjaśnia się, że stosownie do art.49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia uznaję się, iż nastąpiło skuteczne
doręczenie zawiadomienia o wydanej decyzji w powyższej sprawie.
Zapoznanie z treścią zezwolenia nie jest obowiązkowe.

Przysmaki Skowyrówki

Klops z jajkiem

Dzisiaj proponuję Państwu przygotowanie szybkiego,
estetycznego, bardzo smacznego i niedrogiego dania. Przygotowuje się je szybko i nawet niewprawny adept sztuki kulinarnej powinien sobie z nim poradzić, a efekt palce lizać.
Danie jest bardzo efektowne i może stanowić ozdobę każdego stołu.
Smacznego.
Składniki dla 3-4 osób: 0,5kg mielonego mięsa, sól, pieprz,
1 jajko, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki bułki tartej, 2 łyżki startego sera cheddar, 4 jajka ugotowane na twardo, kilka plasterków
wędzonego boczku.
Przygotowanie: Cebulę kroimy w kosteczkę i podsmażamy na
maśle. Do mielonego mięsa dodajemy jajko, sól, pieprz, 2 ząbki
czosnku przeciśnięte przez praskę, bułkę tartą i łączymy składniki (ja robię to dłonią). Na końcu dorzucamy wystudzoną cebulę
i starty ser i jeszcze raz dokładnie mieszamy. Blaszkę keksówkę
wykładamy papierem do pieczenia i układamy plastry boczku obok
siebie tak aby wystawały poza keksówkę. Na boczek kładziemy 1/3
mielonego mięsa, na to jajka przez środek a na końcu resztę mięsa
tak aby jajka były zakryte mięsem mielonym. Boczek, który wystaje
nam poza blaszkę kładziemy na naszego klopsa. Ja miałam krótkie
plastry więc na górę ułożyłam jeszcze kilka plastrów boczku. Pieczemy około 1 godziny w 180 – 190˚C.
Monika Grzywaczewska
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SPORT

Liga zakończyła
rozgrywki
Dobiegły końca rozgrywki ósmej edycji Przysuskiej Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej o Puchar
Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego. Zwyciężyła
drużyna Papisy i Spóła: (Wiatkowski Mateusz, Papis Sebastian, Papis Karol, Papis Wojciech, Kaczyński Łukasz, Kądziela
Krystian, Porczek Krzysztof, Gawin Paweł),tuż za nią uplasował się ARMAGEDON Nieznamierowice: (Listkiewicz Maciej,
Listkiewicz Paweł, Listkiewicz Jacek, Listkiewicz Mateusz,
Goszcz Łukasz, Skałban Łukasz, Zaras Karol, Kucharczyk Tomasz, Antoniak Sebastian, Tąder Łukasz) Brązowe medale
wywalczyli zawodnicy INTERKRUSZU: (Wożniak Adam, Papis Tomasz, Bartosiński Karol, Ścierski Kamil, Ścierski Przemysław, Natorski Radosław, Krzyżanowski Norbert, Sapieja
Damian, Jesionek Krzysztof, Moskwa Mariusz). W II lidze
zwyciężyli zawodnicy KS Skrzyńsko w: (Nitzki Adrian, Dominik Seta, Seta Konrad, Kapusta Kamil, Kapusta Przemysław,
Dorociak Mateusz, Górski Damian)Na drugim miejscu sklasyfikowana została drużyna JUNIOR CHOJNIAK Wieniawa:
(Dębski Wiktor, Kusztal Albert, Pawlikowski Jakub, Jakubczyk Patryk, Kądziela Damian, Augustyniak Dawid, Dębski
Krystian, Janik Łukasz, Lipiński Adrian, Jakubczyk Krystian,
Wójcik Patryk). Oba te zespoły wywalczyły awans do I ligi.
Brązowe medale wywalczyła drużyna FC Kłudno:(Terlecki
Mateusz, Terlecki Przemysław, Terlecki Karol, Dyjas Mateusz,
Charzewski Michał, Swęda Mateusz, Siwek Piotr). W III lidze
zwycięstwo odniosła drużyna ASK Team: Jakubczyk Łukasz,
Kołodziejczyk Kamil, Głowiński Radosław, Świąder Jacek,
Adamiak Piotr, Feret Marcin, Łaski Mateusz, Łaski Damian,
Adamiak Dawid. Srebrne medale zdobyli zawodnicy FC Albatros: Figura Tomasz, Kaleta Artur, Reguła Mateusz, Włodarski Paweł, Życiński Radosław, Blank Wiesław, Majchrzak
Sławomir, Życiński Dariusz. Brązowe krążki zdobyli zawodnicy ZOHANA Janików: Wrzesień Marcin, Wrzesień Mateusz,
Wrzesień Karol, Jankowski Łukasz, Gutowski Emil, Kapusta
Paweł, Norbert Witek.
W uroczystym podsumowaniu zmagań wzięli udział
m.in. Tomasz Matlakiewicz wicestarosta przysuski, członek

