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POWIAT PRZYSUSKI

W 80 rocznicę śmierci
na mocy którego Polska odzyskała Wschodnią Galicję. Właśnie
12 maja 1935 r. zmarł jeden z najznakomitszych Polaków
w trakcie owej kampanii w marcu 1920 armia ofiarowała Piłw historii – Józef Piłsudski. Jego zasługi dla odzyskania niesudskiemu buławę Pierwszego Marszałka Polski. W roku 1923
podległości po 123 latach niewoli i odbudowy instytucji
Marszałek wycofał się jednak z czynnego życia politycznego.
państwa polskiego są niepodważalne. Organizator polskiePowodem było zamordowanie przez prawicowe ugrupowago czynu zbrojnego – legendarny komendant I Brygady Lenia prezydenta RP Gabriela Narutowicza, który zginął zaledwie
gionów, którą poprowadził ku Niepodległej, zwycięski wódz
tydzień po wyborze na to stanowisko podczas otwierania wyw wojnie 1920 r., główny architekt odbudowy państwa polstawy w galerii “Zachęta” z ręki malarza Eligiusza Niewiadomskiego i jego siły zbrojnej, wielkiej klasy polityk i mąż stanu.
skiego. Piłsudski uznał za niemożliwą współpracę z premierem
Czyny i myśli Pierwszego Marszałka Polski wciąż dla wielu
Jego potomnych stanowią wartość żywą, źródło siły, mą- Józef Piłsudski – Wódz rządu, Wincentym Witosem, którego uważał za moralnie odpowiedzialnego za popełniony czyn. Wycofał się do Sulejówka
drości, patriotycznych postaw, wierności temu, co Polskę
naczelny ok. 1920 r
pod Warszawą, gdzie oddał się pracy literackiej i opozycyjnej
stanowi.
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem. propagandzie. Wówczas powstały: „Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu”
Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano pol- (1923), „O wartości żołnierza Legjonów” (1923), „Rok 1920” (1924), „U źródeł
skie tradycje i patriotycznego ducha. Jego ojciec, również Józef, brał udział niemocy Rzpltej” (1924) i „Moje pierwsze boje” (1925). Jednakże sytuacja
w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku, kiedy to Polacy próbowali po raz w kraju zmusiła go do ponownego wkroczenia na arenę polityczną. Niekolejny odzyskać straconą w latach 1772 - 1795 podczas trzech kolejnych pokoje społeczne, rosnąca liczba bezrobotnych i kryzys gospodarczy sporozbiorów rosyjsko-prusko-austriackich niepodległość. Dlatego też młody wodowały, że Piłsudski, cieszący się ogromnym poparciem i poważaniem
Piłsudski, kiedy po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w roku 1885 dostał społeczeństwa, zażądał złożenia władzy przez gabinet Witosa. Kiedy jednak
się na studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, związał się tam jego apele nie odniosły skutku 12 maja 1926 roku na czele wiernych sobie
z socjalistyczno-rewolucyjnym ruchem “Narodnaja Wola”. Za udział w stu- oddziałów Marszałek wkroczył do Warszawy i po trzydniowych walkach
denckich rozruchach po roku nauki został jednak wydalony z uczelni. Nie zmusił do ustąpienia zarówno rząd jak i gabinet prezydenta Stanisława
został również przyjęty na Uniwersytet w estońskim Dorpacie, którego Wojciechowskiego. Nie przyjął jednak nominacji na ten urząd – świadomy
władze zostały powiadomione o jego sympatiach politycznych. Za zaan- jego ograniczonych kompetencji odmówił przyjęcia tej godności, objął
gażowanie w działalność wileńskich socjalistów 22 marca 1887 roku został natomiast tekę ministra spraw wojskowych, przewodniczącego Rady WoPiłsudski aresztowany i pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do jennej i generalnego inspektora Sił Zbrojnych. Sprawował również dwuobalenia cara Aleksandra II zesłany na pięć lat na Syberię – najpierw do Ki- krotnie urząd premiera – w latach 1926 - 1928 i 1930). W rzeczywistości
ryńska nad Leną, potem zaś do Tunki. W roku 1893 w Warszawie powstała oznaczało to koniec rządów parlamentarnych w Polsce i rozpoczęło okres
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) . Piłsudski, który rok wcześniej wrócił ze zwany “sanacją” (od łacińskiego rzeczownika “sanatio”- uzdrawianie) – rzązsyłki, wstąpił w szeregi jej litewskiego oddziału i w 1894 został członkiem dami zmierzającymi do poprawy sytuacji państwa. Poparcie społeczne
Centralnego Komitetu Robotniczego i redaktorem naczelnym wydawane- i zręczna retoryka, owo poparcie mu zapewniająca, pozwoliły sprawować
go przez PPS pisma “Robotnik”. Sześć lat później, jako jeden z czołowych Piłsudskiemu władzę autorytarną, której nie był się w stanie sprzeciwić ani
przywódców partii został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie prezydent (mianowany zresztą przez Marszałka) ani sejm, którego uprawi trafił do więzienia w Cytadeli Warszawskiej. Jednak już następnego roku nienia ograniczył na mocy wprowadzonych 2 sierpnia 1926 roku zmian
przeniesiony do szpitala w Petersburgu (w więzieniu symulował bowiem w Konstytucji. W polityce zagranicznej dążył Piłsudski do utrzymania doobłęd) uciekł stamtąd przy pomocy jednego z lekarzy, Władysława Mazur- brych stosunków z ZSRR (pakt o nieagresji z roku 1932) i Niemcami (1934).
kiewicza. Po powrocie do Galicji nie rezygnował z dalszej działalności poli- Obie umowy miały wzmocnić pozycję Polski wobec naszych sojuszników
tycznej. W 1904 wyjechał do znajdującej się w stanie wojny z Rosją Japonii, i sąsiadów. Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały
gdzie prowadził z rządem Mikada negocjacje zmierzające do utworzenia naród. Do niemal ostatniej chwili ukrywał on nieuleczalną chorobę – raka
przy japońskiej armii legionu polskiego. Uzyskał jednak jedynie pomoc wątroby. Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją narodową oddającą
przy nabywaniu broni i amunicji dla PPS i utworzonej przy partii Organiza- hołd zmarłemu Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Lecji Bojowej PPS. Organizacja ta stała się jedną z głównych sił rewolucji 1905 onarda w Katedrze na Wawelu, obok pokoleń królów i najwybitniejszych
- 1907. Mimo stłumienia szeregu zamieszek, rozruchów i starć z policją Polaków, serce zaś zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem
Piłsudski nie ustawał w wysiłkach stworzenia polskiej siły zbrojnej. Kiedy umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło
w roku 1906 doszło do rozłamu w PPS związana z Piłsudskim grupa zało- w grobie jego matki, na cmentarzu ”na Rossie”. Śmierć Józefa Piłsudskiego
żyła planującą powstanie przeciwko caratowi PPS – Frakcję Rewolucyjną. oznaczała wielką stratę dla państwa i dla narodu. Odszedł wybitny polityk
W roku 1910 w zaborze austriackim udało się powołać do życia dwie le- i patriota, człowiek, którego osnowę poglądów politycznych stanowiła
galnie działające, prowadzące ćwiczenia i wykłady teoretyczne z dziedzin Polska, a życie wypełniała troska o nią i praca dla niej. Takich przywódców
wojskowości, organizacje - “Związek Strzelecki” we Lwowie oraz “Towarzy- nam dzisiaj bardzo potrzeba, jednak bardzo ich niewielu. Może nowy prestwo Strzeleckie” w Krakowie. W roku 1912 Piłsudski został Komendantem zydent? Tego Państwu i sobie bardzo życzę.
Tekst i zdjęcia znajdują się na stronie www.jpilsudski.org
Głównym Związków Strzeleckich. W chwili wybuchu I wojny światowej
Opracował Jarosław Bednarski
stanął na czele dobrze wyszkolonych oddziałów, z którymi wkroczył do
Królestwa Polskiego, gdzie zajął opuszczony przez Rosjan pas ziemi przyŻyczenia:
granicznej. Następnie podporządkowawszy się Austrii stworzył oficjalnie
Z
okazji
Dnia
Samorządowca
składam najserdeczniejsze życzenia
Legiony Polskie i osobiście dowodził ich I Brygadą, w ścisłej konspiracji
natomiast powołał do życia Polską Organizację Wojskową (POW). Kiedy zdrowia, rodzinnego szczęścia i nieustającego zadowolenia z wykow roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii nywania obowiązków zawodowych. Tworząc rodzinę pracowników
i Niemcom, Piłsudskiego, chociaż rok wcześniej zrezygnował z dowódz- instytucji samorządowych od lat odpowiadamy przed naszymi spotwa i zostawszy członkiem Tymczasowej Rady Stanu żądał utworzenia łecznościami za wpływanie na jakość życia swoich sąsiadów realizuw Warszawie Rządu Narodowego, aresztowano i osadzono w więzieniu jąc zadania wpisane w naszą pracę. Owoce tej pracy są liczne i dobrze
w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. Po klęsce Nie- przyjęte przez tych, którym służymy – mieszkańców naszej małej
miec zwolniony z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy, gdzie otrzy- ojczyzny. Dzisiaj właśnie za te owoce składam wyrazy wdzięcznomał naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję utworzenia ści i proszę o kolejne. Od nas, naszego zaangażowania, umiejętności
w wyzwolonym państwie rządu narodowego. 14 listopada 1918 roku po- i zrozumienia istoty działania w samorządzie zależy jak szybko nasza
wierzono mu tymczasowe zwierzchnictwo nad krajem , 22 zaś otrzymał ziemia stanie się dobrym i przyjaznym miejscem do życia. Z nadzieją,
oficjalnie funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa . Funkcję tę spra- że swoją praca przyczynimy się do szybkiego osiągnięcia tego ważwował do 9 grudnia 1922, kiedy to wybrany został pierwszy prezydent nego celu życzę wszystkim pracownikom instytucji samorządowych
Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz. Sam Piłsudski skupił się na w powiecie przysuskim jak najlepszej pracy i wiary w jej głęboki sens
obronie odzyskanej przez Polskę niepodległości. W latach 1919 - 1921 to- oraz zdrowia i szczęścia w rodzinach.
Z wyrazami szacunku
czył na Wschodzie walki z bolszewikami zakończone pokojem w Rydze,
Marian Niemirski – Starosta Przysuski
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Święto 3 Maja
Jak każdego roku 3 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 roku dokument zawierający nowe
zasady organizacji i funkcjonowania upadającej I Rzeczpospolitej jest uznawany przez
prawników i historyków za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego i światowego
oświecenia. Zachowując pamięć o tamtych wydarzeniach dajemy wyraz wierności
własnej historii i budujemy tradycję patriotyczną. W Przysusze punktem kulminacyjnym
pamięci o dziele Konstytucji 3 – go Maja była msza św. odprawiana w kościele pw, św.
Jana Nepomucena w intencji ojczyzny połączona z uroczystą procesją na plac kardynała Wyszyńskiego i złożenie kwiatów pod figurą Matki Boskiej. Podczas tegorocznych
uroczystości Samorząd Powiatowy reprezentował, jak co roku radny Rady Powiatu Leopold Modrzecki oraz Martyna Seta. Nie zabrakło również przedstawicieli Gminy i Miasta
Przysucha z Zastępcą Burmistrza Adamem Pałganem na czele. Uroczystość muzycznie
wspierała Orkiestra Dęta Domu Kultury w Przysusze. Wspólna modlitwa w intencji ojczyzny w kościele i kwiaty złożone przez władze samorządowe i reprezentantów mieszkańców tworzą stały, niezmienny w naszym mieście od lat obraz tego pięknego, narodowego święta.
Jarosław Bednarski

Radny Rady Powiatu Leopold Modrzecki składa kwiaty w imieniu
społeczności i władz powiatu przysuskiego

