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POWIAT PRZYSUSKI
ŚWIĘTO ZMARŁYCH
Nie ma na świecie takiej religii, której wyznawcy nie wierzyliby w życie pozagrobowe i w możliwość obcowania żywych i umarłych. Już nasi
prasłowiańscy przodkowie wierzyli w życie po śmierci człowieka i tajemniczy świat zmarłych, rządzący się własnymi prawami. Wierzyli przede
wszystkim w nadludzką wiedzę i moc zmarłych, a także w to, że mogą
oni wpływać na losy żyjących ludzi. Wierzyli wreszcie, że w pewnych
porach roku duchy zmarłych mają opuszczać zaświaty i niewidzialne przebywać wśród żywych albo przychodzić do nich w czasie snu.
Religia chrześcijańska w ciągu setek lat nałożyła się i zespoliła z wcześniejszymi (pogańskimi) wierzeniami i praktykami ku czci zmarłych.
Już przed tysiącem lat Kościół nakazał wiernym modlić się za nich, aby
modły i składane w ich intencji ofiary pomogły skrócić cierpienia dusz
przebywających w czyśćcu i zapewnić im wieczny spokój i zbawienie.
Ukształtowany w Kościele, w ciągu od IX do XI wieku kult zmarłych zawierał w sobie przez długie wieki starsze, archaiczne zwyczaje i obrzędy
zaduszkowe. Zwyczaje te, obrządki i wierzenia o zmarłych oraz elementy
pogańskich świąt zadusznych, zachowały się w tradycji ludowej aż do XIX
i początków XX wieku. Jako zasadę generalną przyjęto w nauce Kościoła,
że zmarli po odbyciu oczyszczającej pokuty mogli wstawiać się za żywymi
w ich życiu ziemskim, a także w godzinę śmierci. W ten sposób, jeszcze
w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa utrwaliła się tradycja obchodów
Święta Zmarłych, które po wielu zmianach terminów ustalono na okres
przyjścia jesieni. Jesień jest bowiem czasem refleksji nie tylko nad umieraniem, ale i nad oczekiwaniem nowego życia, nad więzią, jaka łączy świat
doczesny ze światem zmarłych. Święto Zmarłych stało się od początku
najważniejszym, obok Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dniem łączącym
wiernych w całej wspólnocie chrześcijańskiej. Mówiąc o Świecie Zmarłych, mamy na myśli uroczystość Wszystkich Świętych, przypadającą na 1
listopada oraz Dzień Zaduszny (Zaduszki) obchodzone dnia następnego
(2 listopada). Dzień Wszystkich Świętych wywodzi się z kultu, jakim otaczano wszystkich zmarłych męczenników. Początkowo przypadał on na 1
maja, jednak papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość na 1
listopada, a Grzegorz VI w 837 roku uznał ten dzień za święto wszystkich
świętych Kościoła powszechnego. Dla wiernych powinien to być dzień
radosny, dlatego w kościołach dźwięczą dzwony i organy, a księża celebrują Msze w białych, odświętnych szatach. W dzień 2 listopada panuje
zupełnie inny nastrój: milkną kościele instrumenty, wierni odmawiają modlitwy za dusze cierpiące w czyśćcu, księża odprawiają liturgię w czarnych
szatach i wymieniają nazwiska zmarłych podczas tzw. wypominków. Tradycję związaną z tym dniem zapoczątkował w 998 r. św. Odylon, przeor
opactwa benedyktyńskiego w Cluny we wschodniej Francji. Uroczystość
Wszystkich Świętych jest dniem triumfu dla Kościoła mogącego wskazać
na świętych przebywających w bliskości Boga, jako na osiągnięty cel swojej misji. Wszyscy święci w niebie są dla nas pośrednikami u Boga, któremu
zanoszą nasze prośby i błagania. Ustanawiając dzień Wszystkich Świętych
Kościół chciał zachęcić wiernych, aby brali przykład z życia świętych, żeby
ich doświadczenia przydały się i nam, żyjącym obecnie. Gdyż świętość
trzeba wymodlić, wyprosić i wybłagać – o czym wiemy również my, żyjący
współcześnie, podobnie jak wiedzieli o tym wierni mieszkający w dawnej
Polsce. Dzień Wszystkich Świętych jest także dniem pamięci narodowej.
Zapalamy wówczas znicze nie tylko na grobach swych bliskich, ale również na grobach powstańczych, w kwaterach żołnierskich, na bezimiennych często polnych i leśnych mogiłach żołnierzy, na miejscach kaźni, pod
pomnikami i tablicami poświęconymi pamięci poległych we wszystkich
wojnach – przy których bardzo często wystawiane są warty honorowe.
Płoną wreszcie znicze na grobach ludzi szczególnie dla Polski zasłużonych
w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej. Wyjątkowość tego
dnia polega również na tym, że zbieramy się wszyscy na cmentarzach przy
grobach rodzinnych i spotykamy ludzi, których często nie widzieliśmy kilka a nawet kilkadziesiąt lat. Spośród ogromnej ilości rozmaitych zwyczajów, obrzędów i praktyk zaduszkowych, jakie istniały od ponad tysiąclecia
chrześcijaństwa (i wcześniej), w tradycji ludowej nie pozostało ich do naszych czasów niemal w ogóle. O ich bogactwie wiemy jedynie z pokaźnej
literatury dawnej i współczesnej, jak również nielicznych przekazów starszych ludzi, głównie z XIX i początków XX wieku. Kiedy mowa o zwyczajach związanych z dniem Wszystkich Świętych i z Zaduszkami, przychodzą
na myśl rozsławione przez Adama Mickiewicza „dziady”. Obrzęd ten znany
głównie we wschodniej i środkowej Polsce oraz na Litwie, przyjmował postać uczt na grobach zmarłych krewnych oraz styp pogrzebowych wyprawianych dla żebraków i dziadów proszalnych (proszonych na ucztę do domów). Właśnie dziadom proszalnym przypisywano wyjątkowe znaczenie
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w Dniu Zadusznym. Uważano bowiem, że świętość swoją i bliskich trzeba
wymodlić i wyprosić u Boga, a modlitwy dziadów (żebraków) były szczególnie skuteczne. Być może dlatego, że zwykle były to osoby w podeszłym
wieku, bliskie ujrzenia Boskiego oblicza. Dalecy od spraw świata doczesnego, mieli więc czas na kontemplację, skupienie i pacierze, które odmawiali
w przekazanych im intencjach. Podczas swych wędrówek ocierali się o różne miejsca i wydarzenia, niosąc mądrość płynącą z tych doświadczeń pod
strzechy. Czasami mieli za sobą różne dewocjonalia poświęcone w miejscach kultu pielgrzymkowego i oferowali je gospodarzom przyjmującym
ich pod swój dach. Niekiedy wierzono także, że pod postacią dziada albo
babki proszalnej do dawnego domu może przyjść duch zmarłego przodka. Między innymi dla nich gospodynie piekły specjalne chleby zwane
powałkami lub petryczkami. Miały one podłużny kształt, ozdobione były
pośrodku krzyżem i różnymi ornamentami na krawędziach. Z czasem za
modlitwę dziadów płacono nie tylko chlebem czy innym jadłem, ale również pieniędzmi. Ważnym akcentem dnia zadusznego było palenie ognia.
Początkowo rozpalano ogniska na rozstajach dróg, aby wskazywały kierunek wędrującym duszom, które mogłyby się przy tych stosach ogrzać.
Od XVI – XVII wieku ogniska zaczęto palić na przykościelnych cmentarzach oraz nowych nekropoliach zakładanych poza miastami i wsiami.
W późniejszych czasach zwyczaj palenia ognisk przekształcił się w obecną
praktykę zapalania świec i zniczów na grobach bliskich. Z pogańskich czasów zachowało się silne poczucie obecności duchów przodków w domu
w Dniu Zadusznym. Wierzono, że przybywały, aby spożyć posiłek i odwiedzić pomieszczenia domowe, budynki gospodarcze, sady i pola. Do dziś
znane jest porzekadło ludowe: „Na Zaduszki przychodzą z tamtego świata
duszki”. W całej wsi było wówczas cicho, gdyż nikt nie wychodził na dwór,
gospodynie zamiatały izby, zaściełały stoły białymi obrusami, kładły chleb
i sól. Nie pieczono w ten dzień chleba, by przypadkiem nie zagrozić jakiejś
zziębniętej duszy, nie wykonywano też większości prac domowych, by nie
wypłoszyć i nie rozgniewać ducha przodków. Dziś już nie odprawia się
„Dziadów”, nie ma proszalnych żebraków, wiele zwyczajów odeszło w zapomnienie. Żywa jest tylko pamięć o drogich zmarłych, pamięć potrzebna
przez wszystkie dni roku, a nie tylko powierzchowna i krótka na początku listopada. Po dzień dzisiejszy odczuwamy w te jesienne dni poczucie
bliskości z naszymi zmarłymi. Zwłaszcza w Zaduszki nasi bliscy zmarli są
obecni w naszych myślach i wspomnieniach, tak jak to swoim wrażliwym
piórem opisała Kazimiera Iłłakowiczówna: Idą ku mnie tylko kalinami,po
cierniach, po sinych jagodach,umarli znajomi, kochani. Idą ku mnie tylko po
szelestach, między wichry zadyszane wplątani: „Ty ty?! Ach, cóż za pogoda...”
Od szronów – brwi ich siwe, młode rzęsy dziwnie ociężały... I głaszczę ich,
choć wiem, że – nieżywi... znajomi... ci, których kochałam... Młodzi zamyśleni,
zmarnowani, idą ku mnie umarli, kochani. W naszym świętowaniu i przeżywaniu Dnia Zmarłych podobni jesteśmy do pradziadów i dziadów, choć
dzień ten obchodzimy już inaczej, niż oni. Poczuwamy się i poddajemy
obowiązkowi pamięci o zmarłych. Dlatego warto w ten szczególny, jedyny
w roku dzień wziąć dodatkowe świeczki i zapalić ich płomień na grobach
upamiętniających naszych bohaterów – tych, którzy swoje życie poświęcili w strasznych czasach Ojczyźnie i naszej wolności. Ostatnią świeczkę zapalmy na grobie, na którym jeszcze nie płonie płomień, bo życie każdego
człowieka warte jest wspomnienia, choćby w tym jednym, wyjątkowym
dniu w roku.
Opracował Jarosław Bednarski
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VII sesja Rady Powiatu w Przysusze
21 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze
odbyły się obrady plenarne VII sesji Rady Powiatu w Przysusze. Spotkanie zainaugurował Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak, który po sprawdzeniu
obecności Radnych na sesji stwierdził prawomocność obrad. Porządek sesji zakładał
realizację 14 punktów porządku obrad, który został zatwierdzony przez radnych.
Następnie został przyjęty protokół z obrad poprzedniej, VI sesji rady oraz złożone
zostały zapytania i interpelacje. Kolejnym puntem obrad było wysłuchanie informacji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze p. Dariusza Ambrożka, o stanie dróg powiatowych i przygotowaniach do sezonu zimowego. W swoim wystąpieniu dyrektor Ambrożek przedstawił wykaz zrealizowanych w ostatnim
roku inwestycji drogowych oraz przedstawił plan inwestycyjny na rok 2016. Wnioski
z jego wystąpienia są oczywiste. Powiat mając w zarządzie ponad 300 km dróg powiatowych, bez intensywnych działań Zarządu prowadzących do aktywnego pozyskiwania środków inwestycyjnych na roboty drogowe nie byłby w stanie nie tylko
utrzymać istniejącej sieci dróg, ale nawet zapewnić jego obecnego stanu. Dzięki jednak wykorzystywaniu wielu źródeł finansowania i bardzo aktywnej i przede wszystkim skutecznej pracy w dziedzinie zdobywania środków inwestycyjnych na remonty
i przebudowę powiatowych dróg publicznych, stan dróg i infrastruktury drogowej
stale się poprawia. W ocenie p. Dyrektora, coraz lepiej działa również zabezpieczenie
dróg w czasie zimy, co jest konsekwencją zbierania doświadczeń i konsekwentnego
ewaluowania realizowanych działań. Szczegółowy plan zabezpieczenia zimowego
dróg znajdą Państwo w niniejszym numerze „Ziemi Przysuskiej”, na stronie 22. Z ciekawą informacją wystąpił starosta Marian Niemirski. Poinformował on radnych, że
w Zarządzie Powiatu prowadzone są przygotowania do przekazania gminom, które
posiadają odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, zimowego utrzymania dróg powiatowych. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku gminy Odrzywół i obie strony
są zadowolone ze współpracy. Gmina może pełniej wykorzystać posiadany sprzęt,
mieszkańcy nie obserwują denerwujących scen, kiedy pojazd dojeżdżając do drogi powiatowej podnosi pług do góry i pozostawia odcinek drogi nieodśnieżony, za
chwilę ponownie odśnieża drogę gminną. Pomijając wszystkie inne kwestie zamówienia są udzielane na warunkach rynkowych, więc oferta gminy musi być również
konkurencyjna. Jest to więc sytuacja korzystna zarówno dla gminy, jak i dla powiatu.
Powiat ma dodatkowo świadomość, że kierując część swoich wydatków do samorządów gminnych wspiera w ten sposób własne społeczności lokalne. Radni w krótkiej dyskusji, która się wywiązała po wystąpieniu starosty pozytywnie odnosili się do
przedstawionej informacji, podkreślając, że jest to właściwe podejście do współpracy z gminami, a tam, gdzie można ze względu na już posiadany potencjał współpracować – należy to robić dla wspólnych korzyści. Kolejnym punktem programu obrad
było wysłuchanie sprawozdania Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji p.
Luizy Kozłowskiej o realizacji zadań oświatowych. Wyniki uzyskiwane przez uczniów
szkół ponadgimnazjalnych są zadowalające i przekraczają średnią mazowiecką. Najlepiej maturę zdają uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, gdzie
w roku 2015 egzamin dojrzałości zdało 98,2 % absolwentów liceum. Egzaminy zawodowe najlepiej zdawali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im Ludwika Skowyry w Przysusze osiągając średni wynik od 50 do 100 % zdawalności w zależności od zawodu
i kierunku nauczania. Pani Kierownik zwróciła uwagę na dobrą, stabilną sytuację
materialną placówek oświatowych, ich bardzo dobre wyposażenie oraz przygotowanie do realizacji zadań. Ważną składową, od której zależy w największym stopniu
zdolność realizacji zadań jest wysoki i stale rosnący poziom kadry dydaktycznej podnoszącej swoje kwalifikację i poziom zawodowy. Po przedstawieniu informacji radni
pytali o organizację praktyk zawodowych i zajęć pozalekcyjnych. Realizując kolejny
punkt obrad Przewodniczący Rady i Starosta złożyli informację o oświadczeniach majątkowych składanych Przewodniczącemu i Staroście w 2015 r. Kolejnymi punktami
porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia Powiatu Przysuskiego do partnerskiej współpracy przy realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
w ramach RPO WM 2014 – 2020. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Perspektywie Finansowej Powiatu Przysuskiego
na lata 2015 – 2020,
a także podjęto
uchwałę w sprawie
zmian w uchwale
budżetowej na 2015
r. Po wyczerpaniu
wszystkich punktów
porządku dziennego obrady zostały
zakończone.
Zarząd Powiatu w czasie sesji