Karol Papis - Najlepszy piłkarz rozgrywek I ligi

Mistrzostwa
Młodzieżowych
Ośrodków
Wychowawczych
Regionu Radomskiego

Kibice wypełniali widownię podczas wszystkich meczów ligi

Przedstawiciele samorządu powiatowego Tomasz Matlakiewicz, Jan Gawryś i Mariusz Jakubczyk
zakończyli tegroczne rozgrywki

Zarządu Jan Gawryś oraz Mariusz Jakubczyk – radny powiatowy. Jak zacięta była walka między drużynami niech świadczy ilość zdobytych bramek
– 1183. Najlepszym bramkarzem ligi został Robert Nowak (OSKAR Przysucha), najlepszym zawodnikiem Karol Papis (Papisy i Spóła).
Najlepszy bramkarz II ligi: Błażej Kozłowski (Oskarowcy). Najlepszy zawodnik II ligi: Patryk Jakubczyk (JUNIOR CHOJNIAK Wieniawa). Najlepszy
bramkarz III ligi: Łukasz Jankowski (ZOHAN Janików). Najlepszy zawodnik III
ligi: Paweł Ajdamiak (ASK Team).
Liga trwała dziewięć tygodni, wzięło w niej udział 420 zawodników, rozegrano 270 meczów. Rywalizacja trwała do samego końca nie było większych
problemów, kontuzji, wszystko przebiegło zgodnie z duchem fair – play, we
wszystkich spotkaniach sędziowie pokazali tylko 45 napomnień i 12 wykluczeń z gry. W listopadzie tego roku planowany jest start dziewiątej edycji.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

W dniu 26-02-2015r. w MOW w Kolonii Szczerbackiej odbyły się już drugie Mistrzostwa Regionu Radomskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W rozgrywkach
wzięły udział następujące drużyny: MOW Kolonia
Szczerbacka, MOW Rusinów Konecki, MOW Kolonia Ossa, MOW Wierzbica, MOW Pogroszyn. Po
uroczystym otwarciu turnieju przez panią dyrektor Agnieszkę Rolak, przeprowadzono losowanie
i rozpoczęły się zmagania wychowanków w celu
wyłonienia najlepszej drużyny. Rozgrywki były prowadzone systemem każdy z każdym do dwóch wy-

Sebastian Młodawski

granych setów. Nad całością imprezy czuwali: dyrektor MOW Kolonia Szczerbacka Agnieszka Rolak,
wicedyrektor Donata Nawrocka oraz pan kierownik
ds. wychowawczych Łukasz Szczerek. Mistrzostwa
Regionu Radomskiego MOW zakończyły się pomyślnie dla MOW Kolonia Szczerbacka. Drużyna
wygrywając wszystkie mecze zdobyła pierwsze
miejsce i piękny puchar dla placówki. Drugie miejsce zajął ośrodek z Wierzbicy, miejsce trzecie drużyna z Rusinowa Koneckiego.
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Monika Rynkiewicz

23

Ósma edycja Przysuskiej Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej o Puchar Starosty Przysuskiego
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Papisy i Spółka

Armagedon Nieznamierowice

Intekrusz

KS Skrzyńsko

Junior Chojniak Wieniawa

FC Kłudno

ASK Team
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FC Albatros