Obrady IV sesji Rady Powiatu – 29 kwietnia 2015 r.
Niezwykle bogaty i ntensywny charakter miaza 2014 rok podjęto. Za głosowało 16 radnych,
ła IV sesja plenarna rady Powiatu w Przysusze.
1 radny wstrzymał się od głosu. W następnej
Porządek obrad przewidywał realizację aż 30
kolejności przyjęto sprawozdanie z wykonania
punktów porządku dziennego. Po otwarciu IV
planu finansowego Samodzielnego Publiczsesji i stwierdzenie prawomocności obrad został
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
przyjęty porządek obrad. Następnie ślubowanie
w Przysusze za 2014 r. oraz przedstawienie
złożył radny wstępujący – Stanisław Szóstka,
planów finansowych Zakładu na 2015 r. i spraktóry objął obowiązki radnego po rezygnacji
wozdanie z wykonania planu finansowego
z tej funkcji złożonej w związku z objęciem oboPowiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze
wiązków Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta
za rok 2014.oraz sprawozdanie z działalności
Przysucha przez Adama Pałgana. Po przyjęciu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
protokołu z poprzedniej sesji i złożeniu interz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy
pelacji i zapytań radni rozpatrzyli sprawozdania
Zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2014
2014 roku, informacja o programach realizowaPrzewodniczący Krzysztof Wochniak inauguruje obrady
r. Opiniując pozytywnie przyjęcie sprawozdanych przez Powiatowe Centrum Pomocy RoRady Powiatu
nia Komisja Rewizyjna w swojej rekomendadzinie. W dalszej części obrad przyjęto uchwacji stwierdziła: Realizacja dochodów budżetu w stosunku do przyjętego ły: zmieniającą załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu
w uchwale budżetowej planu, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki
przebiegała następująco: planowane dochody to 79.383.984,00 zł, które budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze, uchwałę w sprawie okrewykonano w wysokości 76.124.921,47 zł, co stanowiło 95,89% uchwalone- ślenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2015 rok rego planu; dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 66.375.130,00 alizowanych przez Powiat Przysuski ze środków Państwowego Funduszu
zł tj. 100,22% do planu dochodów bieżących; dochody majątkowe zosta- Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwałę w sprawie przyjęcia do
ły wykonane w wysokości 9.749.791,47 zł tj. 74,12% do planu dochodów realizacji „Programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Przysuskiego
majątkowych. Plan wydatków zrealizowano w wysokości 75.095.339,80 zł, na lata 2015 – 2017”, uchwałę w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomoco stanowi 89,49% uchwalonego planu. Zrealizowane wydatki bieżące cy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Przysuskiego”, uchwałę w sprawie
wyniosły 60.198.959,62 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego. Zrealizowa- przyjęcia „Sprawozdania za 2014 rok z realizacji programu współpracy Pone wydatki majątkowe wyniosły 14.896.380,18 zł, co stanowi 74,30% planu wiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiorocznego. Za 2014 rok Powiat osiągnął nadwyżkę w wysokości 1.029.581,67 tami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku
zł przy planowanym deficycie w kwocie 4.531.936,00 zł. Nadwyżkę budże- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, uchwałę w sprawie
tu przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. wykonywania przez Powiat Przysuski działalności telekomunikacyjnej,
Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2014 r. wyniósł 12.378.149,30 zł, w tym uchwałę w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promo60.816,30 zł z tytułu pożyczek i 12.317.333 zł z tytułu kredytów, co stanowi cji powiatów, uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
16,3% wykonanych dochodów. Realizację tego punktu obrad zakończyło Starostwa Powiatowego w Przysusze. Podjęto także uchwały w sprawie
przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przy- w Przysusze, uchwałę zmieniającą Uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr
suskiego za 2014 rok. W kolejności procedowania rada Powiatu rozpatrzy- XXI/157/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
ła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze za Przysuskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Wo2014 rok. W Ramach realizacji tego punktu obrad rada wysłuchała wnio- jewództwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013 pod nazwą
sku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinię Regionalnej „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego
Izby Obrachunkowej w tej sprawie, po krótkiej dyskusji, w czasie której Do- przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
rota Kwietniewska Radna Rady Powiatu, nawiązując do przedstawionych na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
sprawozdań powiedziała, że słowa uznania i gratulacje należą się przede uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XII/115/2012
wszystkim Staroście – Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, jak również z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publiczcałemu Zarządowi Powiatu, Przewodniczącemu Rady Powiatu, wszyst- nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, uchwałę w sprakim radnym poprzedniej i obecnej kadencji, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz wie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na
i wszystkim współpracownikom oraz pracownikom zakładów wchodzą- lata 2015 – 2020, uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok
cych w strukturę Powiatu Przysuskiego. Dodatnie wyniki finansowe, bar- 2015. Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania i interpelacje rada Powiatu
dzo niski poziom zadłużenia i powiększenie wartości środków trwałych wysłuchała informacji o pracach Zarządu Powiatu w okresie między seświadczą o wykonaniu ogromnej pracy. Uchwałę w sprawie udzielenia ab- sjami. Po wyczerpaniu punktu sprawy różne obrady IV sesji Rady Powiatu
solutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu w Przysusze dobiegły końca.
Jarosław Bednarski
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Powiatowy Dzień Strażaka
w Przysusze
31 maja odbyły się w Przysusze uroczystości związane z obchodami
Powiatowego Dnia Strażaka. Porządek uroczystości przewidywał: godz.
9.00 – zbiórka przy budynku strażnicy PSP w Przysusze, o godz. 9.45 wymarsz do kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze z placu zewnętrznego Komendy. Godz. 10.00 – uroczysta msza św. O godz. 11.15
– początek uroczystości na placu zewnętrznym Komendy, a o godz.
12.30 – zakończenie. Uroczystość prowadził Artur Kucharski. Podczas
uroczystości nie zabrakło zaproszonych gości. Uroczystość między innymi uświetnili: Kapelan Strażaków – ks. Stanisław Traczyński, mł.bryg.
Paweł Fliszkiewicz – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze – Krzysztof Wochniak, Wicestarosta Przysuski – Tomasz
Matlakiewicz, Członek Zarządu Powiatu – Jan Gawryś, Wójt Gminy
Borkowice – Robert Fidos, Wójt Gminy Potworów – Marek Klimek, Wójt
gminy Klwów – Piotr Papis, Władysław Czarnecki – Wójt gminy Gielniów,
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze podinsp. Sławomir Rek, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha Czesław
Korycki. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego złożenia meldunku
przez starszego kapitana Pawła Sokoła i podniesienia flagi państwowej
przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze starszy brygadier Władysław Piątkowski. Jako drugi wygłosił przemówienie Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Józef Pomykała. Najprzyjemniejszą
częścią uroczystości było wręczenie nagród, odznaczeń i awansów.
Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” Minister
Spraw Wewnętrznych odznaczył: Gawryś Jarosław, Gutowski Marian,
Kucharski Artur, Śledź Mirosław. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu
szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku nadało Medal
Honorowy im. Bolesława Chomicza dla: Druh Stefan Smolarski, Druh
Zdzisław Strzałkowski. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Województwa Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Złotym Medalem Za Zasługi Dla
Pożarnictwa. Medale otrzymali: Biernat Zbigniew, Dąbrowski Stanisław,
Działkowski Stanisław, Gala Stanisław, Łomża Wiktor, Niziałek Mirosław,
Papis Michał, Podkowiński Krzysztof, Szyderski Stanisław, Urbańczyk Kazimierz. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Biskup
Jan, Grudzień Radosław, Kędziora Wiesław, Kopczyński Marian, Kowalski
Dariusz, Kowalski Marcin, Kwiecień Michał, Penkalski Grzegorz, Piejak
Zbigniew, Witczak Marek. Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa
dostali: Derlecki Paweł, Dudek Krzysztof, Hojecki Daniel, Kędziora Łukasz, Kolibabski Paweł, Kopczyński Robert, Pająk Maciej, Sztąberek Justyna, Świercz Pelagia, Waszkowski Zbigniew, Zawadzki Krystian. Odznaką
Strażak Wzorowy przyznaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Przysusze zostali wyróżnieni druhowie: Dąbrowski Grzegorz, Dąbrowski Michał, Dziakiewicz Jarosław, Dwornik Michał Jakub, Fijałkowski
Bogumił, Fijałkowski Piotr, Jastrzębski Emil, Kędziora Mateusz, Narożnik
Andrzej, Rek Konrad, Rek Przemysław, Seliga Paweł, Żułciński Mateusz,
Żułciński Tomasz. Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym z dnia 23 kwietnia 2015 r. awansował do stopnia Młodszego brygadiera: st.kpt. Henkiel Agnieszka, st.kpt. Sokół Marcin oraz do stopnia
Kapitana: mł.kpt. Kobyłka Damian.Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie rozkazem personalnym z dnia 21 kwietnia 2015 r. awansował do stopnia: Starszego ogniomistrza ogn. Śledź
Mirosław, do stopnia Ogniomistrza: mł.ogn. Bałtowski Paweł, mł.ogn.
Kowalski Marcin, mł.ogn. Siudek Robert, do stopnia Młodszego ogniomistrza: st.sekc. Kraszewski Jacek, st.sekc. Modrzecki Piotr, st.sekc. Molik
Marcin, st.sekc. Rzeźnik Mariusz oraz do stopnia Starszego sekcyjnego:
sekc. Hatała Michał. Rozkazem Personalnym z dnia 30 kwietnia 2015
roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
awansował do stopnia Starszego strażaka: str. Nowacki Łukasz, str. Sagalara Mateusz. Po wręczeniu nagród i awansów głos zabrali mł.bryg. Paweł Fliszkiewicz i Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz. Przemówienia były
ostatnią częścią uroczystości, po której uczestnicy zostali zaproszeni na
gorącą grochówkę przygotowaną przez Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika
Skowyry w Przysusze.
Jarosław Bednarski



II tura wyborów prezydenckich
w powiecie przysuskim – 76, 13 %
dla zwycięzcy

Wynik wyborów w powiecie był również efektem zaangażowania społeczności lokalnej

24 maja 2015 r. odbyła się w całej Polsce II tura wyborów prezydenckich.
Kandydujący do urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dr Andrzej
Duda otrzymał 8 630 627 głosów czyli 51,55 % i wygrał wybory prezydenckie. Ustępujący, dotychczasowy prezydent dostał od wyborców 8 112
311 głosów, czyli 48,45 %. Różnica pomiędzy kandydatami wyniosła 518
316 głosów. Bardzo wysokie poparcie otrzymał nowy prezydent w naszym
powiecie, gdzie uzyskał 15 201 głosów (76,13 %). Bronisław Komorowski
dostał w powiecie przysuskim 4765 głosów (23,87 %) Frekwencja wyniosła w powiecie 57,39 %, co oznacza, ze w głosowaniu wzięło udział 20262
z 35306 osób. W poszczególnych gminach wyniki głosowania przedstawiały się następująco: Borkowice: frekwencja 51,69 %.Liczba uprawnionych do
głosowania: 3658. Liczba kart ważnych: 1891. Liczba głosów ważnych: 1848.
Liczba głosów nieważnych: 43. Kandydaci otrzymali: 1. Duda Andrzej Sebastian – 1241 głosów (67, 15 %). 2. Komorowski Bronisław Maria – 607 głosów
(32,85 %). Gielniów: frekwencja 57,12 %. Liczba uprawnionych do głosowania: 3876. Liczba kart ważnych: 2214. Liczba głosów ważnych: 2181. Liczba
głosów nieważnych: 33. Kandydaci otrzymali: 1. Duda Andrzej Sebastian –
1709 głosów (78,36 %). 2. Komorowski Bronisław Maria – 472 głosy (21,64 %).
Klwów: frekwencja 63,73 %. Liczba uprawnionych do głosowania: 2851.
Liczba kart ważnych: 1817. Liczba głosów ważnych: 1801. Liczba głosów nieważnych: 16. Kandydaci otrzymali: 1. Duda Andrzej Sebastian – 1429 głosów
(79,34 %). 2. Komorowski Bronisław Maria – 372 głosy (20,66 %). Odrzywół:
frekwencja 63,41 %. Liczba uprawnionych do głosowania: 3340. Liczba kart
ważnych: 2118. Liczba głosów ważnych: 2099. Liczba głosów nieważnych:
19. Kandydaci otrzymali: 1. Duda Andrzej Sebastian – 1807 głosów (86,09 %).
2. Komorowski Bronisław Maria – 292 głosy (13,91 %). Potworów: frekwencja
53,89 %. Liczba uprawnionych do głosowania: 3379. Liczba kart ważnych:
1821. Liczba głosów ważnych: 1790. Liczba głosów nieważnych: 31. Kandydaci otrzymali: 1. Duda Andrzej Sebastian – 1408 głosów (78,66 %). 2. Komorowski Bronisław Maria – 382 głosy (21,34 %). Przysucha: frekwencja 57,30
% Liczba uprawnionych do głosowania: 10226. Liczba kart ważnych: 5859.
Liczba głosów ważnych: 5776. Liczba głosów nieważnych: 83. Kandydaci
otrzymali: 1. Duda Andrzej Sebastian – 4034 głosy (69, 84 %). 2. Komorowski
Bronisław Maria – 1742 głosy (30,16 %). Rusinów: frekwencja 59,71 %. Liczba uprawnionych do głosowania: 3564. Liczba kart ważnych: 2128. Liczba
głosów ważnych: 2101. Liczba głosów nieważnych: 27. Kandydaci otrzymali:
1. Duda Andrzej Sebastian – 1734 głosy (82,53 %). 2. Komorowski Bronisław
Maria – 367 głosów (17,47 %). Wieniawa: frekwencja 54,77 %. Liczba uprawnionych do głosowania: 4412. Liczba kart ważnych: 2414. Liczba głosów
ważnych: 2370. Liczba głosów nieważnych 44. Kandydaci otrzymali: 1. Duda
Andrzej Sebastian – 1839 głosów (77,59 %). 2. Komorowski Bronisław Maria
– 531 głosy (22,41 %). Jestem bardzo usatysfakcjonowany wynikami wyborów w naszym powiecie. Tak, jak ponad 76 % naszych wyborców uważam, ze
zwyciężył w tych wyborach lepszy kandydat. Wspomnę tylko, że Pan Prezydent
jest naszym dobrym i wypróbowanym przyjacielem. Kilkukrotnie odwiedzał
w przeszłości nasz powiat. Spotkaliśmy się w ostatnim czasie na konwencji samorządowej w Przysusze i u progu kampanii wyborczej. Cieszy mnie fakt, że początek tej trudnej drogi do zwycięstwa miał miejsce w naszym powiecie i tutaj,
na samym początku drogi Pan Prezydent otrzymał sygnał, że go potrzebujemy
i że dostanie nasze silne poparcie w wyborach, tak też się stało. Tak, jak zdecydowana większość z Państwa czekam na dobrą zmianę w Polsce i teraz jestem już
bardziej pewny, ze wkrótce ona nastąpi – Mówi w komentarzu do wyników
wyborów starosta Marian Niemirski.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Odpust w Odrzywole
połączony z jubileuszem
biskupim
8 maja jest w tradycji parafii w Odrzywole dniem odpustu,
św. Stanisława biskupa i męczennika. Tradycją jest, że uroczystej sumie przewodniczy od wielu lat ks. Biskup Adam Odzimek
w asyście księży z naszego dekanatu. Odprawiana msza była
jednocześnie dziękczynieniem za 30 lat posługi biskupiej ks.
Biskupa Adama. Po słowie przywitania przez proboszcza parafii dziekana dekanatu drzewieckiego ks. Adama Łukiewicza
rozpoczęła się uroczysta msza święta, której oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny a dopełnieniem była liczna asysta
młodych ministrantów, którzy są przykładem niesłabnącej siły
ministranckich powołań. Po zakończonej Eucharystii w imieniu
lokalnej społeczności głos zabrał Starosta Marian Niemirski
dziękując za posługę, która zrodziła wiele dobra w ludzkich
sercach powiedział międz innymi: „Obecność Boga w życiu
i dziełach Ekscelencji odczuwamy wszyscy niezwykle głęboko
podczas przepięknych i przepełnionych najgłębszymi treściami homiliach głoszonych podczas sprawowanych u nas nabożeństw i podczas specjalnie ważnych dla naszej społeczności
okoliczności. Jest w nich obecny honor, który widać w reprezentowanej postawie, podejściu do człowieka i jego problemów, a także w każdym podejmowanym działaniu. Przez swoje
życie i dawane nim świadectwo stał się Ksiądz Biskup dla nas
wszystkich niedościgłym wzorem Bożego Człowieka Honoru.
Jest w życiu i dziele Czcigodnego Jubilata wielkie umiłowanie
i troska o Ojczyznę – widzianą nie jako zbiór kilometrów kwadratowych – miejsce na mapie, ale jako matka żywicielka, matka obrończyni i własne, nasze w świecie miejsce do narodzin,
życia i do śmierci. Uczy nas Ksiądz Biskup, że Polska złączona