Jarosław Bednarski

Rada Powiatu w Przysusze podczas VII sesji

Dyrektor PZDP w Przysusze Dariusz Ambrożek składa informacje o stanie dróg

Starosta Marian Niemirski informuje o pracach Zarządu zmierzających do przekazania zimowego utrzymania dróg gminom

Kierownik Luiza Kozłowska składa informacje w sprawie realizacji zadań
oświatowych
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Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim
14 października 2015 r. w Młodzieżowym ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W bieżącym roku oświatowemu świętu towarzyszyła jedna szczególnie miła
uroczystość. Powiat przysuski, który jest organem prowadzącym dla placówki przekazał jej nowo wybudowaną salę gimnastyczną. Piękny obiekt sportowy, mieszczący pełnowymiarowe boisko sportowe do siatkówki, dodatkowe
sale mieszkalne dla wychowanków, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze
sanitarne i szatnie jest znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej bazy
dydaktycznej palcówki. Dla nas jest to trochę jak spełnienie marzeń. Mamy
nareszcie własną salę gimnastyczną. Bardzo nam to ułatwi pracę, a młodzieży uczyni pobyt u nas zdecydowanie przyjemniejszym i bardziej aktywnym.
Jestem przekonany, że to była świetna decyzja władz powiatu i najlepiej wydane pieniądze na edukację młodzieży – cieszył się dyrektor Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim – mgr Jacek Klink. Uroczystość rozpoczęli prowadzący Agata Grochal i Artur Klink. Powitali gości
i poprosili dyrektora o zabranie głosu. Dyrektor w krótkim wystąpieniu zaprezentował historię placówki i pracę oraz funkcjonowanie szkolnej społeczności. Następnie poprosił przybyłych reprezentantów władz, oraz środowiska
placówki o wspólne, symboliczne oddanie obiektu do użytku. Po przecięciu
wstęgi obiekt poświęcił ks. proboszcz Marian Dybalski i przekazał życzenia
dla całej społeczności ośrodka oraz dla władz powiatu. Następnie z życzeniami dla środowiska oświatowego wystąpił wicestarosta Tomasz Matlakiewicz,
który przekazując życzenia w imieniu całego Zarządu Powiatu, zapewnił, że
edukacja będzie zawsze w powiecie przysuskim traktowana w sposób priorytetowy i będzie cieszyć się należnym uznaniem i szacunkiem samorządu. Po
złożeniu życzeń wicestarosta poprosił na scenę p. Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Luizę Kozłowską o wspólne wręczenie Nagród Starosty Przysuskiego dla wyróżniających się pracowników powiatowych placówek oświatowych. W 2015 r. nagrody otrzymali: dyrektor Zofia Szymańska
i Magdalena Fryśkowska (ZS nr 1 w Przysusze), dyrektor Małgorzata Bednarska, wicedyrektor Mirosława Idzikowska, kierownik Iwona Filipczak (ZS nr 2
w Przysusze), płk Ryszard Młodzianowski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach), dyrektor Agnieszka Rolak (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej), dyrektor Iwona Uryć
– Kaszuba (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa), wicedyrektor Jan Zając (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Goździkowie), dyrektor
Robert Bomba, główna księgowa Marzena Masłowska (Zakład Obsługi Szkół
w Przysusze) oraz gospodarz – dyrektor Jacek Klink Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Rusinowie Koneckim. Następnie obecni zostali zaproszeni
do wspólnego obejrzenia programu artystycznego, który przygotowali: Ewa
Madej, Angela Bucka, Anna Strózik – Lewandowska, Artur Klink i Krystyna
Bednarz – odpowiedzialna za wystrój sali. W akademii z okazji uroczystego
otwarcia Sali Gimnastycznej, 10-ej rocznicy powołania MOW w Rusinowie Koneckim oraz Dnia Edukacji Narodowej wystąpili: jako prezenterzy: Agnieszka
Wieczyńska i Dariusz Nowak, niezwykłym tańcem publiczność urzekli Kamila
Pierzchalska i Dariusz Nowak, ponadto śpiewali i recytowali: Daria Ankowska, Aleksandra Gajda, Paulina Podołowska, Aleksandra
Basa, Sandra Pupek, Adrian
Żołna – komentator wiadomości sportowych, Patryk
Wosiek, Julia Markowska.
Za stronę techniczną odpowiadali: Angela Bucka, Karolina Mosiołek, Marcin Kołodziejczyk i Tomasz Wójcik.
Po występie nagrodzonym
gromkimi brawami wszyscy
uczestniczy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany w placówce, który zakończył część oficjalną
Powiatowego Dnia Edukacji
w Rusinowie Koneckim. Nie
był to jednak koniec samego spotkania, które przeniosło się do sfery prywatnych
rozmów, dyskusji i wymiany
doświadczeń. Kolejne święto edukacji już za rok.
Na uroczystości Zarząd Powiatu reprezentował WiceJarosław Bednarski
starosta Tomasz Matlakiewicz
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To było prawdziwe święto środowiska oświatowego w powiecie przysuskim

Nowy obiekt został poświęcony przez proboszcza z Nadolnej ks. Mariana Dybalskiego na
co dzień współpracującego z placówką

Jednym z nagrodzonych był dyrektor placówki Jacek Klink

Świetnie przygotowaną akademią okrasił piękny taniec wychowanków

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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W 70 rocznicę Obławy Augustowskiej
W lipcu 2015 r. obchodziliśmy 70 rocznicę Obławy Augustowskiej, największej zbrodni sowieckiej dokonanej na ludności polskiej po II wojnie
światowej, w historiografii funkcjonuje również pod określeniami „Mały Katyń”, „Obława Lipcowa”. Od innych eksterminacji sowieckich odróżnia ją to, że
spośród aresztowanych, po wcześniejszej infiltracji nie powrócił nikt. Jest to
zbrodni, o której większość społeczeństwa nie słyszała, lub zna ją iluzorycznie. Objęła swym zasięgiem obszar całej Puszczy Augustowskiej, ok. 5 tys.
km², także miejscowości położone po stronie dzisiejszej Białorusi. W jej trakcie aresztowano ponad 7 tys. osób, spośród których los ok. 600 był nieznany,
z czasem okazało się, że zostali zamordowani. Wśród nich było co najmniej 27
kobiet i ok. 15 osób w wieku poniżej 18 lat. Tragedia dotknęła często całych
rodzin, zdarzały się sytuacje, że z jednego domu zamordowano 4 synów, czy
matkę z dwoma córkami. Miały miejsce sytuacje, że niektórzy aresztowani
lub zabici to ludzie, którzy powrócili z niemieckiej niewoli, lub robót przymusowych. Aresztowanych przetrzymywano w siedzibach UB, stodołach,
chlewach, a nawet ziemiankach. Podczas prowadzonych śledztw, podczas
przesłuchań zatrzymani, bardzo często byli brutalnie bici. Historycy, do dziś,
nie są zgodni co do przyczyn przeprowadzenia obławy. Jako hipotezy podaje
się: - chęć rozbicia poakowskiego podziemia, może o tym świadczyć Informacja suwalskiego UB, że w rejonie lasów augustowskich działa „banda o liczebności 8000 osób wyposażona w artylerię i do 10 czołgów”, która „przygotowuje powstanie i zajęcie miasta Suwałki oraz miejscowości Sejny”, co jest
oczywistą nieprawdą, która miała najprawdopodobniej uzasadnić przeprowadzenie obławy. Należy stwierdzić, że Rosjanie byli doskonale zorientowani
w ówczesnych realiach, - ochrona transportów mienia zrabowanego przez
Armię Czerwoną w Niemczech i Prusach przez „polskie bandy”,
- zapewnienie ochrony przejazdu Stalina na konferencję poczdamską, ataki na żołnierzy sowieckich i przedstawicieli „nowych władz ludowych”. Do
przeprowadzenia akcji, zgodnie z zaleceniami generała Wiktora Abakumowa,
wyznaczono grupę operacyjną i wydzielony batalion „Smiersza” (kontrwywiad), którą dowodzili generałowie Igor Gorgonow i Paweł Zielenin. Udział
brały również siły polskie. Dwie kompanie 1 Pułku Wojska Polskiego, które
wykorzystano marginalnie. Natomiast znacznej pomocy udzielili funkcjonariusze UBP i milicji, głownie logistycznej (Sporządzanie list osób związanych
z konspiracją, wskazywanie miejsc zamieszkania, pełnienie roli przewodników). Zbrodni dokonano, według polskich historyków, w bezpośredniej bliskości polskich granic, na terenie Białorusi lub Obwodu Kaliningradzkiego.
Choć według świadków, samochodami z aresztowanymi jeżdżono w kierunku Białorusi. Do dziś nie ustalono miejsca pochówku ofiar, ostatnio pojawiła
się teoria, że zostali pochowani w okolicach białoruskiej wsi Kalety. W związku
z rocznicą Obławy Augustowskiej Instytut Pamięci Narodowej zorganizował
konkurs dla nauczycieli „70 lat po Obławie”, którego nagrodą był udział w Objazdowym Konwersatorium Historycznym „Szlakiem Obławy Augustowskiej”.
Postanowiłem wziąć w nim udział, okazało się, ze zostałem laureatem i wzią-

łem udział w tym przedsięwzięciu. W dniach 10- 13 X 2015 r., wraz z nauczycielami z całej Polski, mogłem zobaczyć miejsca związane z tym tak mało
znanym wydarzeniem z naszej najnowszej historii. W bogatym programie
wyjazdu odwiedziliśmy także Litwę. Byliśmy w miejscach związanych z Emilią Plater, Druskiennuki, Koniuchy (polską wieś spacyfikowana przez sowiecką partyzantkę. W kolejnych dniach zwiedziliśmy Wilno i okolice. Na mnie
szczególne wrażenie zrobiły Glinciszki, gdzie litewscy policjanci na służbie
niemieckiej zamordowali polską ludność oraz Dubinki, miejsce odwetowej
akcji AK. W ostatnim dniu spacerowaliśmy po Uniwersytecie Wileńskim oraz
odwiedziliśmy Kowno. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nocowaliśmy w hotelu „Pas Bazilijonus”, miejscu historycznie związanym z Adamem Mickiewiczem. Ważna była również możliwość pokłonienia się Matce Ostrobramskiej.
Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny
wyjazdu, który możliwy był dzięki fachowości pracowników IPN. Dla mnie
istotne jest to, że dla nauczyciela zaistniała możliwość dotknięci historii na
miejscu, którym się rozegrała, co będzie pomocne w dalszej pracy z uczniami. W drodze powrotnej swoje przemyślenia przelałem na papier w postaci
krótkiego wierszyka pod tytułem Augustowskie łzy: Ziemio Augustowska,
płakałaś, gdy dzieci twe mordowała czerwona zaraza. Ziemio Augustowska słyszałaś, gdy dzieci twe krzyczały katowane srodze. Ziemio Augustowska, czułaś,
gdy dzieci twe łkały oczekując powrotu bliskich.
Artur Maroszek

Kwiaty i znicze dla bohaterskich ofiar komunistycznego bezprawia

Pożar w Przystałowicach
W dniu 05.10.2015 r. około godziny 1530
w miejscowości Przystałowice Małe miał
miejsce duży pożar w gospodarstwie rolnym.
Pierwsza na miejscu zdarzenia był jednostka
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Przystałowic
Małych która w natychmiast przystąpiła do

i ofiarna praca strażaków z OSP Przystałowice
Małe którzy jako pierwsi przybyli na miejsce
pożaru uniemożliwiając przeniesienie się
ognia na sąsiednie budynki gospodarcze.
Prace dogaszania pożaru prowadzone były
również następnego dnia w trakcie przegarniania i przelewania słomy oraz siana zgromadzonego w stodole.

gaszenia pożaru stodoły oraz obory, jednocześnie pomagając wyprowadzić z palącego się budynku 40 sztuk bydła. Do pomocy
będącym na miejscu ochotnikom Dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze skierował dwa zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Przysusze, dwa
zastępy z OSP Zychorzyn, OSP Rusinów, OSP Przystałowice Duże. Łącznie
w działaniach brało udział 26 strażaków. Pożar zniszczył około 30 ton
siana, 30 ton słomy, około trzy tony
zboża oraz 3,5 tony śruty. Zniszczeniu
uległ sprzęt rolniczy, w tym dojarka
i silnik elektryczny. Spaleniu uległa
obora oraz stodoła. Szacunkowe straty wyniosły około 200 tysięcy złotych,
a uratowano mienie o wartości około
100 tysięcy złotych. Straty mogłyby
być jeszcze większe gdyby nie szybka

Opracował: Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
mł.bryg. Artur Kucharski
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Powiat w ofensywie
Rozmowa ze Zbigniewem Kwiatkowskim – kierownikiem wydziału
pozyskiwania środków europejskich w Starostwie powiatowym w Przysusze.
Trwa już nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Na jakich projektach będą się koncentrowały wysiłki powiatu przysuskiego w bieżącym rozdaniu ?
- Z całą pewnością będziemy się koncentrować na pozyskaniu środków
finansowych na budowę dróg, ale już wiemy, że możliwości powiatów
w tym zakresie będą bardzo ograniczone. W ramach RIT (Regionalny Instrument Terytorialny) złożyliśmy już wstępny wniosek na intensyfikację
opieki nad ludźmi w wieku senioralnym. Łączna wartość projektu wyniesie ok. 10 mln złotych. Będzie on również generował nowe miejsca pracy
w naszym powiecie, a co najważniejsze pozwoli na zwiększenie zakresu
opieki z obecnych 30 miejsc do 100. Rozstrzygnięć spodziewamy się na
przełomie 2016 i 2017 r.
Czy powiat planuje realizację działań bezpośrednio kierowanych
w stronę potrzeb mieszkańców ?
- Tak, jak w poprzedniej perspektywie finansowej zrealizowaliśmy projekt komputeryzacji i budowy sieci dostępu do internetu, tak w bieżącej
kadencji przygotowujemy również projekt kierowany bezpośrednio do ludzi. Pragniemy zaproponować rodzinom z powiatu przysuskiego dostęp
i wykorzystywanie instalacji odnawialnych źródeł energii. W pierwszych
przymiarkach do założeń projektowych zakładamy, że rodziny będą mogły wybrać rodzaj instalacji możliwej do użytkowania w gospodarstwie
domowym. Pierwsza z nich do solarna instalacja do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej. Druga opcją będzie możliwość wyposażenia gospodarstwa domowego w pompy ciepła do systemu centralnego ogrzewania
i klimatyzacji. W obydwu wymienionych wypadkach moc instalacji jest
uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego i potrzeb konkretnej rodziny. Trzecią propozycją adresowaną według założeń do beneficjentów będzie możliwość zainstalowania w gospodarstwie domowym
instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania własnego prądu. Maksymalna
moc takiej instalacji będzie wynosić 10 KW na gospodarstwo. W ramach
wniosku zakładamy wyposażenie odnawialne źródła energii wszystkich
powiatowych budynków użyteczności publicznej. W chwili obecnej trwają spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin, mające na celu przybliżenie zasad działania proponowanych instalacji, a także kwestie dotyczące uczestnictwa mieszkańców w tym bardzo korzystnym projekcie.
Na jakich warunkach będzie można uczestniczyć w projekcie ?
- Działanie jest adresowane wyłącznie do gospodarstw domowych
funkcjonujących w powiecie przysuskim i obejmuje wytwarzanie energii
wyłącznie na potrzeby tych gospodarstw. Bardzo prawdopodobnym koniecznym warunkiem uczestnictwa będzie wniesienie wkładu własnego
niezbędnego do założenia wybranej instalacji. O przykładowych kosztach
trudno jest mi mówić w chwili obecnej w sposób precyzyjny, ponieważ
zmieniają się ceny rynkowe instalowanych urządzeń. Wzrost ich ilości
nieco obniża ceny. Poza tym nie wiadomo, jaki poziom dofinansowania
zostanie określony dla całego programu. W poprzedniej perspektywie
finansowej było to 85 % wartości projektu, w obecnej może to być 80 %
ponieważ Mazowsze przestało zaliczać się do najbiedniejszych regionów
Unii Europejskiej. Nie są jeszcze dokładnie określone możliwości dofinansowania takich zadań z krajowych środków na rozwój ekologii. Dlatego
nie podajemy na razie liczb, żeby nie wprowadzać Państwa w błąd. Istotą
projektu jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do taniej energii za jak
najniższą – opłacalną cenę. W ramach projektu zostanie również wymieniony węzeł ciepłowniczy agregujący obecnie sieć ciepłowniczą działającą w przysuskich powiatowych jednostkach użyteczności publicznej.
Założenia są bardzo obiecujące, jak wygląda przewidywany harmonogram realizacji ?
- Obecnie trwają bardzo wytężone działania zmierzające do prawidłowego oznaczeni wielkości grupy potencjalnych beneficjentów ostatecznych i samej wielkości projektu. W związku z tym, trwają spotkania
w gminach, na których można zgłaszać wstępny akces do naszego działania. Musze to jedna bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest jeszcze
rekrutacja do samego projektu, a tylko budowanie bazy potencjalnych
jego klientów. Bardzo mi zależy na tym, żeby nie doszło tutaj do jakiegoś
przekłamania i nieporozumień. Samorząd powiatowy z wielką radością
zbuduje maksymalny projekt o maksymalnych wartościach finansowych,
ale najpierw musi na tyle przygotować się do jego realizacji, żeby nie
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popełnić błędu nieprawidłowego określenia wielkości grupy docelowej.
Natomiast już trwają prace projektowe na budynkach użyteczności publicznej, które z pewnością zostaną objęte działaniem. W ramach również
przygotowania do tego wielkiego projektu został złożony wniosek o sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla powiatu, który zostanie
w części sfinansowany środkami WFOŚiGW. Z prowadzonymi pracami
powinniśmy się wyrobić do końca 2015 r. ponieważ w I kwartale 2016 r.
będzie można już składać gotowe wnioski aplikacyjne, a po ich zatwierdzeniu do realizacji - w latach 2017 – 2018 powinno dojść do instalacji
samych urządzeń w gospodarstwach domowych beneficjentów.
Jaka jest szacowana wielkość projektu ?
- Nie chcemy się ograniczać wielkością finansową, ale chcemy udostępnić tą nową i potrzebną w gospodarstwach domowych technologię maksymalnej liczbie beneficjentów. Będziemy się starali zachować podobnie,
jak w przypadku projektu komputerowego. Nie wiem, czy opinia publiczna w naszym powiecie ma świadomość, że w poprzedniej perspektywie
finansowej w całej Polsce przekazano rodzinom w ramach działania 8.3,
25 000 komputerów. Z tej liczby mieszkańcy powiatu przysuskiego otrzymali aż 2400 szt., czyli aż 9,6 % wszystkich. Podobnie chcemy działać teraz. Nie określę w chwili obecnej ostatecznej wielkości projektu, ale mam
nadzieję, że to będą tysiące urządzeń dla rodzina i miliony złotych wykorzystanych dotacji unijnych dla podniesienia jakości życia.
Czy powiat zamierza pozyskiwać środki na inne działania, na przykład nieinwestycyjne ?
- Oczywiście, że tak. Z programu Wiedza i Rozwój chcemy sfinansować
szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Rozwój szkolnictwa zawodowego, a w tym doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, dostosowywanie
oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, organizację zajęć pozalekcyjnych, stypendiów dla uczniów, rozwój kreatywności, innowacyjności,
i postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
a także kontynuowanie programu „Cyfrowa szkoła”. Dużym obszarem planowanych działań będzie wspieranie kształcenia praktycznego poprzez
organizacje praktyk we współpracy z pracodawcami, realizację staży,
udział uczniów w zajęciach organizowanych przez szkoły wyższe, wspieranie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji w celu
zwiększenia aktywności i szans na sukces, na rynku pracy. To tylko część
z oferty możliwych do realizacji działań w szkołach prowadzonych przez
powiat. Ostateczny wybór należy do szkół. Aby ułatwić pozyskiwanie funduszy przez jednostki starostwo umożliwia szkołom kontakt z wybitnym
ekspertem, specjalizującym się w przygotowywaniu dobrych aplikacji.
Powinno to ułatwić transfer środków europejskich do naszych jednostek.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów
Dziękuje również i serdecznie pozdrawiam wszystkich Czytekników Ziemi
Przysuskiej.
Rozmawiał Jarosław Bednarski