Starosta Marian Niemirski przekazuje życzenia od społeczności powiatu
dla czcigidnego Jubilata

z chrześcijaństwem od ponad 1000 lat, to dla nas własność,
miłość, radość i troska – jednym słowem świętość. Tak odczytuję dzięki Ekscelencji znaczenie tych wielkich wartości i czuję,
że to pozwala mi być patriotą – to daje mi dumę z bycia tym,
kim jestem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą wszyscy odczuwamy i za którą szczególnie jestem wdzięczny. Zawsze, kiedy
myślę o Ekscelencji jawi mi się obraz człowieka zanurzonego
w modlitwie, otulonego czystym, autentycznym dobrem, które tak pełne i występujące w tak niezmącony sposób, jest tak
rzadkie, ale również silnie oddziałujące, że nie sposób go nie
widzieć. Jest w całej postawie, gestykulacji, spojrzeniu i ruchu,
jest w słowie i w głosie, jest w dotyku i każdym ruchu. Ta emanacja dobra jest dla mnie, zwykłego człowieka, świadomego
swoich wszelkich słabości, światłem do wszystkiego, co ważne
piękne, drogie i pożądane. Jest jak budulec na drogę do Pana
Boga. Pełen więc wdzięczności za wszelkie łaski, którymi nas
Pan Bóg w Twojej Osobie obdarzył, w dniu Jubileuszu 30 – lecia
sakry biskupiej i kilka tygodni po 23 rocznicy objęcia obowiązków w diecezji radomskiej życzę Ci, nasz kochany Ojcze każdego marzenia, każdego dzieła i każdej drogi dojścia do celu. Życzę również zdrowia, szczęścia, łaski i pomyślności w zwykłych,
codziennych sprawach. Sam mogę w tym dniu z najwyższym
szacunkiem pochylić głowę, oddać z najwyższym szacunkiem
uścisk dłoni, ucałować pierścień i ofiarować stałą modlitwę,
o co wszystkich również proszę”. Do życzeń dołączył się wójt
Gminy Odrzywół Marian Kmieciak, dyrektorzy szkół z terenu
gminy oraz dzieci i młodzież. Biskup Odzimek jest doktorem
teologii i licencjatem nauk biblijnych. Biskupem pomocniczym
sandomiersko – radomskim został mianowany 25 kwietnia
1985 r. Sakrę biskupią przyjął 12 maja tego roku z rąk prymasa
Polski kard. Józefa Glempa. Jako dewizę biskupiego posługiwania obrał słowa „Ne deficiant fides caritasque” (Aby wiara i miłość były mocne). 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem
pomocniczym radomskim.

Ksiądz biskup Adam Odzimek w odrzywolskiej świątyni

Podpisanie porozumienia – Ziemia Odrowążów
22 maja 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się uroczyste
podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji
powiatów oraz powierzenia powiatowi koneckiemu wydawania kwartalnika „Ziemia Odrowążów”. Powiat przysuski reprezentował starosta Marian Niemirski i wicestarosta Tomasz
Matlakiewicz, powiat opoczyński – starosta Józef Róg, powiat konecki – starosta Bogdan
Soboń i wicestarosta Andrzej Lenart, powiat szydłowiecki – starosta Włodzimierz Górlicki
i wicestarosta Roman Woźniak. Koordynatorem podpisanego porozumienia podobnie jak
w latach poprzednich został powiat konecki. W ramach projektu, każda ze stron wyznaczy po jednym przedstawicielu, który automatycznie będzie tworzył zespół zarządzający
projektem. Koordynator porozumienia będzie również miał w swych obowiązkach prowadzenie i wydawanie Kwartalnika „Ziemia Odrowążów” oraz prowadzenie i aktualizowanie
strony internetowej poświęconej również wydawnictwu. W kwartalniku czytelnicy znajdą
przegląd aktualności z poszczególnych powiatów, ale także tematy dotyczące zagadnień
społecznych, kultury, historii i tradycji. Pismo ma bowiem w szczególny sposób promować powiaty skupione wokół porozumienia „Ziemia Odrowążów”. Na łamach Kwartalnika
mogą publikować swoje artykuły ludzie nauki i sztuki, debiutanci i pasjonaci sztuki dziennikarskiej. Inauguracyjne wydanie Kwartalnika zostało wydane 3 marca 2009 roku, natomiast piątkowe porozumienie będzie obowiązywać do końca 2018 roku.
Marta Zbrowska

Powiaty współtworzące porozumienie ”Ziemia Odrowążów”
podpisują porozumienie w sprawie wydawania kwartalnika

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Debata Społeczna
W dniu 19.05.2015roku w Klubie Seniora w Przysusze przy ul. Przemysłowej 5, odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa
powiatu przysuskiego. W spotkaniu wzięli udział Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji – insp. Janusz Stępniak, Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Przysucha – Adam Pałgan, Starosta Przysuski – Marian
Niemirski, Komendant Powiatowy Policji w Przysusze –mł.insp. Robert
Pacholarz. W debacie uczestniczyło ponad 90 osób. Rządowy program
ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez
Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”,
którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty
społecznej i jej bezpieczeństwa”. W związku z tym w miniony wotrek
w Przysusze odbyła się debata dot. bezpieczeństwa powiatu przysuskiego, w której uczestniczyli mieszkańcy powiatu i zaproszeni goście.
Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych
rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Przysusze, który powitał
wszystkich przybyłych. oraz przedstawił informacje w zakresie działania komendy. Omówił zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą
stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu z uwzględnieniem 7
kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym oraz
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W prezentacji nie
zabrakło również działań profilaktycznych, które były prowadzone na
podległym terenie. Głos zabrali również mieszkańcy powiatu zdawali
pytania i przedstawiali spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano tematykę podniesienia poziomu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj: modernizację skrzyżowania
ul. Jana Pawła II z drogą krajową nr 12 w Przysusze, oczyszczenie terenu przyległego do cmentarza przy ul. Świętokrzyskiej w Przysusze
oraz zainstalowanie tam oświetlenia, zintensyfikowanie działań, mają-

cych na celu ograniczenie łamania przepisów drogowych, w zakresie
nie stosowania się do ograniczeń tonażowych (do 3,5 tony) na drodze z msc. Skrzyńsko do msc. Zbożenna, oraz na osiedlu południe
w Przysusze. Dyskusja dotyczyła również zwrócenia uwagi na osoby
przebywające na terenie placów zabaw i przystanku autobusowym,
w msc. Skrzyńsko, pod kątem zaśmiecania i niszczenia mienia publicznego. Zwiększenie zainteresowania osobami przebywającymi na
terenie szkoły i przedszkola w godzinach wieczornych i nocnych przy
ul. Skowyry w Przysusze, spożywających tam alkohol i zaśmiecających
teren przyległy oraz zakłócający spoczynek nocny mieszkańcom
przyległych bloków. Na wszystkie pytania przedstawiciele Policji jak
i samorządowcy udzielili wyczerpujących odpowiedzi, jednak część
musi zostać sprawdzona i poddana analizie, aby móc się do nich ustosunkować. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze przyjął złożone
wnioski i zapewnił, że te które leżą w jego kompetencjach zostaną rozpatrzone i jeżeli ich wdrożenie w życie będzie możliwe uczyni to jak
najwcześniej. Pozostałe postulaty zostaną przekazane odpowiednim
instytucjom. Na koniec spotkania mieszkańcy wypełnili ankiety, które
posłużą do oceny bezpieczeństwa na terenie powiatu przysuskiego.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział
w debacie.
podkom. Paweł Grudzień

Otwarcie wystawy

Jak zaparzyć
dobrą kawę?
Dowiadywali się uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze dzięki uprzejmości Małopolskiej Szkoły Baristów w Krakowie.
W dniach 19-20.05,2015r. zostało przeprowadzone dla
młodzieży klas gastronomicznych i hotelarskich szkolenie
z baristyki. Program szkolenia obejmował pełną wiedzę
w temacie kawy. Od historii uprawy, poprzez geografię
plantacji, zbiór, uzysk, prażenie, pakowanie aż do filiżanki
aromatycznego espresso. Słowo „Barista” ma dziś wyjątkowy wydźwięk. Barista to nie tylko zawód, ale styl życia
– podobnie kawa dla wielu z nas nie jest tylko gorącym
napojem. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia
potwierdzające zdobyte umiejętności , które będą przydatne w ramach podejmowanych prac w zawodzie.
                                            Marta Chmielewska i Monika Kucharska

Ponad 120 osób przybyło na uroczyste otwarcie nowej wystawy czasowej
w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Gościliśmy m.in. Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Wochniaka, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Przysucha Mirosława Pierzchałę, Wiceburmistrza Przysuchy Adama Pałgana, Komendanta Orląt Armii Krajowej Andrzeja Karysia z Kielc, Komendanta Hufca ZHP
Przysucha Krzysztofa Zająca, dyrektorów placówek kulturalno-oświatowych,
przedstawicieli Nadleśnictwa Przysucha, harcerzy oraz młodzież szkolną. Szczególnymi gośćmi byli kombatanci: Wincenty Chmurzyński z partyzanckiego oddziału AK por. Bieńkowskiego z Wieniawy oraz Jan Borkowski ps. „Maryśka” z 72. pułku
piechoty AK, uczestnik walk w Stefanowie w 1944 r., który chętnie przypomniał
kulisy największej bitwy partyzanckiej. Wystawa „Przysucha podczas II wojny światowej w kolekcjach prywatnych” została przygotowana w 70. rocznicę zakończenia
II wojny światowej. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem wystawienniczym
objęła Redakcja Informatora Przysuchy, Gościa Niedzielnego, Radia Plus oraz portal
historyczny Dzieje.pl. Jej trzon stanowi prezentacja kolekcji pamiątek historycznych
tworzonej przez dwóch mieszkańców Przysuchy i okolic. W ekspozycji pokazano
polskie odznaczenia, odznaki wojskowe z lat 1939-1945, mundury niemieckie, elementy umundurowania i oporządzenia żołnierzy niemieckich i polskich, militaria,
mapy, dokumenty, fotografie oraz obiekty związane z kuchnią wojskową, orientacją
w terenie i komunikacją. Wystawa czynna będzie do 10 września. Komisarzem wystawy i autorką scenariusza jest autorka tekstu.
dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka

Uczestnicy szkolenia
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Helena Spoczyńska –
niezwykły dyrektor
niezwykłej szkoły
Helena Spoczyńska urodziła się w 1896 roku w Lipinach
w rodzinie Adama i Julianny Spoczyńskich. Początki nauki
zdobyła w domu rodzicielskim. Przez rok uczęszczała do
szkoły parafialnej w Odrzywole i rok do szkoły prywatnej
w Chlewiskach. Gdy miała 16 lat wyjechała do Warszawy,
by uczyć się w Szkole Ochroniarek i Nauczycielek Ludowych Stefanii Marciszewskiej. Po ukończeniu szkoły Marciszewskiej zdała dodatkowy egzamin w języku rosyjskim na nauczyciela
szkoły powszechnej w V Gimnazjum w Warszawie. W 1914 roku wybucha I wojna światowa. Trudne lata wojny Spoczyńska spędza w rodzinnych Lipinach. Uczy w Brudzewicach i Skołatowie. Po odejściu Rosjan
wspólnie z wójtem z Brudzewic Antonim Boguszem organizowała tam
szkołę powszechną. Wtedy też rodzi się w jej głowie plan utworzenia
placówki oświatowej w Lipinach. Helena Spoczyńska w 1918 roku ma
poczucie, że jej wykształcenie nie jest odpowiednie, dlatego wyjeżdża
do Krakowa, aby tam kontynuować naukę. W tym celu zapisuje się na
roczny kurs przygotowawczy do egzaminu eksternistycznego w Gimnazjum Nowodworskiego. W 1919 roku zdaje, w trybie eksternistycznym, przedmioty uzupełniające i otrzymuje świadectwo dojrzałości.
We wrześniu tego samego roku Helena Spoczyńska staje się studentką
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybrała wydział filozoficzny i filologię
polską. W 1923 roku Helena Spoczyńska uzyskała absolutorium. Po nim
mogła wreszcie podjąć pracę. Zdała również egzamin na nauczyciela
szkół średnich przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i oraz obroniła
pracę doktorską. W 1923 roku przyjęła pracę nauczycielki w niemieckim
gimnazjum żeńskim w Chorzowie. Praca była trudna. Wiele uczennic
bardzo słabo mówiło po polsku. Helena Spoczyńska była dla swoich
podopiecznych niezwykle opiekuńcza, potrafiła znaleźć z nimi wspólny język, co zaowocowało później szybkimi postępami w nauce. Spoczyńska jako polonistka angażowała się w rozwój szkoły. Z jej inicjatywy powołano również Koło Przyjaciół Harcerstwa. W 1929 roku została
wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału Śląskiego ZHP w Katowicach.
Początek II wojny światowej zastał Helenę Spoczyńską w podróży do
Chorzowa. Spoczyńska nie dojechała już na Śląsk, udało jej się przedostać do Warszawy. W październiku 1939 roku wróciła do Chorzowa i za-