Czeka nas ofensywa po środki unijne - mówi Kierownik Zbigniew Kwiatkwoski
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Wielki Sukces Wyborczy
Skarbnik
Powiatu Ewy Białeckiej.
4064 głosy wyborców.
Bardzo wszystkim dziękuję za udzielone wsparcie i pragnę wszystkich
Państwa zapewnić, że każdy głos oddany na mnie w tych wyborach, będzie
głosem, który zamieni się w dobro dla powiatu i dla Państwa. Uczestnictwo
w tej kampanii traktuję jako prawdziwy zaszczyt.
Ewa Białecka

Spotkanie w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii.
22 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyło się spotkanie
mieszkańców gminy Przysucha, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Przysusze z reprezentantami
firmy „Novista” przygotowującej dokumenty aplikacyjne do budowanego w powiecie przysuskim projektu
wyposażenia indywidualnych gospodarstw domowych
w odnawialne źródła energii. Około 150 przybyłych na
spotkanie mieszkańców mogło zapoznać się z założeniami projektu, jego ograniczeniami, kwestiami technicznymi ale przede wszystkim z ofertą adresowaną do
mieszkańców powiatu. Spotkanie rozpoczął kierownik
Zbigniew Kwiatkowski, który przywitał zebranych i poinformował, że spotkanie ma charakter wstępny i jego
głównym celem poza warstwą informacyjną jest pozyskanie informacji pozwalającej określić grupę osób
zainteresowanych udziałem w projekcie. Po krótkim
wstępie oddał głos p. Teresie Domagała, która z ramienia firmy „Novista” pracowała przy realizacji podobnych
projektów w poprzedniej perspektywie finansowania
ze środków unijnych. Uczestnicy otrzymali informację,
że poziom dofinansowania urządzeń przeznaczonych
do instalacji w domach beneficjentów w ramach projektu będzie wynosił nie mniej, niż 80 % i nie więcej niż
85 % wartości urządzeń. Uiszczenie pozostałej części
ceny urządzeń będzie należało do beneficjenta. Osoby,
których domy będą wyposażane w odnawialne źródła
energii mogą skorzystać z zainstalowania instalacji
solarnych służących do ogrzewania ciepłej wody. Jest
to najstarszy z dostępnych na rynku zestawów urządzeń do wykorzystywania energii odnawialnej, ale też
najbardziej sprawdzony i niezawodny. Prezentowane
rozwiązanie pozawala zaopatrzyć w ciepłą wodę bez
większych problemów 4 osobową rodzinę. W razie
potrzeby będzie możliwy montaż instalacji o wyższej
wydajności, nawet dla bardzo licznych rodzin. Przy
obowiązujących cenach średnich w powiecie przysuskim podgrzania 1 m3 wody okres zwrotu inwestycji
wyniesie ok. 2,5 roku. Zyskiem gospodarstwa będzie
dostęp do praktycznie darmowego źródła ciepłej wody
użytkowej na potrzeby rodziny. Większe rodziny oczywiście będą mogły skorzystać z większej instalacji, ale
już o proporcjonalnie wyższej cenie. Drugą opcją proponowaną przez firmę jest możliwość instalacji pompy
ciepła. Pozwala to na ogrzewanie budynku za pomocą
instalacji grzewczej, podgrzewanie ciepłej wody oraz
klimatyzację w zależności od zainstalowanej pompy.
Gospodarstwo domowe otrzyma źródło taniej energii
cieplnej. Można taką instalację połączyć w ramach projektu z małą instalacją fotowoltaiczną o mocy np. 3 kW
i uzyskać w ten sposób praktycznie darmową energię
cieplną dla swoje gospodarstwa domowego. Spowoduje to dodatkowe wydatki i konieczność montażu na
posesji podwójnych instalacji, ale też pozwoli praktycznie w bezkosztowy sposób zapewnić gospodarstwu

domowemu konieczną energię cieplną. Okres zwrotu
samej pompy ciepła, przy otrzymaniu 80 % dotacji powinien być nie dłuższy niż 3, maksymalnie 4 lata. Trzecią
opcją proponowaną mieszkańcom w ramach projektu
jest montaż instalacji fotowoltaicznych, zamieniających
światło w energię elektryczną. W ramach projektu nie
można zainstalować instalacji większej niż 10 kW. Można na potrzeby gospodarstwa domowego montować
instalacje o niższej mocy np. 3,4, czy 5 kW. Ale zależeć
to będzie od potrzeb konkretnego gospodarstwa.
Zgodnie z narzuconymi ograniczeniami gospodarstwo
domowe wyposażone w instalację produkującą energię
nie może stać się producentem energii brutto. Część
energii produkowanej w szczytach nasłonecznienia będzie przekazywana do sieci, ale w czasie deficytów pracy instalacji będzie można dostarczoną do sieci energię
niejako odebrać. Warunki szczegółowe tych działań są
określone w umowach zawartych przez gospodarstwa
domowe z zakładami energetycznymi. Ilość dostarczanej do sieci energii i odbieranej będzie rozliczana
w cyklu półrocznym. Wszelkie przytaczane obecnie
wyliczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i odzwierciedlają obecną sytuację rynkową. Ich wysokość
ostateczna zależy od kursów walut, poziomu postępu
technicznego i sytuacji na rynku w momencie realizacji
projektu. Zakładany wstępnie okres realizacji przypadnie na rok 2017 lub lata późniejsze. Wicestarosta Tomasz
Matlakiewicz podkreślał, że w chwili obecnej organizowane spotkania mają wyłącznie wstępny charakter informacyjny i służą prawidłowemu przygotowaniu się
urzędu do wnioskowania o pieniądze unijne, a z drugiej
strony na określenie zakresu potrzeb i zainteresowania
społecznego w tej dziedzinie. Wicestarosta zachęcał do
aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań, które odpowiedzi udzielali obecni na sali eksperci z firmy. Pytań
rzeczywiście zadawano wiele. Dotyczyły pewności realizacji projektu, bardzo wielu szczegółowych spraw technicznych, dotyczących konkretnych urządzeń do zastosowania w domach, sposobu naliczania i rozliczania się
z zakładami energetycznymi za dostarczaną i odbieraną
energię, doświadczenia firmy realizującej projekt. Na
zakończenie spotkania uczestnicy mogli pobrać druki
umów na wykonanie projektów instalacji oraz wypełnić
ankietę uczestnictwa w projekcie. Projekt jest otwarty
i każdy mieszkający w budownictwie indywidualnym
mieszkaniec powiatu może zostać jego beneficjentem.
Nie ma w tym wypadku ograniczenia socjalnego, chociażby w przypadku projektu komputerowego. Tym
razem jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców
powiatu przysuskiego. Jest jeszcze jedno obostrzenie –
instalacja dofinansowana ze środków europejskich nie
może zasilać urządzeń, ani budynku przeznaczonych do
celów gospodarczych. Niedotrzymanie tego warunku
może oznaczać konieczność zwrotu dotacji przez beneficjenta. A to może być bardzo przykry kilkudziesię-

ciotysięczny wydatek. Osoby zainteresowane proszone
są o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Przysusze,
Wydziałem Pozyskiwania Środków Unijnych w godzinach pracy urzędu. Na dzisiaj jedynym dokumentem,
o którego wypełnienie i złożenie prosi starostwo jest
wyłącznie ankieta uczestnictwa w programie. Powiat
nie odpowiada, za jakiekolwiek inne dokumenty, w tym
umowy podpisywane przez mieszkańców z podmiotami gospodarczymi. O projekcie będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych numerach naszego
pisma. Więcej informacji również na www.przysucha.pl
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Jarosław Bednarski

Spotkanie rozpoczął Kierownik Zbigniew Kwiatkowski

KO M U N I K AT
Zarząd Powiatu w Przysusze, w związku z planowaną realizacją projektu pn.
„Odnawialne Źródła Energii w Powiecie
Przysuskim” wspófinansowanego
ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 informuje, że dofinansowanie
w ramach RPO wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 20%
wymaganego wkładu własnego zostanie
pokryte przez uczestnika projektu w wysokości 10% oraz przez Powiat Przysuski
również w wysokości 10%. Zachęcamy
Mieszkańców Powiatu Przysuskiego do
udziału w projekcie i składanie wyłącznie
Ankiet uczestnictwa.

PRZYSUCHA
Remont 727 rozpoczęty.
W miarę możliwości, lepiej na razie nie planować podróży przez
Skrzyńsko, Janików, Gliniec. Jeśli można lepiej, aby kierowcy wybierali
objazd przez Odrzywół w kierunku na Klwów i Potworów.
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych rozpoczęło bardzo intensywne prace remontowe na przebiegających przez powiat przysuski odcinkach drogi wojewódzkiej nr 727. Planowane prace przewidują usunięcie
starej nawierzchni, ułożenie nowej warstwy konstrukcyjnej drogi o głębokości 20 cm i położenie nowej warstwy bitumicznej o łącznej grubości 23 cm.
Ponadto w terenach zabudowanych zostaną wybudowane nowe chodniki,
miejscami, tak jak np. na odcinku nr 4 w miejscowości Skrzyńsko pojawią się
one po obydwu stronach nowej drogi. Ponadto wykonawca deklaruje wykonanie od nowa infrastruktury towarzyszącej. Pojawi się nareszcie nowa kanalizacja burzowa, przebudowane zostaną miejscami wodociągi i kanalizacja,
poza tym przebudowom będzie podlegać również siec teleinformatyczna.
Wykonawca przewiduje zakończenie pierwszych etapów prac na dwóch
rozpoczętych, na razie odcinkach drogi w miejscowościach Skrzyńsko i Sady,
o łącznej długości 2 km., przed rozpoczęciem zimy, ale wykonanie tego zamiaru jest uzależnione wyłącznie od pogody. Jeśli warunki atmosferyczne
nie zaskoczą nas w jakiś niekorzystny sposób bez problemu otworzymy dla
ruchu nowe odcinki dróg jeszcze w 2015 r., a od nowego roku rozpoczniemy prace na pozostałych ponad 6 kilometrach bieżących drogi nr 727. Od
strony technicznej jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji tego zadania.
Tylko dzisiaj do pracy wyjechało 7 koparek, 7 ciężarówek, na plac budowy
wyszło 20 pracowników. Takie skoncentrowanie sił i środków zapewnia rytmiczne wykonywanie prac z zapewnieniem wysokiego ich tempa. Zresztą to
tempo bardzo dobrze widać. W ciągu kilku dni udało się nam usunąć starą
nawierzchnię, miejscami ją wyfrezować. Dotarliśmy do podłoża i rozpoczynamy jego wymianę, przygotowujemy się również do wykonania 5 przepustów w ciągu drogi na odcinku nr 4, w Skrzyńsku. Zależy nam szczególnie
na tym, aby do pierwszych ataków zimy zakończyć prace infrastrukturalne
polegające na wykonaniu i wyremontowaniu obiektów towarzyszących tzn.
sieci wod.-kan, kanalizacji burzowej i sieci teletechnicznych. Pojawiają się
również pierwsze problemy w kilku miejscach odsłoniętego podłoża okazuje się, że ma ono inną strukturę, zamiast przewidywanego piachu widać
normalną glebę. To oczywiście skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian
technologicznych w planowanych pracach. O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy projektanta i czekamy na podjęcie decyzji projektowych uwzględniających zastany stan rzeczy – mówi Michał Kij - kierownik robót Kieleckiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Łączna długość prowadzone obecnie
przebudowy drogi przekracza 8 km, a jej wartość to ponad 16,5 mln złotych.
Przewidywany umową termin zakończenia prac to kwiecień 2017 r. Taka
sytuacja zawsze buduje poczucie dyskomfortu mieszkańców, ponieważ na
kilka miesięcy, czasem tygodni pojawiają się przy tego typu okazjach problemy z dojazdem do posesji, wyjazdem do szkoły, lub pracy. Ale po upływie stosunkowo krótkiego czasu remontu drogi kończy się czas urywania
kół i niszczenia podwozia na dziurawej nawierzchni. Poza tym ten odcinek
drogi stanowiący naturalny korytarz komunikacyjny pomiędzy powiatem
przysuskim, a Warszawą przy założeniu korzystania drogi ekspresowej nr S
7 na odcinku od Białobrzegów. Wypada więc podziękować Mazowieckiemu
Zarządowi Dróg Publicznych w Warszawie, że podjął się realizacji tej bardzo
potrzebnej mieszkańcom inwestycji.
Jarosław Bednarski

Po wielu latach oczekiwania droga nareszcie w remoncie

Taki jest obecny stan nawierzchni na drodze 727 w Skrzyńsku

Pracownicy firmy wykonują 20 centymetrową podbudowę z kruszywa

Policjanci zabezpieczyli papierosy bez akcyzy
Blisko 800 paczek papierosów różnych marek oraz ponad 1,5 tys. sztuk gotowych papierosów, zabezpieczyli policjanci z zespołu dw. z przestępczością
gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Zabezpieczone papierosy zostały przekazane dla Urzędu Celnego w Radomiu, który prowadzi
postępowanie karno – skarbowe. Policjanci z Przysuchy w czasie realizacji
własnych ustaleń wspólnie z pracownikami Urzędu Celnego w Radomiu udali się do jednej z wsi gm. Gielniów, gdzie do obrotu miały być wprowadzane
papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Podczas przeszukania
pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci zabezpieczyli 770 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz 1520 sztuk
papierosów luzem własnej produkcji. Właścicielem papierosów był 59-letni
mieszkaniec gminy Gielniów. Zabezpieczone papierosy zostały przekazane
dla Urzędu Celnego w Radomiu, który prowadzi postępowanie karno – skarbowe. Oprócz odpowiedzialności karnej mężczyźnie grozi także grzywna za
popełnione przestępstwo.
mł. asp. Aneta Wilk
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PRZYSUCHA
Święty Janie Pawle II … pamiętamy!
Nie pozostaną po nas ani pieniądz, ani budowle, ani książki. Po
pewnym, dłuższym lub krótszym czasie to wszystko zniknie. Jedyne,
co pozostanie na wieki jest to, co zasialiśmy w ludzkich duszach –
dobro, gest zdolny dotknąć serca to, co ofiarowaliśmy innym bezinteresownie. Święty Jan Paweł II w sercach wielu ludzi zostawił ślad
głęboki i trwały, bo ryty miłością. Podczas całego swego pontyfikatu
zawsze pochylał się nad najmniejszymi i najsłabszymi. Ten święty
Papież tulił do serca trędowatych, a w slumsach Rio de Janeiro zostawił biskupi pierścień. I słowa: „Nie z ciekawości tu przyszedłem,
ale dlatego, że was kocham”. Kochał każdego człowieka. I z tej miłości do ostatnich dni uczył nas człowieczeństwa i pokazał nam, co to
znaczy mieć „wyobraźnię miłosierdzia”. W ramach tegorocznego XV
Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron
Rodziny”, Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, chcąc pójść śladami
Patrona szkoły, włączyli się w organizację i przeprowadzenie zbiórki
pieniędzy dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, będących
stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Kwesta odbyła
się w dniach 6 – 13 października 2015 r., na terenie przysuskich szkół
i instytucji oraz na ulicach miasta Przysucha. Wzięło w niej udział 18
wolontariuszy z klas III Liceum Ogólnokształcącego. Zaangażowanie
uczniów było wyrazem miłości i wdzięczności dla Patrona szkoły

oraz realizacją wezwania Świętego do solidarności z potrzebującymi. Serdecznie podziękowania należą się Wszystkim, którzy okazali
hojność i wrażliwość serca, a tym samym wsparli budowanie „żywego pomnika” świętemu Janowi Pawłowi II. Zapewne Jan Paweł II widzi nas i nam błogosławi!
Przygotowała: Elżbieta Zamaria

Pysznie i pięknie – nowe
sposoby przygotowywania kawy
15 października 2015 r. w Zespole Szkół Nr 2 i. Ludwika Skowyry
w Przysusze odbył się kurs baristyczny dla zainteresowanych uczniów
szkoły. Program zajęć przewidywał odbycie dwóch kilkugodzinnych
bloków zajęć: teoretycznego i praktycznego. Blok teoretyczny przewidywał zapoznanie się z historią produkcji i spożycia kawy, regionami upraw, gatunkami kawy, oraz urządzeniami niezbędnymi do
prawidłowego parzenia tego napoju. Część praktyczna polegała na
przygotowywaniu różnych rodzajów kaw i napojów kawowych oraz
naukę przygotowywania zdobień na filiżankach z gotowym napojem. Mimo, iż zajęcia trwały zaledwie 7 godzin, to uczestnicy znakomicie zrealizowali pełny program szkolenia i opanowali podstawy
trudnej sztuki prawidłowego parzenia kawy. Następne tego typu
szkolenie już w lutym, tym razem dla nauczycieli.
Jarosław Bednarski

Kawa może mieć nie tylko znakomity smak, może być również piękna

Nowe nawierzchnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i
Mistrzostwa Sportowego w Lipinach
Szkoła w Lipinach pożegnała się w tym roku definitywnie z dziurawymi chodnikami i drogami asfaltowymi. Dzięki dofinansowaniu
otrzymanemu od Starostwa Powiatowego w Przysusze w okresie od
20 lipca 2015 r. do 14 września 2015 r. na terenie szkoły ułożono 546
m2 kostki brukowej na chodnikach i dojściach do budynków oraz
981 m2 nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do szkoły oraz na placu przed budynkami internatu. Nową nawierzchnię
asfaltową uzyskały również parkingi znajdujące się przy szkole. Wykonawcą robót była firma p. Roberta Kaczorowskiego BUDROMEX
z Wieniawy. Wartość wykonanych robót wyniosła 128 188 zł. Ze strony szkoły prace po wykonaniu odbierali: Krzysztof Góra, Szymon Materek, Zbigniew Niemirski. Po wykonaniu robót szkoła bardzo wiele
zyskała. Po zakończeniu prac remontowych wewnątrz budynków,
ich termomodernizacji i remoncie kotłowni, budowie „Orlika” brakowało nam najbardziej zadbania o otoczenie obiektów i teraz także
Lipiny zyskały piękne otoczenie – mówią pracownicy szkoły.
Jarosław Bednarski

Równe nawierzchnie i nowe chodniki to od niedawna nowy znak Lipin
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BORKOWICE
ZAPRASZAMY NA FESTIWAL
W dniu 7 listopada 2015 r. w Borkowicach odbędzie się jubileuszowy dziesiąty Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej
im. Janusza Łąckiego. Jest to cykliczna impreza kulturalna, której
celem jest szerzenie piosenki harcerskiej, zuchowej i patriotycznej.
Festiwal upamiętnia postać kapitana Janusza Łąckiego, wójta Gminy Borkowice w latach 1934-1939 zamordowanego w 1940 roku

w Katyniu. Organizatorami festiwalu są: Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju i promocji Gminy Borkowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i 5 Drużyna Harcerska z Borkowic. W festiwalu
biorą udział drużyny harcerskie i zuchowe oraz zaproszona gwiazda
festiwalu. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników piosenki
harcerskiej i patriotycznej do Borkowic.