inicjowała tajne nauczanie swych uczennic, prowadziła
podziemne akcje oświatowe, ale nie ograniczała się jedynie do tajnego nauczania. Helena Spoczyńska rozpoczęła
również działalność konspiracyjną. Była jednym z redaktorów gazetki „Polska Żyje”. Po ucieczce przed gestapo do
Krakowa, podjęła pracę w Radzie Głównej Opiekuńczej.
1 września 1940 roku Helena Spoczyńska powróciła do
rodzinnych Lipin i od razu rzuciła się w wir pracy. Utworzyła pierwszy komplet gimnazjalny tajnego gimnazjum
i liceum w Lipinach z uczniów, którzy pierwszą klasę gimnazjalną ukończyli jeszcze w 1939 roku. Jednocześnie
powstał drugi komplet z tych, którzy rozpoczęli pierwszą
klasę gimnazjalną. Utworzył się również trzeci komplet.
W ten sposób powstawało dzieło jej życia: szkoła w Lipinach. Helena
Spoczyńska powoływała komplety dokształcające w zakresie pełnego
przedwojennego programu szkoły podstawowej. Szkoła była świetnie
zakonspirowana. Mimo wszystko Helena Spoczyńska rzetelnie prowadziła dokumentację szkoły. Po wojnie, gdy spora liczba osób myślała, że
szkoła lipińska przestanie istnieć, Helena Spoczyńska rozpoczęła starania
o utworzenie w Lipinach szkoły nauczycielskiej i gimnazjum. Dzięki jej
zabiegom udało się utworzyć Państwowy Ośrodek Kształcenia Nauczycieli i Gimnazjum. Ten ośrodek był w pewnym stopniu realizacją marzeń
dr Spoczyńskiej. Stworzyła szkołę, mającą wychować przyszłych nauczycieli – osób, dzięki którym można by było organizować prace w dalszej
i bliższej okolicy. W 1950 roku utworzony przez nią Ośrodek Kształcenia
Nauczycieli przekształca się w Liceum Administracyjno-Handlowe. Pojawiają się pogłoski o możliwej likwidacji szkoły w Lipinach. Dzięki staraniom Heleny Spoczyńskiej szkołę udaje się utrzymać, a w 1953 roku
przekształcić ponownie w Technikum CRS „Samopomoc Chłopska”.
W 1955 roku, po nagonce na swoją osobę, Helena Spoczyńska została zwolniona ze stanowiska dyrektora szkoły. Sprawa trafiła do władz
najwyższych i wymówienie cofnięto. W 1967 roku zostały oddane dwa
domy przeznaczone na mieszkania dla nauczycieli. Wywołało to ogromną radość u dyrektorki. Wszystkie kłopoty związane z utworzeniem
i utrzymaniem szkoły poważnie odbiły się na zdrowiu dr Spoczyńskiej.
Nie doczekała ona końca budowy szkoły. Zmarła 27 listopada 1968 roku.
Śmierć zastała ją w pracy. W przerwie, między dopiero co zakończoną
lekcją a radą pedagogiczną, chciała zatelefonować i tak znalezioną ją
martwą ze słuchawką w ręku. Tak zakończyła swą pięćdziesięcioletnią
pracę pedagogiczną i dwadzieścia osiem lat działalności w Lipinach.
oprac. tekstu: mgr Joanna Kopytowska
– absolwentka LO w Lipinach, rocznik 2006-2009 (skrót redakcja ZP)

Po naukę do mistrza
Adepci sztuki kulinarnej w dniu 06.05. 2015r. pod opieką Moniki
Grzywaczewskiej i Barbary Oracz uczestniczyli w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Kurta Schellera mistrza sztuki kulinarnej.
Warsztaty odbywały się w jego Akademii przy ul. Międzynarodowej
w Warszawie. Było to już drugie takie spotkanie z szefem kuchni. Pierwsze Warsztaty Kulinarne odbyły się w dniu 10 grudnia 2014 r. również
w Warszawie. Program szkolenia obejmował pokaz: Sposoby krojenia
ziemniaków, mus czekoladowy po szwajcarsku oraz zajęcia praktyczne: rozbiór kurczaka filetowanie pstrąga, sałatka orientalna, bulion
z tostem na ostro, duszony pstrąg w sosie cytrynowym, kurczak curry
po tajsku. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy wykonywali takie
czynności jak: rozbiór kurczaka, filetowanie pstrąga. Pokaz kulinarny
w wykonaniu Kurta Schellera onieśmielał uczestników acz kol wiek
dostarczył wielu emocji! Uczestnicy byli pod ogromny wrażeniem, jak
z produktów często spotykanych, można stworzyć coś niezwykłego.
Uczniowie krok po kroku przyrządzali poszczególne dania oraz zdobyli szeroką wiedzę z zakresu metod gotowania. Uczestnicy szkolenia,
poprzez aktywny udział, pod okiem samego Mistrza lub asystentów
mogli odkryć swoje talenty kulinarne. Konsumpcja własnoręcznie
wykonanych potraw była owocem tych zmagań. Miłym akcentem dla
wszystkich uczestników szkolenia były odwiedziny równie sławnego
kucharz Josepha „Józka” Seeletso srogiego jurora z TOP SZEFA, któremu zasmakowały potrawy sporządzone przez uczniów, chętnie udzielał im odpowiedzi na szereg pytań związanych z życiem zawodowym
i osobistym. Uczestnicy zostali również zaproszeni do odwiedzenia
jego studia kulinarnego, gdzie odbywają się lekcje, pokazy, wspólne
gotowanie i jedzenie przyrządzonych potraw.
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IV Konferencja Służby Zdrowia
pod hasłem „Ból i cierpienie.
Ognisko światła i ciemności.
Medycyna – filozofia – teologia”

Mirosława idzikowska i Mirosława Modrzecka
z uczniami na konferencji w warszawie

Dnia 11 kwietnia 2015 r. w Auli
im. Jana Pawła II na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się
IV Konferencja Służby Zdrowia
pod hasłem „Ból i cierpienie.
Ognisko światła i ciemności.
Medycyna – filozofia – teologia”. Konferencja miała charakter naukowy. Wykładowcami jej byli profesorowie
wyższych uczelni oraz lekarze

różnych specjalności. Niezwykle ciekawy i refleksyjny referat wygłosił
dr. Grzegorz Dziekan – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze na temat doświadczenia
przypadków w ZOL jako źródła rozumienia bólu i cierpienia w praktyce
lekarskiej. Podsumowania Konferencji dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji ks. dr Dariusz Pater (WT UKSW). Sztuka
cierpienia, sztuka umierania – to ogromne zadanie dla każdego z nas,
to zadanie przygotowania się do najważniejszego egzaminu – rozstania
się z tym światem. Do cierpienia dojrzewa się tak, jak i do prawdziwej
miłości. Każdego z nas dotykają troski, ból towarzyszący stracie bliskich
osób, cierpienie. Nikt z nas tak naprawdę nie jest od tego wolny. Wśród
zaproszonych gości znalazła się liczna grupa mieszkańców Przysuchy przedstawiciele duchowieństwa i służby zdrowia. W przerwach pomiędzy poszczególnymi sesjami Konferencji odbył się poczęstunek przygotowany m.in. przez uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Uczniowie pod opieką nauczyciela
praktycznej nauki zawodu mgr Mirosławy Modrzeckiej w profesjonalny
sposób obsługiwali gości Konferencji. Kolejny raz uczniowie „Skowyrówki” zaprezentowali się znakomicie, czym wzbudzili powszechny podziw
i uznanie.
Mirosława Modrzecka

Tydzień PCK w Przysusze

Noc Muzeów
w Przysusze poD
hasłem „Dzień
Kolekcjonera”
Kilkudziesięciu mieszkańców Przysuchy i okolic
zdecydowało się spędzić „Noc Muzeów” w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Kanwą
tematyki tegorocznej Nocy Muzeów była aktualna wystawa czasowa Przysucha podczas
II wojny światowej w kolekcjach prywatnych.
Spotkanie rozpoczęło od zwiedzania barokowej
synagogi przy ul. Stefana Żeromskiego. Goście
mogli ocenić stan prac remontowych, wysłuchali
także krótkiego wykładu na temat historii obiektu. W Muzeum został pokazany film „Muzeum
Utracone”, prezentujący dzieła sztuki, utracone
przez Polskę podczas II wojny światowej. Film
jest szóstą częścią projektu „Muzeum Utracone”,
którego celem jest promocja wiedzy na temat
dzieł sztuki, zrabowanych z polskich muzeów
i kolekcji prywatnych lub zniszczonych w trakcie
II wojny światowej. Podczas wojny Polska straciła
ponad 70 procent materialnego dorobku kultury,
a ponad 516 tys. dzieł sztuki zostało zniszczonych
lub zaginionych. Kolejną częścią spotkania była
prezentacja różnych form dokumentacji muzealnych zbiorów na przykładzie fotografii synagogi
i cmentarza żydowskiego. Na zakończenie goście
zostali zaproszeni na kuratorskie oprowadzenie
po najnowszej wystawie czasowej. Tu najdłużej
przebywali kolekcjonerzy, którzy wymieniali się
historiami o swoich zbiorach, opowiadali o najciekawszych obiektach w swoich kolekcjach.
Materiał Muzeum im. Oskara
Kolberga w Przysusze

12 maja 2015 r., w Domu Kultury w Przysusze, w ramach obchodów Tygodnia Polskiego
Czerwonego Krzyża, odbyła się uroczysta akademia poświęcona ruchowi czerwonokrzyskiemu i honorowemu krwiodawstwu. Na widowni zasiadło 250 osób, wśród nich: Mirosław Szymański – członek prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, Krzysztof
Wochniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze, Tomasz Matlakiewicz – Wicestarosta Przysuski, Adam Pałgan – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Obecni byli
również dyrektorzy szkół wspierających działania czerwonokrzyskie, młodzież szkolna oraz
rodzice. Akademię rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem hymnu PCK przez uczniów ze
szkolnego klubu PCK w Skrzyńsku. Następnie krwiodawcom i wolontariuszom oraz osobom i instytucjom wspierającym bieżąca działalność PCK wręczono Odznaki Honorowe
PCK, dyplomy i upominki. Odznaką Honorową PCK wręczono Bankowi Spółdzielczemu
w Przysusze. Odznakami indywidualnymi zostali wyróżnieni: Marianna Biernat – dyrektor
ZSR w Borkowicach, Zofia Nawrocka – dyrektor PSP w Skrzyńsku, Anna Noga – opiekunka
SK PCK w ZSS, w Klwowie, Dorota Korycka – opiekunka SK PCK w PSP, w Kłudnie. Beata Turek – dyrektor ZSO w Rusinowie, Wiesław Kędziora – przedsiębiorca z Klwowa, Adam Markiewicz harcmistrz ZHP, Mirosław Pilipczuk – dyrektor Domu Kultury w Przysusze. Medal
Prezydenta Miasta Radomia otrzymał Bogumił Zdanowski. Specjalne podziękowania zostały przekazane Edycie i Adamowi Łochowskim ze Skrzyńska. Odznaki i tytuły „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi” otrzymali: Paweł Frączek, Zbigniew Głuch i Andrzej Jaszczura. 25
krwiodawców otrzymało dyplomy i upominki książkowe. Nagrody i wyróżnienia wręczali Wicestarosta Przysuski Tomasz Matlakiewicz oraz Wiceburmistrz Gminy i Miasta Adam
Pałgan. Po części oficjalnej na scenie zaprezentowało się 240 uczniów z 13 szkolnych kół
PCK z inscenizacjami o tematyce przeciwuzależnieniowej oraz promującymi przyjaźń i humanitaryzm. Przeważały formy muzyczne oraz taneczne. Szczególne wrażenie na widzach
wywarła inscenizacja pod tytułem „Tramwaj zwany nienawiścią” w wykonaniu uczniów gimnazjum w Potworowie oraz występy wychowanków Niepublicznego SOSW w Przysusze,
a także Zespołu Szkół Specjalnych S.A.K. Opoka w Borkowicach. We wszystkich występach
widać było dużo zaangażowania i umiejętności dzieci oraz młodzieży. Zarząd Rejonowy
PCK w Przysusze dziękuje opiekunom i dyrektorom szkół za przygotowanie młodzieży do
przeglądu.
Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Waldemara Reka
Franciszek Filiczpak
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„Moja krew – twoje życie”
Dnia 22.05.2015r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II odbyła się
Akcja Honorowego Oddawania Krwi, która została przeprowadzona
na sali gimnastycznej, przy udziale i pomocy fachowego zespołu medycznego. Przedsięwzięcie było inicjatywą Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,
które już po raz czwarty w tym roku szkolnym zwróciło się o pomoc do
naszej szkoły. Uczniowie nie zawiedli i tym razem. Kierując się empatią
i współczuciem na krzywdę bliźniego oraz odpowiadając na jego wołanie, chętnie zaangażowali się w akcję. Było ich aż 36. Łącznie udało
się uzyskać 16200 ml krwi, co daje wynik mniejszy niż w poprzednich
miesiącach, jednak z pewnością wystarczający na uratowanie życia
wielu ludzi. Nasza szkoła zajmuje pod tym względem czołowe miejsce w obrębie Radomia, co tylko świadzczy o tym, że kierunek, który
obiera ona na drodze wychowywania i kształcenia uczniów jest słuszny. W podziękowaniu za bezcenny dar każdy z ”młodych bohaterów”
otrzymał słodki upominek. Jednak o wiele większą wartością okazała
się być czysta satysfakcja, wynikająca z podarowania drugiemu człowiekowi cząstki siebie.
Szkolne Koło PCK, Aleksandra Łomża

Szkolenie wygrać
z rakiem

12 maja 2015 r. w budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry, dzięki
współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przysusze i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Warszawie zostało zorganizowane szkolenie „Wygrać
z rakiem”. Ponad 40 uczestniczek wysłuchało przygotowanego przez p. Dagmarę Moskwę z WOK referatu pt. „Edukacja profilaktyczna dotycząca raka piersi”. Po zakończeniu
referatu odbyły się następnie warsztaty praktyczne których celem było zapoznanie
uczestniczek ze sposobami autodiagnozy. Uczestniczące w szkoleniu Panie z dużym
zainteresowaniem uczestniczyły w części warsztatowej, podczas której na przywiezionych fantomach mogły sprawdzić swoje umiejętności praktyczne. Okazało się, że konieczna w profilaktyce nowotworu piersi samokontrola jest nietrudna i wymaga tylko
systematyczności i codziennie chwili koncentracji. W drugiej części szkolenia uczestniczki zostały zapoznane z zagadnieniami związanymi z problematyką raka szyjki macicy. Panie dowiedziały się, że bez koniecznych, okresowo powtarzanych badań i stałego
nadzoru lekarza nie możliwości zapobiegania tej śmiertelnej chorobie, natomiast mądre
stosowanie koniecznych działań zapobiegawczych ratuje życie. Szkolenia prowadziły
edukatorki z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Warszawie Dorota Ołowska
i Dagmara Moskwa. Honory gospodyni szkolenia pełniła Jolanta Wilk – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze. Szkolenie zakończyło się po godz. 12.00.
J.B.

POMOC ZA JABŁKO
W Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, w dniach 23, 27
i 28 kwietnia 2015 r. w ramach programu “Adopcja na odległość” odbyła się zbiórka pieniędzy na czesne dla naszego podopiecznego, 6-letniego półsierotę z Kamerunu. Program ten realizowany jest w naszej
szkole od 2010 r. Jego inicjatorką była Julia Ciesielska, to dzięki jej trosce i zaangażowaniu przystąpiliśmy do w/w akcji. Polega ona na “opiece na odległość” nad dziećmi i młodzieżą z kraju objętego działalnością misyjną i zapewnienie im możliwości edukacji. Przystępując do
jej realizacji kierowaliśmy się chęcią uświadomienia młodzieży, która,
często pochłonięta własnymi troskami i obowiązkam, nie zastanawia
się nad losem innych, dla których zwykła codzienność bywa bardzo
trudna i uciążliwa. Na świecie są miejsca, gdzie dzieci, nie mogąc liczyć
na pomoc finansową swoich rodziców, pozostawione są własnemu losowi. Dlatego postanowiliśmy nie być obojętnymi i zrobić coś, co spowoduje, że w tę smutną rzeczywistość dzieci wpadnie promyk nadziei
i radości, a przy okazji skłoni do refleksji młode pokolenie.W latach
2010-2014 pod naszą opieką adopcyjną była dziewczynka Sylvanie
Mbeguima, lecz w związku ze śmiercią mamy, dziewczynka została
zabrana z misji, a społeczność szkolna zdecydowała się kontynuawać
akcję i adoptowaliśmy chłopca. Dzięki tej pomocy Mvondo Vinceslas
Junior z Misji Nguelemendouka z plemienia Makka w Kamerunie prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, Referat
Misyjny Radom, będzie mógł uczęszczać do szkoły i zdobywać wiedzę,
ponieważ nauka w tym państwie jest na każdym szczeblu edukacji
odpłatna. Akcja ta mogła odbyć się dzięki hojności Państwa Moniki
i Tomasza Bankiewiczów prowadzących nowoczesne gospodarstwo
sadownicze w Komorowie w okolicach Przysuchy, którzy podarowali

Dzięki pomysłowości ludzi dobrej woli jabłka zamieniły się w pomoc

na ten cel aż 600kg jabłek oraz pięciociolitrowe, doskonale znane z wysokiej jakości soki “Smaczek z Doliny Radomki”, tłoczone z własnych
owoców w gospodarstwie, w Komorowie. Każdy kto chciał przyłączyć
się do akcji, wpłacając dowolną sumę, mógł spróbować smacznych,
zdrowych i soczystych jabłek, czy zaspokoić pragnienie naturalnym
sokiem z owoców. Dzięki dobroci serc zebrano kwotę, umożliwiającą
opłacenie 2-letniej nauki chłopcu, którym opiekuje się szkoła. Akcję
poprowadziło Szkolne Koło PCK.
Składamy serdeczne podziękowania dla Państwa Moniki i Tomasza
Bankiewiczów za dołączenie do rodziny adopcyjnej.
                             Szkolne Koło PCK  Martyna Kowalczyk
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Dzień Ziemi 2015 w Szkole
Podstawowej w Rzucowie
W dniach 23-24 kwietnia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rzucowie uczestniczyły w podsumowaniu projektu edukacyjnego
z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem
„Z energią zmieńmy źródła”. Głównym zadaniem naszego święta
było przybliżenie społeczności szkolnej wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Była to również
doskonała okazja do przedstawienia zagrożeń naszej planety oraz
zależności pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem
i życiem jej mieszkańców.
W ramach projektu uczniowie klas I – VI przygotowali krótki
program artystyczny natomiast uczniowie klas IV-VI wzięli udział
w Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Pod opieką swoich wychowawców
wykonali stroje do pokazu mody ekologicznej, plakaty oraz hasła
propagujące korzystanie z odnawialnych źródeł energii. W zmaganiach konkursowych zwyciężyła klasa VI.
Uczniowie mieli też okazję do wykazania się wiedzą z zakresu ekologii i ochrony przyrody w konkursie „Jeden z dziewięciu”. Najlepszy

wynik oraz główną nagrodę uzyskała Agnieszka Głuch uczennica
klasy VI.
Dzieci posprzątały również teren wokół szkoły i pobliski las. Na
zakończenie odbyło się wspólne ognisko, którego współorganizatorem był pan leśniczy Rafał Drzazga.
Koordynatorka projektu Joanna Niewęgłowska

Odnowiona figurka
Bolęcin to urokliwa wioska położona wśród lasów. Jej nazwa pochodzi od staropolskiej nazwy Bolęta. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1364 r. Bolęcin jest rajem dla grzybiarzy
i letników. Uroki tej wsi uwiecznił na sowich obrazach malarz Janusz Dziurawiec. Przechodzący
przez wieś zielony szlak turystyczny doprowadzi nas na grzbiet pasemka Garbu Gielniowskiego
– Krakową Górę, z której możemy podziwiać panoramę okolicy. Mieszkańcy Bolęcina corocznie
w maju spotykają się na mszy polowej przy figurce Matki Bożej ufundowanej w 1932 r. przez
rodzinę Plaskotów a poświęconej przez ks. Jana Wiśniewskiego. W tym roku figurka została odnowiona staraniem Pana Sylwestra Młodawskiego. Na postumencie figurki widoczny jest napis:
Na cześć Niepokalanej Maryi Panny Fundatorzy Piotr i Józefa ze Skorupów Plaskoty w r. 1932. Poświęcił X.J.W.K.S.P.B. Mszę świętą odprawił ks. Damian Czubak. Uroczystość była okazją do spotkania mieszkańców wioski z wójtem gminy Robertem Fidosem.
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Bo tworzenie piękna radością jest
W dniu 26.04.2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach zaprosił
mieszkańców naszej gminy na spotkanie autorskie i wernisaż obrazów
haftowanych. Na tym spotkaniu autorka Pani Danuta Skalska zaprezentowała ostatnio wydaną książkę – zbiór
wierszy i opowiadań zatytułowany
„W korowodzie świateł i cieni”. Pani Danuta Skalska aktualnie współpracuje
z grupą literacką „ Wiklina” w SkarżyskuKamiennej, prowadzi koło literackie„Ozimina”, działające przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przysusze oraz zajęcia
teatralne dla dzieci i młodzieży w Domu
Kultury w Przysusze i w Gminnym
Ośrodku Kultury w Borkowicach. W swej

twórczości akcentuje związek uczuciowy z małą ojczyzną, czerpiąc inspiracje
z miejscowych legend oraz historii gminy i powiatu.
Autorką wernisażu jest Pani Gabriela
Strzemecka z Ruszkowic. Obecna kolekcja jest owocem rocznej pracy Pani
Gabrieli, której pomagają córka Justyna
i wnuczka Maja. Tematy wernisażu to:
kwiaty, pejzaże, martwa natura i wizerunki świętych.
Po zakończonym spotkaniu przybyli
goście zaproszeni zostali na poczęstunek. Mogli przyjrzeć się z bliska wystawionym obrazom, jak również porozmawiać z autorkami zaproszonymi na
spotkanie.

Wernisaż

Pierwszy sukces
formacji Hey
Girls
Taniec dla dzieci i młodzieży to aktywna forma spędzania wolnego czasu, ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe, a przede wszystkim wielka pasja
i radość płynąca z wyjazdów i występów przed publicznością a także
satysfakcja z nagród i wyróżnień.
W dniu 25.04.2015 r. dzieci i młodzież
uczęszczające na zajęcia taneczne do
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach wzięły udział w I Ogólnopolskim
Festiwalu Tańca „Tańcz z Nami” w Radomiu. Formacja Hey Girls zaprezentowała
piękny układ choreograficzny przygotowany przez instruktorkę Panią Dorotę
Okólską – w kategorii hip hop i zajęła III
miejsce.

Uczczenie pamięci
patrona szkoły
Uczniowie PSP im. Janusza Łąckiego w Borkowicach oraz harcerze z 5 Drużyny harcerskiej
im. Emilii Plater uczcili pamięć patrona harcówki i szkoły kpt. Janusza Łąckiego. W spotkaniu
przy dębie katyńskim Wójt Robert Fidos przypomniał sylwetkę ostatniego Wójta Gminy Borkowice
w II Rzeczpospolitej, jego zasługi dla gminy oraz
tragiczną śmierć w Katyniu. Uczniowie i harcerze
złożyli pod dębem wiązanki kwiatów oraz zapalili
znicze. W spotkaniu uczestniczyli dyr. szkoły Waldemar cichawa oraz podharcmistrz Marek Turek.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW

DZIEŃ STRAŻAKA
Dnia 3 maja 2015 r. przy Publicznej Szkole
w Rozwadach odbyły się obchody Dnia Strażaka.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz lokalnych, jak również
okolicznych mieszkańców.
W dowód wdzięczności za pracę strażacy otrzymali podarunek od uczniów.
Wysłuchano piosenek i recytacji artystów z ZSO
w Gielniowie, podziwiano tancerzy z zespołu
Bielińska Polka z PSP w Bielinach, zaśmiewano
się przy występie młodych kabareciarzy z PSP
w Rozwadach.
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Strażacy podziękowali słodkim poczęstunkiem.
Specjalną atrakcją okazała się jazda wozem strażackim – marzeniem prawie każdego chłopaka.
Wszyscy obecni na uroczystości mieli okazję skosztować potraw przygotowanych przez
STOWARZYSZENIA: Rozwadzianki, Odnowa wsi
bielińskiej, Z nadzieją w przyszłość, a strażacy
otrzymali tort z zapasowym wozem strażackim
i jedynym do niego, wyjątkowym kluczykiem.
3 Maja minął w Rozwadach uroczyście, przyjemnie i wesoło. Takich dni życzymy naszym strażakom.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Misja Przyroda uczniów PSP Rozwady
Wszyscy uczniowie klas 4-6 Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach wraz z koordynatorem Bożeną Duran i 3
opiekunami wzięli udział w projekcie „Misja Przyroda- Zielone
Szkoły w Parkach Narodowych”. Przez 5 dni dzieci wcielały się
w rolę dociekliwych naukowców zgłębiając tajemnice przyrody, poznając florę i faunę Kampinoskiego Parku Narodowego, dokonując zaskakujących odkryć. Blisko zapoznali się
z walorami turystycznymi Mazowsza. Odbyli wycieczkę do
miejsca urodzenia (Żelazowa Wola) i chrztu (Brochów) Fryderyka Chopina, podziwiali Wisłę z wałów w Śladowie (miejsca
przeprawy wojsk Jagiełły pod Grunwald), świetnie bawili się
w Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie, oddali hołd
pomordowanym w Palmirach. Trudno opisać wszystkie emocje, wrażenia, przeżycia, które stały się udziałem uczestników

zielonej szkoły. Koszt pobytu w całości pokryto ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ( dofinansowanie pochodzące z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG). Uczniowie serdecznie dziękują Fundacji, która
spośród 801 zgłoszeń wyłoniła 140 gmin, w tym naszą. Dyrektor szkoły Agnieszka Sosnowska wraz z wychowawcami
i uczniami kierują gorące podziękowania dla Pana Władysława Czarneckiego- Wójta Gminy Gielniów za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia oraz wsparcie w jego realizacji.
Nie zapominamy również o osobistym zaangażowaniu Pani
Iwony Ptaszek w prace przygotowujące dokumentację projektu. Każdego dnia publikowaliśmy zdjęcia i raporty na FACEBOOKU projektu Misja Przyroda oraz na naszym szkolnym
Szkoła W Rozwadach.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Obchody
Święta 3 – Maja
i Dnia Strażaka
w Odrzywole

Tradycyjnie już w Niedzielę 3 maja b.r.
w Odrzywole odbyły się połączone święta:
narodowe i strażackie. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym
w Odrzywole. Na mszy obecne były sztandary szkół samorządowych i jednostek OSP.
Po mszy poczty sztandarowe z orkiestrą
i pododdziałami OSP przemaszerowały
przed Urząd Gminy w Odrzywole. W trakcie
uroczystej zbiórki, po odegraniu hymnu
narodowego, na maszt została uroczyście
wciągnięta flaga narodowa. Starosta przy-

Maraton MTB
w Odrzywole

suski Marian Niemirski i Wójt Gminy Marian
Kmieciak złożyli w imieniu uczestników
wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych w II wojnie światowej mieszkańców
gminy Odrzywół. W dalszej części uroczystości Starosta i Wójt odznaczyli druhów
odznaczeniami i medalami strażackimi. Po
uroczystości w remizie OSP w Odrzywole
odbyło się okolicznościowe spotkanie
strażackie. Organizatorami uroczystości
był Wójt Gminy Marian Kmieciak i Zarząd
Gminny OSP.