Aktywny Klub Seniora

Święto ziemniaka
w Smagowie

Sierpień i wrzesień to miesiące bardzo aktywne dla Klubu Seniora z Gminy Borkowice.
W sierpniu grupa ok. 40 osób wraz z Wójtem Robertem Fidosem
wybrała się do Sandomierza, aby tam połączyć przyjemne z pożytecznym. Zwiedzali Sandomierz i jednocześnie miło i aktywnie spędzali czas.
We wrześniu grupa wybrała się do Nałęczowa. Zwiedzali miasteczko uzdrowiskowe : Park Zdrojowy, Pałac Małachowskich oraz
ławeczkę Bolesława Prusa. W godzinach popołudniowych seniorzy
zwiedzili Majdanek oraz mogli zakupić pamiątki na Starym Mieście
w Lublinie. W drodze powrotnej mimo niesprzyjającej aury, seniorzy
już planowali kolejne wyjazdy.
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W dniu 19.09.2015 r. w miejscowości Smagów odbyło się po
raz trzeci Święto Pieczonego Ziemniaka. Święto nawiązuje do
tradycji, która obecnie jest zapominana. Dawniej na zakończenie
prac polowych tzw. wykopków piekło się ziemniaki na swoich polach, było to ważne wydarzenie dla członków rodzin. Od trzech lat
w Smagowie przypomina się o tych wydarzeniach. Impreza ta organizowana jest przez działające Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych
a współorganizatorem był GOK w Borkowicach. Imprezie towarzyszyła degustacja potraw z ziemniaków, konkursy, zabawy dla dzieci
oraz wspólna biesiada przy ognisku do późnych godzin wieczornych.
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BORKOWICE
Kolejna kwesta na
cmentarzu parafialnym
W dniach 31 października i 1 listopada 2015 r. po raz czwarty na cmentarzu parafialnym odbędzie się zbiórka publiczna
pod hasłem ,, Odnawiamy stare nagrobki”, organizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice. Dzięki ofiarodawcom w ostatnich latach udało się odnowić
nagrobki: Ks. J. Wiśniewskiego, Ks. M. Ośki i Ks. H. Cieślakowskiego
oraz powstańca styczniowego A. Gaszyny. Celem zbiórki będzie
odnowienie nagrobka proboszczów parafii Borkowice ks. Ignacego
Cielenkiewicza proboszcza w latach 1855-1864 i ks. Antoniego Gołębiowskiego proboszcza w latach 1864-1908. Dotychczasowym ofiarodawcom składamy podziękowania i zachęcamy do uczestnictwa
w tegorocznej zbiórce.

Ślubowanie Młodych Muzyków
15 października w Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga
w Ruszkowicach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Utworzona w 2011 roku pierwsza w powiecie szkoła artystyczna szkoli muzycznie dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauczania 6-letnim i 4-letnim. Obecnie do szkoły uczęszcza 100 uczniów
z terenu powiatu przysuskiego i szydłowieckiego. Uczniowie szkoły
reprezentują gminę i powiat na przeglądach i festiwalach odnosząc

liczne sukcesy. W obecności rodziców, nauczycieli i wójta Borkowice Roberta Fidosa 34 uczniów złożyło ślubowanie oraz zostało pasowanych na ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach.
Dyrektor placówki Waldemar Cichawa pasował uczniów smyczkiem.
Uczniowie starszych klas zademonstrowali swoje umiejętności w sali
koncertowej szkoły. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy
herbatce w świetlicy szkolnej.
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GIELNIÓW
Początek roku szkolnego 2015/2016 w PSP w Rozwadach obfitował w wiele ciekawych wydarzeń.
Uczniowie klas I-III wzięli udział w akcji „Jabłko cytryna” przeprowadzonej wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego
z Przysuchy.

24 września wzięliśmy udział w meczu 1/8 Pucharu Polski rozegranym pomiędzy Legią Warszawa - Lechią Gdańsk na stadionie Legii
w Warszawie, w ramach akcji „Kibicuj z klasą”.

mam sporo atrakcji. Zwiedzaliśmy Stadion Narodowy, jechaliśmy
metrem, byliśmy w Planetarium Niebo Kopernika. Dużą i zaskakującą rozrywką było kluczenie lustrzanymi korytarzami i poszukiwanie
właściwej drogi w „Labiryncie luster”. Nie lada wyzwaniem okazało
się pokonywanie przeszkód i odnalezienie wyjścia w „Ucieczce z więzienia”.

27 września na boisku szkolnym odbył się festyn w ramach „Święta
pieczonego ziemniaka”. Organizatorem imprezy było stowarzyszenie „Rozwadzianki”.
Na festyn przybyli licznie mieszkańcy okolicznych wiosek, przedstawiciele lokalnych władz z Panem Wójtem Władysławem Czarneckim
na czele.

Większość uczniów po raz pierwszy mogła
podziwiać stadion od wewnątrz, zaśpiewać
hymn Legii z ponad 18 tysiącami kibiców,
obejrzeć mecz takiej rangi, usłyszeć jak fani
Legii kibicują swojej drużynie.
Mimo późnej pory (mecz rozpoczął się
o godz. 20.30) dzieciaki bawiły się świetnie.
Wszyscy przeżywaliśmy to, co się działo na
boisku i na trybunach. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem „Wojskowych” 4:1.
W oczekiwaniu na mecz organizator naszej
wycieczki pani Ewelina Danielik zapewniła
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GIELNIÓW
Podczas festynu Panie ze stowarzyszenia serwowały potrawy z ziemniaków, dzieciaki mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, bramki
celnościowej, sprawdzić swoją tężyznę w sumo. Nasza uczennica
Agata Kowalska uświetniła festyn swoim występem.
30 września w naszej szkole miała miejsce wielka draka świętowaliśmy „Dzień chłopaka”. Były życzenia, zdrowy poczęstunek i wspólna
zabawa podczas dyskoteki.
13 października odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji
Narodowej upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej. Święto polskiej szkoły, to dzień szczególny, to święto
uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. Na uroczystości zgromadziła się rada pedagogiczna,
nauczyciele emeryci, pracownicy obsługi. Wśród zaproszonych gości były pani Iwona Ptaszek - Skarbnik Gminy Gielniów, pani Mirosława Samson – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gielniów, pani Beata
Pawlikowska kierownik ZOPO.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i słowie wstępnym dyrektor pani Agnieszka Sosnowska zaprosiła do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez panią Bożenę Duran. Uczniowie klasy
VI zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając, recytując i tańcząc.
Były piękne życzenia i sceny pokazujące w żartobliwy sposób dni
z życia szkoły.
Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która skierowała
do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi
wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie
czekają nas w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Życzenia i podziękowania za trud w pracy z dziećmi złożyła również
przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Białek. Podczas uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktyczno – wychowawczej wyróżnionym nauczycielom.

Młodzi Patrioci”
W dniu 08.10.2015 r. pod opieką wychowawcy – Pana Mirosława Włodarczyka, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Goździkowie uporządkowali teren
oraz odmalowali ogrodzenie wokół
pomnika upamiętniającego 27 ofiar II
wojny światowej znajdującego się we
wsi Nowinki.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ
Dzień Edukacji Narodowej
w odrzywolskim Gimnazjum
im. Jana Pawła II
15 października 2015 r. w gimnazjum odbyła się akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie pod kierunkiem p. mgr Eweliny Wójcik przygotowali
program artystyczny, poprzez który pragnęli wyrazić swoją wdzięczność za trud nauczycieli włożony w ich wychowanie, za dar nauki
i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy.

Program artystyczny z dużą dawką humoru został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez grono uczniów, nauczycieli i pracowników
gimnazjum.
Podczas uroczystości zostały również wręczone Nagrody Wójta
Gminy Odrzywół. W tym roku otrzymali je: Dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole p. mgr Barbara Rataj oraz
p. mgr Monika Gapys.
Serdecznie nagrodzonym gratulujemy.
W czasie spotkania padło wiele miłych słów, życzeń, podziękowań,
nie tylko od uczniów ale i organu prowadzącego, który w czasie uroczystości reprezentowała sekretarz Gminy p. Celina Pogorzała.

Dzień Patrona – Jana Pawła II w Publicznym Gimnazjum w Odrzywole.
W dniu 16 października w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową
Jana Pawła II – Patrona odrzywolskiego gimnazjum, tradycyjne już
odbyła się w tej szkole uroczystość poświęcona polskiemu papieżowi. Obchody dnia patrona zostały poprzedzone wyjazdem klas trzecich gimnazjum na Jasną Górę. Zorganizowany został też konkurs
wiedzy i konkurs plastyczny poświęcony życiu Jana Pawła II. Uro-
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czysta akademia odbyła się w Piątek 16 października. Hasłem przewodnim uroczystości było „Św. Jan Paweł II – drogowskazem wśród
krętych dróg”. Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli
Małgorzaty Galant i Marka Gapysa przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony Patronowi. Społeczność szkolna wzięła też udział
we mszy świętej celebrowanej przez biskupa Adama Odzimka.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

ODRZYWÓŁ
Budynek Urzędu Gminy w Odrzywole ma odnawialną energię
Gmina Odrzywół zrealizowała projekt związany z Odnawialnymi
Źródłami Energii. Kosztem 130 tyś. zł na budynku Urzędu Gminy
w Odrzywole oraz w 7 gospodarstwach domowych zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną
na energię elektryczną. Na budynku UG zamontowane ogniwa będą
wytwarzać do 10,3 KW energii, a ogniwa zamontowane na posesjach prywatnych do 1,2 KW. Posesje prywatne do udziału w projekcie zostały wyłonione w drodze losowania publicznego spośród
około 30 zgłoszeń do programu. Budynki musiały spełnić warunki
techniczne i mieć instalację elektryczną, która umożliwia zużywanie
wytworzonej energii tylko na potrzeby gospodarstwa domowego.
Natomiast instalacja na budynku UG może zostać wykorzystana do
odsprzedaży nadwyżek energii na rzecz operatora-dostawcy energii w gminie Odrzywół. Gmina pozyskała dotację w wysokości 90%
kosztów z programu PROW. Realizacja projektu , oprócz zysku dla
środowiska ,umożliwi znaczące oszczędności finansowe dla gminy.
Następny projekt z tej dziedziny będzie realizowany wspólnie z Powiatem Przysuskim , który będzie liderem projektu. Będzie on otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Nowa pracownia komputerowa dla szkół gminnych.
Kosztem prawie 60 tyś. zł. gmina Odrzywół wyposażyła nową
pracownię komputerową przeznaczoną do zajęć informatycznych
uczniów Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej
w Odrzywole. W ramach projektu pracownia została wyposażona

w 10 nowych komputerów z oprogramowaniem oraz laptopa dla
nauczyciela, projektor mutimedialny i drukarki. Gmina ubiega się
o refundację części poniesionych wydatków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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POTWORÓW
Modernizacja budynków świetlic wiejskich
na terenie gminy Potworów
Remont budynków i utworzenie w nich ogólnodostępnych
miejsc spotkań mieszkańców to podstawowe założenia Projektu modernizacji świetlic wiejskich w Mokrzcu i Rdzowie.
Główna koncepcja operacji pod nazwą „Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Mokrzec i Rdzów, gm. Potworów”
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odpowiadała
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i polegała na poprawie jakości życia na obszarach wiejskich
poprzez umożliwienie rozwoju tożsamości społecznej i zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki wymienionych obszarów.