W częściowo deszczowej aurze został rozegrany w Niedziele
10 maja b.r. w gminie Odrzywół już po raz drugi Maraton MTB.
Impreza ma charakter ogólnopolski i jest liczona do rocznej
klasyfikacji maratonów MTB. Dla miłośników kolarstwa w ramach cyklu „Górska Jazda w Centrum Polski” organizowanego
przez Gminę Odrzywół i Opoczno Sport Team przygotowane
zostały trzy trasy: Hobby o długości ok. 15 km, Mega o długości ok. 45 km, Giga o długości ok. 65 km. Trasy wiodły drogami
leśnymi i szutrowymi wzdłuż rzeki Drzewiczki, poprzez Solowe Góry, wzniesienia w okolicach Różanny i Stanisławowa.
Najbardziej stromy podjazd znajdował się na górze Królówka
Maria Magdalena w Stanisławowie. Deszczowa pogoda nie
odstraszyła amatorów maratonu. W imprezie uczestniczyło
213 zawodników, w tym 25 kobiet. Uczestnikom imprezy bardzo podobały się szlaki rowerowe w gminie Odrzywół. Większość przyjechała tu po raz drugi. Po zakończeniu maratonu
na ubłoconych i mokrych uczestników czekały gorące posiłki przygotowane przez Organizatorów. Gościem specjalnym
maratonu była Pani Katarzyna Galińska, wdowa po słynnym
kolarzu i wielokrotnym olimpijczyku Marku Galińskim. Impreza wpisuje się w promocję szlaków rowerowych w widłach
Drzewiczki i Pilicy oraz w promocję Gminy Odrzywół jako
miejsca idealnego do wypoczynku, rozwoju terenów zabudowy rekreacyjnej i agroturystyki. Gmina dołoży starań aby po
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień z zarządcami dróg i właścicielami działek, na stałe oznaczyć trasy maratonu.

Nowe drogi w gminie Odrzywół
W dniu 18.05.2015 r. Wójt Gminy Odrzywół podpisał umowę
z Wykonawcą na budowę nowych dróg asfaltowych w gminie.
W 2015r. zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy zostaną
wykonane odcinki dróg gminnych na drodze: 1/Lipowe Pole do
drogi powiatowej, 2/Kłonna-Kolonia do Odrzywołu i 3/Kamienna Wola do Lasu Kamiennowolskiego. Łącznie zostanie położona nawierzchnia o dł. 1,5 km.
Termin wykonania został określony maksymalnie do 15 października b.r.

W gminie Odrzywół
powstanie nowoczesna
pracownia internetowa
dla mieszkańców
Szybki rozwój internetu umożliwia
za jego pośrednictwem załatwienie
wielu spraw i szybkie pozyskiwanie informacji. Niewielka ilość światłowodów
i łączy internetowych wyklucza niestety
część mieszkańców gminy z tych możliwości. Internet oparty na sieci telefonii
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komórkowej ma swoje ograniczenia ze
względu na koszty, zasięg sieci i możliwości przesyłowe. Z tego względu
Gmina Odrzywół uruchamia ogólnodostępne centrum e-usług dla obywateli.
W ramach projektu „Rozwój e-usług
i ich dostęp dla obywateli” w świetlicy
w Kamiennej Woli w maju b.r. powstanie nowa pracownia internetowa na 6
stanowisk. Będzie wyposażona w nowe
komputery z nowoczesnym oprogramowaniem i urządzeniami biurowymi.
Czynna będzie codziennie w godzinach
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

popołudniowych. Każdy mieszkaniec
gminy Odrzywół będzie mógł załatwiać tam wszelkie sprawy za pomocą
łączy internetowych. Pracownia będzie
umożliwiała edukację i pełny dostęp do
informacji kulturalnej i gospodarczej.
Gmina planuje po uruchomieniu pracowni organizację tam kursów na rzecz
e-integracji dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Koszt wyposażenia wyniesie ponad 50 tyś. zł i w całości
zostanie pokryty w ramach programu
„Mazowszanie”.

ODRZYWÓŁ

Promocja książki o Łęgonicach Małych
W sobotę 16 maja b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole miała
miejsce promocja kolejnej książki pisarza, dziennikarza, genealoga Andrzeja
Z. Roli-Stężyckiego. Tym razem promocja dotyczyła książki o dawnym mieście,
a teraz małej, ubogiej miejscowości nad
Pilicą – Łęgonice Małe. Książka znakomicie oddaje urokliwy klimat tej jednej
z najstarszych nad Pilicą miejscowości,
położonej pomiędzy rzeką Pilicą i jej starorzeczem oraz dopływem Kiełecznicą,
zwaną dawnej Rzeczycą. Miejscowość
jest otoczona łąkami nadrzecznymi,
wodami rzek i zalewu. Historia miejscowości związana jest ze szlakiem handlowym z Mazowsza na Śląsk i brodem na
rzece Pilicy. Zmiana szlaków związana
z budowa mostów spowodowała upadek miasta, ale miejscowość przetrwała
wraz z pięknym modrzewiowym kościołem parafialnym z XVIII w., chatami opoczyńskimi, krzyżami i świątkami przy-

drożnymi. Książka a zwłaszcza fotografie
autora pokazują świat, który już zanika,
odchodzi do historii. To był ostatni moment, aby uwiecznić ten wspaniały sielski krajobraz „Wenecji Zapilcza” jak brzmi
podtytuł książki. To już kolejna książka
o miejscowościach i zabytkach nad Pilicą napisana i wydana przez autora. Poza
licznymi publikacjami o Grójecczyźnie, jej
zabytkach i historii Andrzej Z. Rola – Stężycki wydał książkę o równie fascynują-

Kolejne
szkolenie
dla
rolników
w gminie
Odrzywół

Przekazanie do użytku placu
do rekreacji i wypoczynku
w Kamiennej Woli
W niedzielę 26 kwietnia b.r. miało miejsce uroczyste przykazanie do użytkowania odnowionego placu wokół zbiornika wodnego w Kamiennej Woli. W wyniku inwestycji powstał
piękny obiekt do wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców Kamiennej Woli i gminy Odrzywół. Koszt prac wyniósł
250 tys. zł, z czego 75% kosztów kwalifikowanych zostało
pokryte z pozyskanych przez Urząd środków z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uroczystość otworzył Wójt
Gminy Marian Kmieciak, informując o inwestycji i witając gości, wśród których obecni byli m.in. Wicemarszałek Senatu
RP Stanisław Karczewski, Starosta Przysuski Marian Niemirski, członek Zarządu Powiatu Jan Gawryś. Nie zabrakło licznie zgromadzonych mieszkańców Kamiennej Woli, radnych
Rady Gminy i sołtysów. W ramach inwestycji uporządkowano
teren, podniesiono groble, wykonano barierki i ogrodzenie.
Uformowane zostały skarpy zbiornika. Całość oświetlają latarnie zasilane energią słoneczną. Wyposażenie uzupełniają
ławki, murowany grill ogrodowy i kosze. Obiekt poświęcił ks.
Proboszcz Adam Łukiewicz. Pomysłu i wykonania inwestycji
gratulował Marszałek i Starosta. Na zakończenie uroczystości
Sołtys i Rada Sołecka zaprosili uczestników na kiełbaski z grilla
a Koło Gospodyń Wiejskich na ciasto.
Wykonanie inwestycji, jak wspomniał w wystąpieniu Wójt
Marian Kmieciak, byłoby niemożliwe bez przekazania działki przez mieszkańców
Kamiennej Woli na rzecz
gminy Odrzywół. Wykonanie podobnych inwestycji
w Odrzywole wokół zbiornika uniemożliwia gminie
brak prawa do działek wokół zbiornika, który należą
do miejscowej wspólnoty
gruntowej.

cej miejscowości nadpilicznej – Różannie
i o kościołach dekanatu drzewickiego.
Autor wychwycił w swojej pracy szczególnie piękne strony miejscowości, na co
dzień niezauważone przez mieszkańców,
a będące arcyciekawe dla przybyszy.
Zarówno książka o Łęgonicach Małych
jak i poprzednia o Różannie to pozycje
o krótkich seriach wydawniczych i stąd
bardzo kosztowne. Książki te to działalność „non profit” autora. Mimo wsparcia
Gminy Odrzywół nie mogłyby się ukazać
bez społecznej wielomiesięcznej pracy autora. Prezentację książki uświetnił
znakomity występ zespołu „Mateuski”.
Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Myślakowicach zaprezentowały pieśni
ludowe spisane przez Oskara Kolberga,
zarówno w wersji śpiewanej jak i instrumentalnej w wykonaniu flażoletowym.
Uroczystość przygotowała i prowadziła
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Pani Bogumiła Stępień.

Około 30 osób uczestniczyło 4 maja b.r. w kolejnym szkoleniu dla
rolników i mieszkańców gminy Odrzywół zorganizowanym przez
Wójta Gminy Odrzywół. Tym razem szkolenie dotyczyło działań
rolno – środowiskowo – klimatycznych zawartych w nowym
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Omówione zostały tez szczegółowo działania w zakresie restrukturyzacji gospodarstw niskotowarowych i działań dla młodego
rolnika. Szkolenie przeprowadził ekspert PROW i działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych, Pan Mariusz Więcek z Krakowa,
oraz inni eksperci PROW. Gmina Odrzywół ma bardzo ubogie
gleby, z dużą ilością łąk nadrzecznych i suchych pastwisk. Ale są
to łąki o dużej wartości przyrodniczej. Jest to właśnie szansa na
pozyskanie stosunkowo dużych płatności z PROW. Niestety, tylko nieliczni rolnicy wykorzystują te możliwości. Jak szacuje Wójt
Gminy Marian Kmieciak corocznie przepada nawet kilkaset tysięcy zł z działań PROW, ponieważ właściciele gruntów rolnych
i rolnicy oraz wspólnoty gruntowe korzystają w niewielkim stopniu z działań rolno-środowiskowych. Choć sytuacja z roku na rok
się poprawia, w dalszym ciągu jest to niewykorzystana szansa
w gminie Odrzywół. Szansą na obniżenie kosztów, niezbędnych
przy wniosku, opinii ekspertów przyrodniczych jest zlecenie opinii przez wszystkich rolników posiadających np. łąki wzdłuż dolin nadrzecznych. Ponadto ARiMR zwraca większą część kosztów
opinii. Wstępnej informacji dotyczącej tej płatności udzielają też
pracownicy Urzędu Gminy. Na szkoleniu obecny był też przedsiębiorca zainteresowany skupem wiklin i gotowych wyrobów
wiklinowych z przeznaczeniem na eksport. Szkolenia te będą
kontynuowane.
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POTWORÓW

Symbole Światowych Dni
Młodzieży w Potworowie
Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż podawany przez
papieża Jana Pawła II oraz ikona odwiedziły Potworów. Symbole powitano w kościele parafialnym. Po mszy świętej w uroczystym orszaku młodzież, uczniowie i harcerze przenieśli
symbole ŚDM do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie. Tu w skupieniu uczniowie, młodzież gimnazjalna i inni
uczestnicy adoracji złożyli dary duchowe. Po pożegnaniu
symboli ŚDM młodzież zaprezentowała montaż słowno – muzyczny poświęcony krzyżowi, symbolowi wiary chrześcijańskiej. Spotkanie przebiegało w duchu dziękczynienia za ofiarę
Naszego Zbawiciela.
W uroczystości wzięli udział między innymi: Dziekan Dekanatu Przytockiego ks. prałat dr hab. Sławomir Fundowicz, księża z parafii w Potworowie, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Milczarski, Wójt Gminy w Potworowie, Dyrektorzy Szkół.
Uroczystość organizacyjnie wspierali strażacy z OSP z terenu
Gminy Potworów.
Uroczystość zorganizował i kierował jej przebiegiem dekanalny koordynator 4 maja obchodziliśmy wspomnienie

Świętego Floriana – patrona strażaków. W związku z tym
świętem strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiru uczestniczyli w dniu 03.05.2015 r. we Mszy św. w parafialnym kościele p.w. św. Wawrzyńca we Wrzosie odprawionej w intencji
strażaków. Dzień wcześniej w sobotę 2 maja druhowie z OSP
z Wiru zorganizowali zabawę taneczną w remizie strażackiej.
Na zabawę przybyli strażacy wraz z rodzinami oraz zaproszeni
goście a także miłośnicy muzyki ludowej z Wiru i okolicznych
miejscowości. Na scenie wystąpiły jedne z najlepszych kapel
ludowych: Kapela Braci Tarnowskich wraz z zespołem Wrzosowianki, Kapela Andrzeja Malika, Kapela Wiesławy Gromadzkiej, Kapela Tadeusza Lipca, Kapela Foktów, Zawołany Skład
Weselny oraz uczniowie Jana Gacy. Zabawa strażacka była
prawdziwym świętem muzyki ludowej i folkloru. Wszyscy
uczestnicy zabawy mieli wspaniałą okazję potańczyć i pośpiewać w towarzystwie porządnych mazurków, oberków i polek.
Był również dobrze zaopatrzony bufet, w którym można było
pokrzepić się specjalnie przygotowanymi frykasami pań należących do Stowarzyszenia Wirowianki. Zabawa upłynęła
w wesołej i bardzo miłej atmosferze.
Opracowanie: Jednostka OSP w Wirze
ŚDM w dekanacie przytyckim ks. mgr Grzegorz Opiela
Opracował: Krzysztof Wochniak
Zdjęcia: Sylwia Stańczykowska

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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Dzień Ziemi w Publicznej Szkole
Podstawowej w Wirze
Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie od 1970r.,
a w Polsce od 1990r. zawsze 22 kwietnia. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują
ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska.
Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi poświęcony jest promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Dzień Ziemi 2015 obchodzony jest podczas
kampanii edukacyjnej nt. odnawialnych źródeł energii „Z
energią zmieńmy źródła”.
Z okazji tego święta w naszej szkole zredagowano
gazetkę nt. Dnia Ziemi, jego powstania, tradycji. Przygotowane zostało przedstawienie pt. „Chrońmy przyrodę”,
w którym uczniowie pod postaciami m.in. leśnych skrzatów, roślin i zwierząt przybliżyli życie w lesie, w którym
człowiek nie zwraca uwagi na ochronę środowiska. Widowisko ukazywało zagrożenia cywilizacyjne i możliwości zapobiegania im. Całość uświetniły pięknie wykonane
piosenki o tematyce ekologicznej.
Opracowała: Elżbieta Sobczak

Spotkanie uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wirze ze strażakami

W dniu 05.05.2015 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wirze zaprosili uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze wraz z nauczycielami do remizy strażackiej. W trakcie spotkania strażacy z wielką pasją
i profesjonalizmem zaznajomili dzieci z pracą strażaka. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również wzywani są do innych zdarzeń
np: wypadków samochodowych oraz pomagają podczas klęsk żywiołowych. Strażacy przypomnieli dzieciom numer telefonu na który trzeba
dzwonić, by uzyskać pomoc. Dzieci były zainteresowane spotkaniem
i zadawały strażakom liczne pytania. Duże wrażenie zrobił na dzieciach
wóz strażacki wraz z wyposażeniem, jakim dysponują podczas swojej
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Każde dziecko mogło obejrzeć wóz strażacki z zewnątrz a także posiedzieć w środku, chętni mogli
przymierzyć hełm i ubranie strażackie oraz uwiecznić to na pamiątkowej
fotografii. Dzieciom szczególnie spodobała się prezentacja węża strażackiego, który używany jest w akcjach pożarowych, nie zabrakło również
pokazu armatki wodnej. Strażacy zaprezentowali sygnał strażacki i torbę
ratowniczą wyposażoną w sprzęt ratowniczy oraz opowiedzieli o udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych zdarzeniach. Na zakończenie spotkania strażacy przygotowali dzieciom słodki
poczęstunek. Wszystkie dzieci zaś podziękowały strażakom i wręczyły
upominek z okazji obchodzonego przez nich święta, życząc wyłącznie
udanych i bezpiecznych akcji. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę dotyczącą
wielozadaniowej, odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka.

Majówka strażacka
w OSP w Wirze
4 maja obchodziliśmy wspomnienie Świętego Floriana
– patrona strażaków. W związku z tym świętem strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiru uczestniczyli w dniu
03.05 .2015 r. we Mszy św. w parafialnym kościele p.w. św.
Wawrzyńca we Wrzosie odprawionej w intencji strażaków.
Dzień wcześniej w sobotę 2 maja druhowie z OSP z Wiru
zorganizowali zabawę taneczną w remizie strażackiej. Na
zabawę przybyli strażacy wraz z rodzinami oraz zaproszeni
goście a także miłośnicy muzyki ludowej z Wiru i okolicznych miejscowości. Na scenie wystąpiły jedne z najlepszych
kapel ludowych: Kapela Braci Tarnowskich wraz z zespołem
Wrzosowianki, Kapela Andrzeja Malika, Kapela Wiesławy
Gromadzkiej, Kapela Tadeusza Lipca, Kapela Foktów, Zawołany Skład Weselny oraz uczniowie Jana Gacy. Zabawa strażacka była prawdziwym świętem muzyki ludowej i folkloru.
Wszyscy uczestnicy zabawy mieli wspaniałą okazję potańczyć i pośpiewać w towarzystwie porządnych mazurków,
oberków i polek. Był również dobrze zaopatrzony bufet,
w którym można było pokrzepić się specjalnie przygotowanymi frykasami pań należących do Stowarzyszenia Wirowianki. Zabawa upłynęła w wesołej i bardzo miłej atmosferze.
Opracowanie: Jednostka OSP w Wirze

Opracowanie: Jednostka OSP w Wirze
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Rusinów

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Dnia 30 kwietnia w ZSO im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja. Akademię z tej okazji przygotowali uczniowie kl.IIc gimnazjum pod opieką pani Elżbiety Dutkowskiej we
współpracy z licznym chórem szkolnym prowadzonym przez
panią Jolantę Korycką. Krótka inscenizacja połączona z przystępną dla całej dziatwy szkolnej narracją na temat historycznego wydarzenia tak ważnego dla polskiej państwowości
wprowadziła słuchaczy wśród których znaleźli się dostojni
goście w nastrój powagi, zaś pięknie i przejmująco wyrecytowane wiersze oraz wspaniale zaśpiewane pieśni dostarczyły
nie tylko wzruszeń patriotycznych, ale i wrażeń estetycznych.
Wyraz patriotyczny i świąteczny charakter spotkania podkreślały biało-czerwone barwy tworzące gustowną i wymowną
scenografię akademii przygotowaną pod kierunkiem pani
Barbary Odzimek. Sympatycznym i przyjętym radośnie akcentem tego napawającego dumą narodową święta było zakończenie obchodów słodkim poczęstunkiem dla gości i całej
społeczności szkolnej.

Wycieczka
przedszkolaków
do Bałtowa
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Dnia 15 maja 2015 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Gałkach pojechały na wycieczkę do Bałtowa. Na
miejscu czekało na nie mnóstwo atrakcji. Podczas spaceru po Jura Parku dzieci
miały okazję z przewodnikiem poznać
wygląd i warunki w jakich żyły ogromne
prehistoryczne zwierzęta – dinozaury.
Specjalnym autobusem zwiedziły Zwierzyniec gdzie zobaczyły wiele gatunków
zwierząt. Wrażeń i emocji dostarczyło
dzieciom pójście na Sabatówkę, gdzie
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zaopiekowała się nimi „czarownica
Hogata”. Następnie podczas warsztatów plastycznych dzieci mogły wykazać
się swoimi zdolnościami i wyobraźnią.
Nie lada wyzwaniem dla nich był pobyt
w prehistorycznym oceanarium. Tam
przy pomocy specjalnych okularów
mogły oglądać ogromne ryby oraz podziwiać piękną rafę koralową. Po całym
dniu wrażeń przedszkolaki szczęśliwe
wróciły do domu.

Rusinów

„Skąpiec” Moliera w rusinowskim gimnazjum
Kolejny raz zdolni uczniowie z Publicznego Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego w Rusinowie wykazali się talentem
aktorskim w sztuce Moliera. Zabawa w teatr bardzo się gimnazjalistom podoba i co roku zapraszają na ciekawe inscenizacje, które według widzów są na wielce wysokim poziomie.
17 kwietnia 2015 r. zachwycili nas komedią jednego z najwybitniejszych komediopisarzy literatury francuskiej XVII wieku.
Barwne stroje, w większości wykonane przez uczniów, interesująca muzyka i świetna gra młodych artystów przykuwały
uwagę widzów. Niebagatelne znaczenie miała scenografia,
która wprowadzała oglądających w klimat tamtych czasów.
Podziękowania za to należą się p. Barbarze Odzimek. Nad
całością przedstawienia czuwała p. Grażyna Niezabitowska –
opiekunka grupy teatralnej. „Jestem dumna z moich uczniów,
ponieważ nie jest łatwo nauczyć się na pamięć tak długich
kwestii, zrozumieć graną przez siebie postać i zaprosić widza
do wspólnego przeżywania sztuki. Moim młodym aktorom to
się udało. Nasi gimnazjaliści są wspaniali, trzeba tylko pomóc
im się otworzyć i pozwolić, by poczuli smak sukcesu” – powiedziała p. Niezabitowska. Sztuka porusza odwieczny temat
chciwości i żądzy gromadzenia pieniędzy. Uczy, że nadmierne skąpstwo może doprowadzić do szaleństwa i zabić w nas
człowieczeństwo. Inscenizacja komedii Moliera przypomniała
widzom, że największymi bogactwami dla człowieka są kochająca się rodzina i oddani przyjaciele, ponieważ „Pieniądze

szczęścia nie dają, a szczęśliwi są ci, którzy przyjaciół mają”.
W przedstawieniu wzięli udział następujący uczniowie: Michał
Papis – Harpagon, Patrycja Kobyłka – Eliza, Sylwia Kucharczyk
– Marianna, Bartłomiej Namielski – Walery, Arkadiusz Kaczyński – Kleant, Angelika Kucharczyk – Jakub, Joanna Kietlińska
– Frozyna, Adrianna Muszyńska – Anzelm, Magdalena Jaciubek – Komisarz, Aleksander Dziurzyński – zapowiadający.

Dzień Ziemi
24 kwietnia 2015 roku w Publicznej szkole Podstawowej w Rusinowie obchodzono
Święto Ziemi. Z tej okazji uczniowie klasy
IIa z wychowawcą – Małgorzatą Kietla oraz
uczniowie klas: IVb i Vb pod kierunkiem nauczycielki przyrody – Joanny Majchrowskiej
i nauczycielki muzyki – Jolanty Koryckiej,
przygotowali widowisko o tematyce ekologicznej pod tytułem „Jaś i Małgosia”. Głównym celem uroczystości było przybliżenie
i uświadomienie uczniom wagi problemów
ekologicznych. Występ uczniów dostarczył
zebranym wielu wrażeń i był okazją do refleksji na temat wpływu każdego z nas na
stan środowiska naturalnego.
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WIENIAWA

„Święto niezapominajki”
w Przedszkolu Publicznym
oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w WieniawiE
W dniu 15.05.2015 r. w Przedszkolu Publicznym w Wieniawie obchodzone było Święto Polskiej Niezapominajki. W ten
sposób poszerzyliśmy grono szkół, przedszkoli oraz instytucji kultywujących ten piękny, polski obyczaj. Podczas naszej
przedszkolnej imprezy staraliśmy się zwrócić uwagę na walory polskiej przyrody i jej ochronę, w szczególności zaś na
lasy. Bowiem w tym roku obchodom Dnia Polskiej Niezapominajki przyświecało hasło: “Kochaj las, bo w lesie znajdziesz
radość”. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor mgr Jadwiga
Porczyńska przypominając o konieczności ochrony polskiej
przyrody, oraz życzliwości, miłości międzyludzkiej. Następnie
dzieci z wszystkich grup wiekowych śpiewały i recytowały
wiersze tematyce ekologicznej. Przedszkolaki wykazały się
również dużą wiedzą podczas rozwiązywania zagadek przyrodniczych. Wszystkie dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie
“Małego przyrodnika” dotyczące poszanowania i ochrony środowiska. Po czym wręczyły p. dyrektor piękny bukiet żywych
niezapominajek. Na zakończenie uroczystości uczestnicy zatańczyli “Niebieskiego walczyka”.
Z kolei w Zespole Szkół Ogólnokształcących hasłem przewodnim niniejszego święta było „Niezapominajka dla św.
Jana Pawła II”. Zgodnie z ośmioletnią już tradycją posadziliśmy
przed szkołą ozdobne krzewy i kwiaty, między innymi – niezapominajki. 15 maja wszyscy nosiliśmy emblematy niezapominajki – symbol szkolnego świętowania. Jednak najważniejszym punktem tegorocznych obchodów był uroczysty apel
poświęcony św. Janowi Pawłowi II. W hołdzie najwybitniej-

szemu Polakowi uczniowie złożyli piękne pieśni, wzruszające
wiersze oraz wspaniałą prezentację multimedialną. W trosce
o to, aby nasza akcja nie miała charakteru tylko wewnątrzszkolnego, organizatorzy – nauczyciele świetlicy – postanowili włączyć w obchody instytucje, mieszkańców Wieniawy oraz
wielu przyjaciół szkoły przesyłając im drogą mailową niezapominajkowe pozdrowienia. Nasza akcja spotkała się z miłym
i serdecznym przyjęciem.
Nasz “Dzień Niezapominajki” ma przybliżać nam nie tylko
świat pięknej polskiej przyrody, ale również wypracowane
i sprawdzone idee. Dzień ten inspiruje również do działania i dostrzeżenia piękna wśród wszystkiego, co nas otacza,
a przede wszystkim do refleksji i pochylenia się nad tym, co
najcenniejsze, delikatne i niepowtarzalne. Niezapominajka,
chociaż jest malutkim, skromnym kwiatkiem nasuwa wiele
pozytywnych myśli i skojarzeń. Dla nas jest ona symbolem
miłości, szczęścia, życzliwości, wzajemnej akceptacji, wrażliwości, szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka.

POEZJE ANNY ŁĘCKIEJ
Pani Anna Łęcka od kilku lat pisze
wiersze. Należy do Grupy Poetyckiej
„Eliksir”. Założył ją znany dziennikarz
Andrzej Mędrzycki. Jest szczęśliwa, że
Jej wiersze są publikowane w Przeglądzie w Kanadzie (http://www.prze-
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glad.ca/2015/01/kuferek-poezjadyroze-ania-lecka/) w dwóch książkach:
„Contemporary writers of Poland
– Poetry”, „Contemporary writers of
Poland – Flying between words”.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

„Skrawek nieba”
Anka Łęcka. Grupa Eliksir.
W życiu bywają różne chwile,
złe, czarne od nadmiaru smutku.
kolorowe jak motyle.
Ulatują wspomnienia,
by za chwilę drogą mleczną,
obróciły się w marzenia.
Te jeszcze siebie nie znają,
uciekają przeznaczeniu,
czasem się mijają,
nie trafiają do portów,
Szukają dróg prostych, krętych,
płyną jak obłoki w przestrzeni błękitu.
Chwile niezapomniane,
zatrzymane na skrawku nieba,
naszego nieba, pełnego słońca.