Z prac objętych zakresem budowlanym operacji przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz gruntownie odnowiono elewacje zewnętrzne budynków. Dodatkowo w ramach prac
modernizacyjnych w świetlicy w Rdzowie wykonano nowe pokrycie
dachowe.
Przebudowa dwóch kolejnych gminnych świetlic wiejskich znacząco wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców Mokrzca i Rdzowa, stwarzając im możliwość organizacji imprez, spotkań, warsztatów i zebrań.
Dariusz Duda

Dzieci drzewom
Klub Naszej Ziemi działający przy PSP w Potworowie już od
kilku lat organizuje Święto Drzewa. Obchody tego święta uświadamiają uczestnikom rolę drzew, a tym samym konieczność
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Pierwszy tydzień października to czas, gdy wszyscy członkowie
szkolnej społeczności szczególnie poświęcają się tematyce drzew
i lasów. Uczniowie dekorują swoje sale lekcyjne, biorą udział w quizie o drzewach oraz opracowują układy choreograficzne i teksty
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piosenek. Wielkim zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale i pracowników szkoły cieszy się Dzień Zielony, kiedy to wszyscy ubierają
się na zielono.
Liczny udział w corocznej akcji pokazuje, że troska o dobro naszej
planety leży nie tylko w rękach dorosłych ale i dzieci. Jest także dowodem na skuteczność nauki przez zabawę i bezpośrednie zaangażowanie uczniów.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Joanna Mikulska

POTWORÓW
Nowy rok harcerski oficjalnie rozpoczęty
W pierwszy weekend października tj. 2-4.10.2015r. zuchy
i harcerze z Potworowa wzięły udział w biwaku oficjalnie rozpoczynającym nowy rok harcerski.
Cofnęli się na nim do świata Wiedźmina, gdzie poznali m.in. tamtejsze sposoby leczenia ziołami oraz właściwości lecznicze poszczególnych roślin.
Odwiedzili też lazaret, gdzie uczyli się udzielać pierwszej pomocy - chleb, ślina i pajęczyna w proporcjach 1:1:1 najlepsza na rany

- jak pomóc osobie, która zasłabła czy złamała coś. Miejscowa czarodziejka nauczyła ich podstawowych zaklęć, które mogą przydać się
w zwalczaniu potworów.
Przed nami dużo pracy w związku z akcją „Świeczka”. Zapraszamy
wszystkich po znicze do harcerzy, którzy będą w ten sposób pozyskiwać fundusze na swoją bieżącą działalność.

pwd. Monika Żółcińska

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
w Szkole Podstawowej w Potworowie
25 września obchodziliśmy w naszej szkole V Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma
na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki
mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.
W dniu poprzedzającym święto tj.24 września patrole składające
się z uczniów należących do Szkolnego Klubu Matematyka wyruszyła w teren pytać tabliczkę mnożenia. Pytani byli dorośli. Uczniowie
zadawali pytania zarówno Wójtowi Gminy, pracownikom Gminy,
pracownikom Banków, Księdzu Proboszczowi sprzedawcom w sklepach oraz przechodniom. Odpytywani byli także pracownicy Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum. Każda osoba poprawnie zdająca test
otrzymywała Tytuł Experta Tabliczki Mnożenia.
Zaś 25 września zostały przeprowadzone w szkole przez Komisje
Egzaminacyjne egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych. Do
egzaminu przystępowali zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej

jak i Gimnazjum. Tytuły „Eksperta Tabliczki Mnożenia” zdobyło 110
uczniów.
Poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie.
Chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia,
a także poznawania matematyki. Musimy pamiętać, że przedmiot
ten towarzyszy nam przez całe życie -w każdej chwili -kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy numer telefonu, liczymy kieszonkowe.
Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły
w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Miejmy nadzieję, że to matematyczne święto, wejdzie na
stałe do naszego szkolnego kalendarza.
Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim
uczestnikom.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW
Odnawialne źródła energii
W czasach, kiedy coraz częściej mówi się o szybkim kurczeniu
zasobów naturalnych, które pozwalają nam na ogrzewanie mieszkań takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy popularny węgiel, koniecznym staje się przystosowanie do źródeł energii, które możemy
czerpać bez ryzyka ich utraty. Takim źródłem jest chociażby energia
słoneczna. Na terenie naszej Gminy znajdują się nieliczne instalacje
solarne do podgrzewania wody z energii słonecznej. Inną innowacyjna metodą jest pozyskiwanie z promieni słonecznych energii
przetwarzanej w prąd elektryczny. Powiat Przysuski przystępuje
właśnie do realizacji projektu skierowanego do użytkowników fizycznych, który ma na celu wyposażenie gospodarstw domowych
w odpowiednie instalacje ogniw fotowoltaicznych. W związku z tym
w naszej Gminie odbyło się spotkanie, na którym zainteresowani
mieszkańcy mogli dowiedzieć się o szczegółach projektu. W ramach
realizacji tego projektu dostępne są również instalacje solarne oraz
pompy ciepła pozyskujące energię z wnętrza ziemi. Niebawem odbędzie się kolejne spotkanie, o którym informować będziemy mieszkańców poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i na naszej stronie

Piknik rekreacyjny
W dniu 4 października 2015 roku nad rzeką Drzewiczką odbył się piknik
rekreacyjny podsumowujący projekt pod nazwą „My się pracy nie boimy
naszą wioskę upiększymy” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie. Organizatorami imprezy była
grupa nieformalna z Nieznamierowic „pozytywnie zakręceni”. W przygotowaniu pikniku pomagali przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Nieznamierowice, Fundacji Sportowa Polska oraz członkowie Rady
Sołeckiej wsi Nieznamierowice. W pikniku uczestniczyli mieszkańcy Nieznamierowic oraz zaprzyjaźnione organizacje tj. stowarzyszenia: „Przystalanie” z Przystałowic Małych, „Gosposie” z Przystałowic Dużych oraz
Rzeczpospolita Babska z Klwowa. Organizatorzy zaprezentowali działania jakie zostały wykonane podczas realizacji projektu. Ponadto w trakcie imprezy zorganizowano wiele atrakcji m.in. mecz piłki plażowej, bieg
sztafetowy,
gry
i zabawy z udziałem dzieci i dorosłych. Uczestnikom
towarzyszyła piękna pogoda i miła
atmosfera.
Dla
wszystkich uczestników zapewniono
poczęstunek
w postaci kiełbasek
i słodkości.
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internetowej rusinow.pl. Ważną sprawą jest fakt, że wkład finansowy
ze strony osoby fizycznej wynosi tylko 15% całości instalacji. Trudno na łamach niniejszego artykułu przybliżyć szczegóły i dlatego
zachęcamy do kontaktów ze Starostwem Powiatowym w Przysusze
lub z Urzędem Gminy w Rusinowie.

Rusinowskie gimnazjum
kopalnią talentów”
Słyszeliśmy wiele razy o sukcesach teatralnych i recytatorskich uczniów
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Szkoła rozwija również talenty plastyczne, muzyczne i sportowe. Nie trzeba
być piątkowym uczniem, aby móc cieszyć się ze swoich osiągnięć i być
z siebie dumnym. Uczniowie rusinowskiego gimnazjum mają mnóstwo
możliwości pielęgnowania, a nawet odkrywania swoich pasji, ponieważ
troskliwi nauczyciele pomagają im rozwijać różne zainteresowania i promują osiągnięcia gimnazjalistów w środowisku lokalnym.
Kamil Marchewa z oddziału IIa zachwyca swoim talentem literackim.
Pisze niebanalne opowiadania, których wszyscy słuchają z ogromnym
zainteresowaniem. Ostatnio przeczytał na lekcji „Dziwną wędrówkę Małego Księcia”, oto fragment:
Mały Książę podróżując po planetach układu słonecznego,
szukał ciągle przyjaciela swego.
Zwiedził planet bez liku, kandydatów poznał kilku.
Każdy swoją wadę miał,
Jeden próżny, drugi pijak, inny wpadał w szał.
Mały Książę wyruszył na następną planetę,
tam poznał prawniczkę - panią Anetę
która całkiem ładnie wyglądała, lecz była zbyt przemądrzała.
Na kolejnej planecie spotkał kapitana Daniela
i sądził, że w nim ujrzał swego przyjaciela.
Mieszkał on na statku górze i jak Książę miał kochaną różę.
Kapitan ciągle wypływał do portu innego
i nie miał czasu dla przyjaciela złotowłosego.
Inny mieszkaniec hodował tulipany,
był inteligentny, spokojny, lecz ciągle niewyspany.
Mały Książę nie ustawał w poszukiwaniu przyjaciela,
aż trafił na planetę miłego
Nauczyciela.
Wreszcie spełniło się Księcia
marzenie i na tej planecie znalazł przeznaczenie.
Nie ma większej nagrody
dla nauczyciela od uśmiechu
zadowolonego i spełnionego
ucznia, dla którego nauka jest
przyjemnością, a lekcja niekończącą się przygodą, którą
każdego dnia chce się przeżywać na nowo - puentuje pani
Niezabitowska - nauczycielka
Kamila.
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RUSINÓW
To już 22 ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA”
„Wyprawa poprawa” – pod takim hasłem przebiegała tegoroczna
akcja „Sprzątania świata - Polska 2015”. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne środowisko, dlatego jak co roku w trzeci
weekend września uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie przyłączyli się do ogólnoświatowej akcji sprzątania Ziemi. W szkole odbyły

się zajęcia dotyczące zasad segregowania śmieci i bezpieczeństwa
uczniów podczas akcji. Następnie cała społeczność szkolna z pełnym
zaangażowaniem posprzątała teren wokół szkoły. Udział w akcji jest
dla uczniów doskonałą lekcją uczącą dbałości o Ziemię i kształtującą
właściwe postawy wobec środowiska naturalnego.