WIENIAWA
KONCERT POETYCKOMUZYCZNY POŚWIĘCONY
ŚW. JANOWI PAWŁOWI II
W niedzielę 17 maja 2015 roku w hali sportowej ZSO w Wieniawie odbył się Koncert poetycko-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II.
Inicjatorem i pomysłodawcą tego koncertu był Wójt Gminy Wieniawa
Krzysztof Sobczak. Uroczystość została zorganizowana w przeddzień
95 urodzin naszego Papieża. W wydarzeniu tym wzięli udział Krzysztof
Sobczak – Wójt Gminy Wieniawa, Grażyna Strzelczyk – Przewodnicząca
Rady Gminy wraz z radnymi, ksiądz Sylwester Jaśkiewicz – proboszcz
parafii w Wieniawie, Krzysztof Zawadzki – radny Powiatu w Przysusze,
przedstawiciele szkół i instytucji działających na terenie gminy Wieniawa. Na tą wyjątkową uroczystość licznie przybyli z całymi rodzinami
mieszkańcy naszej gminy. Koncert został przygotowany przez dzieci
młodzież i dorosłych.
W programie wystąpiły dzieci z ZSO w Wieniawie, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Wieniawie, Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”,
chór kościelny parafii wieniawskiej, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet
w Skrzynnie, Klub Seniora, dzieci z kół zainteresowań działających przy
Gminnym Centrum Kultury, młodzież ze scholi kościelnej w Wieniawie
oraz lokalni poeci z Koła Literackiego „Ozimina”.
Włączając się w obchody Roku św. Jana Pawła II mieszkańcy naszej gminy oddali hołd Wielkiemu Polakowi.
Uczestnicy koncertu mogli oddać się wzruszeniom oglądając pełne
serca, pasji i talentu występy naszych lokalnych artystów. To niedzielne
popołudnie było dla nas wszystkich podniosłe i wyjątkowe, było prawdziwą ucztą dla duszy.

Rozbudowa sieci
wodociągowej
w Wieniawie
i Zawadach
Zakończono prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady i Wieniawa. Roboty
przeprowadzono w pierwszej połowie
bieżącego miesiąca. Kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej to Jabłonica.
Będzie to odcinek stanowiący przedłużenie sieci na ulicy Głównej w kierunku
Rykowa i Pogroszyna na długości około
250 metrów.
Rozbudowa sieci polegała na wybudowaniu dwóch odcinków sieci: w Zawadach, począwszy od ulicy Słonecznej,
wzdłuż drogi krajowej nr 12, w kierunku
Mniszka, na odcinku około 450 metrów,
oraz w Wieniawie, na ulicy Leśnej od
skrzyżowania z ulicami Chojniak i Słoneczną, na odcinku około 150 metrów.
Inwestycje te były konieczne do realizacji z uwagi na nowopowstającą zabudowę mieszkalną. Kolejny etap rozbudowy
sieci to przedłużenie o 250 metrów odcinka wodociągu w Jabłonicy, na ulicy
Głównej w kierunku Pogroszyna i Rykowa. W chwili obecnej uzgadniane są warunki zabudowy i trwają prace projektowe. Zakończenie inwestycji planowane
jest na sierpień b.r.

Trwają prace związane
z czyszczeniem gminnych rowów
odwadniających
Trwają prace związane z czyszczeniem gminnych rowów odwadniających.
Prace te podyktowane były niezwykle ciężka sytuacją na polach uprawnych
i wiązały się z brakiem możliwości uprawy działek. Dla rolników, dla których
praca na roli stanowi jedyne źródło dochodu, jest to niezwykle ważny element
gospodarowania.
Prace trwają jednocześnie w Zagórzu i Woli Brudnowskiej. Polegają one na
wyczyszczeniu, odmuleniu i ukształtowaniu skarp na rowach oraz udrożnieniu
i usprawnieniu przepustów. W Woli Brudnowskiej zostanie oczyszczone około 3600 metrów bieżących rowów. W Zagórzu zakończono prace na odcinku
około 1000 metrów. W chwili obecnej prace trwają jeszcze w Żukowie i Plecu.
Łącznie planowanych jest do wyczyszczenia około 6600 metrów bieżących rowów. Za utrudnienia związane z przebiegiem prac przepraszamy.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Nowa publikacja w Muzeum
„Przysucha w okresie II wojny światowej”, autorstwa Agnieszki Zarychty-Wójcickiej, w której zawarto relacje
dowódców oddziałów partyzanckich
m.in. gen. Kazimierza Załęskiego „Bończy”, honorowego obywatela Przysuchy,
przebieg akcji „Burza” w lasach przy-

suskich, przeciwpartyzanckiej operacji
„Waldkater” oraz ponad 60 fotografii
miasta, dowódców różnych oddziałów
partyzanckich, władz, członków organizacji i stowarzyszeń. 72 s. Publikacja jest
dostępna w muzeum.

Zaszczep w sobie chęć szczepienia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
informuje, że hasło Zaszczep w sobie chęć szczepienia już
kolejny raz jest hasłem przewodnim obchodzonego w Polsce
Europejskiego Tygodnia Szczepień, który w tym roku przypadał na 20-24 kwietnia. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami
zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie
tej formy profilaktyki. Celem szczegółowym tegorocznych obchodów było podniesienie świadomości znaczenia szczepień
wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników służby
zdrowia, polityków, decydentów i mediów. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zawarła podstawowe przesłanie Europejskiego Tygodnia Szczepień w haśle: Zapobiegaj. Chroń.
Szczep, które podkreśla, iż uodpornienie każdego dziecka ma
zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom zakaźnym
i ochrony życia. Akcja informacyjna kierowana jest zarówno
do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, jak i środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci. Efektem prowadzonych działań powinien być wzrost poziomu
wiedzy społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych oraz

Przysmaki Skowyrówki

Galareta wieprzowa
– świnka

lepsza dostępność do informacji na temat Programu Szczepień Ochronnych w Polsce. Mając na uwadze stałą potrzebę
działań edukacyjnych w tym obszarze w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień,
przygotowany został poradnik dla rodziców pt.: ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do
2-go roku życia oraz ulotka informacyjna. Akcja ma na celu
promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Poradnik ma za zadanie nie tylko przybliżyć problematykę szczepień ochronnych
i przygotować Państwa do kolejnych wizyt w punkcie szczepień, ale poprzez interaktywną formę, zachęcić do rzetelnej
i aktywnej obserwacji dziecka po szczepieniu, co powinno
ułatwić komunikację na płaszczyźnie lekarz-pacjent. Mamy
nadzieję, że Poradnik stanie się dla Państwa przyjaznym i pomocnym narzędziem w opiece nad szczepionym dzieckiem.
Na stronie internetowej www.przysucha.psse.waw.pl zamieszczone zostały ulotki informacyjne dotyczące akcji oraz
poradnik dla rodziców ABC Szczepienia ochronne.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
mgr inż. Jolanta Wilk

Składniki: 2 nóżki wieprzowe, 1 golonka wieprzowa (przednia), 40
dag żeberek, kilka ziaren ziela angielskiego, 4 liście laurowe, 3 łyżki
żelatyny, 4 ząbki czosnku, sól i pieprz do smaku, drobiowa wędlina
w plastrach, oliwki, goździki, 1 butelka 1,5 l, 1 butelka 0,5 l
Przygotowanie: Galaretę przygotowujemy ok 2 dni przed podaniem.
Nóżki wieprzowe i golonkę zalewamy zimną wodą i odstawiamy na
ok 1 godz. – mięso się dokładnie oczyści. Po godzinie mięso przelewamy jeszcze raz zimną wodą, wstawiamy do garnka w taki sposób,
aby mięso było blisko siebie (najlepiej, aby było ściśnięte) i zalewamy
wodą tak, by w całości je przykryć. Dodajemy ziele angielskie i liście
laurowe. Mięso na galaretę gotujemy ok 3 godzin na bardzo małym
ogniu, co jakiś czas ściągamy z wierzchu szumowiny. Po 2 godzinach
gotowania dodajemy żeberka. Ugotowane, miękkie mięso oddzielamy
od kości i kroimy na drobne kawałki. Wodę przecedzamy przez sitko
w celu pozbycia się kulek ziela angielskiego i liści laurowych. Do wody
z gotowania dodajemy pokrojone mięso, oraz rozpuszczoną żelatynę.
Doprawiamy do smaku wyciśniętym przez praskę czosnkiem, solą
i pieprzem. Galaretę przed podaniem trzeba wyciągnąć z butelek - i tu
mogą zacząć się schodki. Butelkę należy naciąć wzdłuż (od wieczka
aż po sam koniec), a następnie w paru miejscach wszerz. Świnkę razem z ponacinaną butelką przekładamy na talerz i dopiero delikatnie
pozbywamy się butelki. Ja do mojej świnki dodałam za mało żelatyny,
dlatego odpadły mi ryjki. Świnkę dekorujemy oliwkami i szynką. Podajemy z octem lub sokiem z cytryny. Smacznego.
Monika Grzywaczewska
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SPORT I KOMUNIKATY
Wszystkim Dzieciom z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka
Zarząd Powiatu składa życzenia
szczęśliwego dzieciństwa,
jak najlepszych możliwości rozwoju
i pięknego życia w rodzinach.
								

Zarząd Powiatu w Przysusze

XI Zjazd absolwentów
i wychowanków szkół lipińskich
26 września 2015r
Zarząd Koła Absolwentów zaprasza na XI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Lipińskich, który odbędzie się
dnia 26 września 2015 r. w Lipinach. Zjazd inicjuje 75-lecie powstania Szkoły w Lipinach. Serdecznie zapraszamy wszystkie
osoby związane z Naszą Szkołą do wzięcia udziału w tej uroczystości. Osoby towarzyszące również są mile widziane. Prosimy o poinformowanie o Zjeździe koleżanki i kolegów jako,
że nie jesteśmy w posiadaniu wszystkich aktualnych adresów.
Wpłatę w wysokości 160zł należy uiścić do dnia 04.09.2015r.
na numer konta: 89 9145 1024 5000 1052 2000 0003, z dopiskiem: opłata za zjazd, proszę wpisać rok ukończenia szkoły.
W ramach wpłaty organizatorzy zapewniają: obiad, ognisko,
bal całonocny z orkiestrą. Można dokonać rezerwacji noclegu. Odpłatność dodatkowa 30zł, w ramach noclegu śniadanie 27września. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.
Kontakt tel.: 486716019. Prosimy o terminowe dokonywanie
wpłat.
Zarząd Koła Absolwentów

Otwarcie Sezonu
Siatkówki Plażowej
W maju rozpoczął się kolejny sezon siatkówki plażowej.
Na boiska powrócił również przysusko-pucki duet – Michał
Korycki/Jakub Jetke. Pierwsze zawody odbyły się w Starych
Babicach 9 maja, w którym Michał wystąpił, jednak z innym
partnerem – Pawłem Jedynakiem. Przysuszanie okazali się
najlepsi w całym turnieju nie oddając rywalom nawet seta.
Tydzień poźniej Korycki, już w parze z Jetke zajęli 3 miejsce w
Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi, pokonując między
innymi tak utytułowane pary jak Kiernoz/Malec i Lewicki/Maziarek. 22 maja nasi juniorzy rywalizowali w turnieju Eliminacyjnym do Mistrzostw Polski Seniorów w Poznaniu. W zawodach brały udział najlepsze pary z całej Polski. Michał Korycki
i Jakub Jetke zostali sklasyfikowani ostatecznie na 17 miejscu
po porażce z dużo bardziej doświadczoną parą Manios/Kujawiak. Kolejnego dnia młodzi siatkarze rywalizowali na drugim
turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi, gdzie potwierdzili
dobrą formę zajmując 3 miejsce.
Piotr Skiba

Ciekawe formy bezpłatnego
kształcenia dorosłych w ZS nr 2
im. L. Skowyry w Przysusze
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze zaprasza dorosłych do podjęcia nauki. Oferujemy zdobycie wykształcenia zawodowego
i ogólnego w różnych formach bezpłatnego kształcenia dorosłych dających możliwość uzyskania zarówno średniego wykształcenia ogólnego
oraz kwalifikacji zawodowych. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej o dwuletnim cyklu nauczania
stanowi realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jest to
jedyna możliwość uzyskania średniego wykształcenia i zdania egzaminu
maturalnego. Natomiast uzyskanie wykształcenia zawodowego jest możliwe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych. W kursach może uczestniczyć każdy, niezależnie od posiadanego wykształcenia.
Słuchacz ma możliwość wyboru kursu w zależności od swoich zainteresowań i potrzeb rynku pracy. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są świetną
propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo lub uzyskać dodatkowe umiejętności wykorzystywane w życiu codziennym. Proponujemy następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: kucharz, fryzjer,
mechanik monter maszyn i urządzeń, – technik ekonomista: planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji, prowadzenie rachunkowości.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, profesjonalnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego oraz wysoką zdawalność egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

Kondolencje
Koledze Zbigniewowi Kwiatkowskiemu
i całej rodzinie składamy wyrazy
współczucia z powodu śmierci Ojca.
W tym trudnym Dla Ciebie czasie Drogi
Kolego ofiarujemy Ludzką solidarność
oraz modlitwę w intencji Śp. Zmarłego.
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Z wyrazami współczucia
Koleżanki i Koledzy
ze Starostwa Powiatowego
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Powiatowy Dzień Strażaka w Przysusze
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Uroczysty przemarsz ulicami Przysuchy prowadzony przez
Powiatową Orkiestrę Vox Cordium

Pomiędzy strażakami nie zabrakło przedstawicieli samorządu lokalnego

Początek uroczystej części oficjalnej

Bohaterowie dnia – strażacy Państwowej i Ochotniczej Starży Pożarnej

Poczet flagowy z flagą państwową

Uroczysty charakter spotkania podkreślili swoją obecnością licznie przybyli goście

Nagrody, awanse i odznaczenia dla najlepszych
strażaków
Informator

Wymarsz pocztów sztandarowych zakończył uroczystość
Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