Wrześniowe eskapady gimnazjalistów
W Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie wrzesień upłynął nie tylko pod znakiem trudnego wdrażania się do nauki po wakacjach. Uczniowie, dzięki wspaniałej współpracy rodziców i nauczycieli
odbyli szereg ciekawych wyjazdów i przeżyli niezapomniane lekcje
poza murami swej szkoły. W dniach 9 września, 16 września i 29 września gimnazjaliści z poszczególnych klas obejrzeli w kinie w Radomiu
piękną i głośną już adaptację dzieła Antoine de Sait – Exupery ego „Mały
Książę”. Film niezmiennie wywierał na gimnazjalistach wielkie wrażenie
zachwycając młodych widzów świetnym pomysłem reżyserskim, wspaniałą animacją, doskonałą muzyką i ekspresją poruszającą najszlachetniejsze uczucia młodzieży. Poza szkołą odbyły się też ciekawe lekcje
w terenie z biologii, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych
i trzeciej. Była to wycieczka do lasu. Choć to banalnie brzmi wyjazd pod
opieką wychowawców pozwolił młodzieży odkrywać na tych zajęciach
nieznane jej dotąd skarby przyrodnicze swojego regionu. Zwłaszcza,
że wybrano trasę szlakiem Hubala. Kolejna lekcja poza szkołą to oryginalne zajęcia z języka angielskiego w American Corner w Radomiu
połączone z wizytą na wystawie sztuki współczesnej zorganizowanej
w radomskiej Łaźni. Pełen walorów poznawczych wyjazd pozostawił
w uczestnikach ślad wiedzy i przeżycia estetycznego, które wpływają
na harmonijny i pełny rozwój młodego człowieka. Wszystkie te wyjazdy mogły odbyć się dzięki inicjatywie nauczycieli realizujących spójną
koncepcję pracy swego gimnazjum i rodzicom dzieci, którzy za wyjazdy
zapłacili. Wspaniała w tym roku wrześniowa aura sprzyjała spotkaniom
integracyjnym i rekreacyjnym w plenerze. Wiele klas odbyło rajdy rowerowe po malowniczej okolicy swej gminy Rusinów oraz ogniska
podczas których zacieśniały się więzi koleżeńskie, rodziły się pomysły
na najbliższy rok szkolny. W szkole też nie było nudno. Swe samorządowe postawy kształtowali gimnazjaliści wyborem swych reprezentantów
do samorządu uczniowskiego w klasach jak i szkole, a także wyborem
opiekuna SU. Pod koniec września pretekstem do wspólnej zabawy od
lat w gimnazjum jest dzień chłopaka. W tym roku wyjątkowo udany.
Dyskoteka zgromadziła 127 uczniów, którzy tańczyli, tańczyli, tańczyli. Podczas tego miłego popołudniowego spotkania uczniowie wraz
z nauczycielami i dyrekcją bawili się na radosnych, pełnych życzliwości,
pomyślanych z pazurem tak lubianej przez młodzież prowokującej do
rywalizacji złośliwości otrzęsinach. Naprawdę wprawiły one wszystkich
w świetny humor. W tym gimnazjum dużo się dzieje. Obok solidnej
nauki, a warto nadmienić, że od 20 września trwają przygotowania do

udziału w konkursach przedmiotowych w oparciu o programy merytoryczne przysłane przez kuratorium oświaty dzieci zajmują się sprawami
rozbudzającymi ich kreatywność, pomysłowość i różne wrażliwości.
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WIENIAWA
Kampania wyborcza
na finiszu.

Święto Edukacji Narodowej
w Wieniawie

Już 25 października 2015 r. wybierzemy swoich przedstawicieli
w Parlamencie. W Gminie Wieniawa głosowanie odbędzie się w czterech lokalach wyborczych, w miejscowościach Brudnów, Koryciska,
Skrzynno i Wieniawa. Kampania wyborcza na finiszu. Zachęcamy
wszystkich uprawnionych do głosowania, do udziału w wyborach.
Niech nie będą nam obce losy naszej Ojczyzny. Wybierzmy ludzi
odpowiedzialnych i sprawdzonych. Większość z nas utożsamia się
z określoną opcją polityczną. Poprzyjmy więc tą opcję, do której jest
nam najbliżej, która odpowiada naszym oczekiwaniom. Powiat przysuski ma swoich przedstawicieli w większości komitetów zgłaszających kandydatów. Postawmy więc na ludzi, których znamy i którym
ufamy. Dotrzyjmy do Mieszkańców, którzy nie biorą udziału w wyborach, próbując ich namówić do głosowania. Jest to jeden z tych
nielicznych dni, kiedy za pomocą karty do głosowania, decydujemy
o losach Polski, a tym samym o losach naszej Małej Ojczyzny, jaką
bez wątpienia jest Powiat Przysuski.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, w dniu 14 października 2015 r. zorganizowana została uroczystość z okazji Święta
Edukacji Narodowej, połączona z pięćdziesięcioleciem oddania do
użytku nowego gmachu szkoły.
W 1958 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Pana
Zdzisława Gajdy, przy dużym wsparciu społeczności lokalnej, postanowiono wybudować nową siedzibę szkoły. Inwestycję tę zakończono w 1964 roku. Z inicjatywy komitetu organizacyjnego zorganizowano uroczystą akademię. Na uroczystości zaproszono wielu
gości – byłych nauczycieli, przedstawicieli społeczności lokalnej zaangażowanych przed laty w budowę szkoły, władze gminy, władze
oświatowe oraz przedstawicieli samorządów różnych szczebli i absolwentów szkoły.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Wieniawie. Po jej zakończeniu, uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, udali się do szkoły, gdzie nastąpiło
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Społeczności lokalnej
oraz ówczesnemu Kierownikowi.
Następnie w hali sportowej rozpoczęła się część artystyczna,
w której wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wieniawie. Najmłodsi zaprezentowali się w śpiewie i tańcu ludowym, natomiast starsze klasy w programie słowno-muzycznym
przedstawiły historię szkoły. Teksty utworów literackich nawiązywały do życia szkolnego i nieubłaganego upływu czasu. Uczniowie
złożyli życzenia i podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich
kształcenie i wychowanie. Swoje talenty wokalne oraz taneczne zaprezentowały uczennice gimnazjum. W układzie tanecznym wystąpiły dziewczęta z klasy I - Mistrzynie województwa mazowieckiego
w piłce ręcznej. Część artystyczną uświetnił swoim występem nauczycielski chór „CANTO”.
Następnie Wójt Gminy Wieniawa Pan Krzysztof Sobczak
i Dyrektor Szkoły Pan Adam Maleta wręczyli nauczycielom nagrody.
Wzruszającym momentem były wspomnienia nauczycieli emerytów
i przedstawicieli społeczności lokalnej zaangażowanych w budowę
szkoły. Uzupełnieniem informacji o historii szkoły była wystawa fotografii i prezentacja multimedialna. Absolwenci szkoły i nauczyciele
ze wzruszeniem odnajdowali fotografie z dawnych lat ze swoim wizerunkiem. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. Pracownicy
szkoły i zaproszeni goście mogli wspominać dawne czasy.

Do zobaczenia przy urnach.
Krzysztof Sobczak

Nieprawidłowości przy
budowie sieci kanalizacyjnej
w Kłudnie.
Inwestycja w zakresie prac związanych z położeniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłudno oficjalnie została zakończona
w dniu 16 października 2014 r. Kanalizacja jednak nigdy nie została
uruchomiona i nie działa do dnia dzisiejszego. Wartość prac zgodnie
z wystawionymi fakturami wyniosła 2.553.389,74 zł. Niestety w wyniku rażącego niedbalstwa nie wystąpiono o zasilenie w energię
elektryczną przepompowni ścieków i nastąpiło to dopiero w dniu
01.12.2014, po wyborach samorządowych. Pieniądze dosłownie
„zakopano” pod powierzchnią ziemi. Odpowiedzialni pracownicy
ponieśli już konsekwencje tych zaniedbań.
Trzy z przepompowni zostały ulokowane na gruntach niebędących własnością Gminy Wieniawa. Jedna z nich znajduje się na
działce prywatnej, na co właściciel wyraził zgodę, dwie natomiast na
gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. W wyniku rażącego niedbalstwa, nie skomunalizowano w odpowiednim terminie
działek na potrzeby Gminy. Jest duże prawdopodobieństwo, że do
nieczynnej sieci kanalizacyjnej podłączone zostały ścieki bytowe
z kilku gospodarstw domowych. Jest to obecnie przedmiotem analizy i ustalenia. Nie wykluczone, że na osoby, które korzystają z sieci
nielegalnie, zostaną nałożone kary administracyjne. W kontrakcie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widnieje zapis o 160 przyłączach kanalizacyjnych, natomiast
gospodarstw domowych w miejscowości Kłudno jest 115. Tym samym nie jest możliwe zawarcie 160 umów przyłączeniowych, i nie
ma zarazem możliwości osiągnięcia efektu ekologicznego, warunkującego umorzenie 30 % pożyczki zaciągniętej na ten cel w WFOŚ
i GW. Pomijając fakt, że sieć miała działać już od lipca b.r., co nie było
możliwe bez zasilenia w energię elektryczną przepompowni, stało
się to przyczyną odmowy ze strony funduszu, umorzenia 510.000,00
zł pożyczki.
Obecnie trwają prace związane z projektowaniem sieci elektrycznej, doprowadzającej zasilanie do przepompowni. Czarę goryczy
przelewa jednak fakt, że projektowaną linię blokuje ówczesny Radny
Rady Gminy w Wieniawie, a obecnie Rady Powiatu. Bez komentarza.
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WIENIAWA
WYSTAWY W BIBLIOTECE W WIENIAWIE
Gminne Centrum Kultury w Wieniawie zaprasza do Biblioteki do
obejrzenia dwóch wystaw. Jedna wystawa przedstawia miniatury
dawnych maszyn rolniczych wykonanych z drewna. Można zobaczyć m.in. kopaczkę konną, wóz drabiniasty, sieczkarnię, kosiarkę.
Autorem prac jest Pan Paweł Bisiński, mieszkaniec Wieniawy. Praca
w drewnie jest Jego pasją i formą spędzania wolnego czasu. Bardzo
ciekawie przedstawia się też na wystawie miniatura dawnego wozu
strażackiego. Pan Paweł jest czynnym strażakiem ochotnikiem i bardzo wiernie odtworzył model wozu strażackiego. Warto dodać, że
wszystkie te eksponaty są ruchome.
Drugą wystawą, którą chcemy Państwu
polecić jest wystawa lamp naftowych
ze zbiorów prywatnych Pani Teresy
Kapturskiej z Jabłonicy. Prezentowane
na wystawie lampy pochodzą z XIX i XX
wieku. Można obejrzeć lampy pochodzące z bogatych domów, bardziej strojne jak i te używane powszechnie.
Niezwykle ciekawie przedstawia się
naftowa lampka nocna. Przedstawione
w kolekcji egzemplarze są oryginalne,
stare i wysłużone. Właścicielka kolekcji
dołożyła wszelkich starań i zostały one
wyczyszczone i odrestaurowane. Każda
lampa jest opisana i sfotografowana.
Obydwie wystawy są czynne do końca
listopada bieżącego roku.

Festiwal Ziemnika w Muzeum Wsi Radomskiej
4 października 2015 r. Lokalne Stowarzyszenie Kobiet Skrzynno
oraz Stowarzyszenie Kobiet Znad Zalewu uczestniczyło w Festiwalu
Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej. Festiwal był okazją przyjrzenia się dawnym zwyczajom związanym z wykopkami ziemniaków,
a także innymi pracami polowymi przy użyciu dawnych maszyn
rolniczych. W piękną pogodę wrześniową nad Muzeum Wsi Radomskiej unosił się dym z ognisk i zapach pieczonych ziemniaków.
Duży aplauz zdobył występ Zespołu Folklorystycznego Stowarzy-

szenia Kobiet Skrzynno. Muzyka ludowa i przyśpiewki przyciągnęły
słuchaczy jak również tancerzy. Wyjątkowym akcentem Festiwalu
Ziemniaka było uczestnictwo obu stowarzyszeń w konkursie na „Potrawę regionalną z ziemniaków”. Niemało emocji wzbudziła postać
Przewodniczącego Jury - Karola Okrasy. Stowarzyszenie Kobiet Znad
Zalewu w konkursie przygotowało potrawę „Kluchy ziemniaczane
z mięsem w sosie grzybowym”, natomiast Stowarzyszenie Kobiet
Skrzynno „Pyzy ziemniaczane z sosem śmietanowym z grzybami leśnymi”. Pan Karol Okrasa, sławny autorytet kulinarny wyrażał się bardzo pozytywnie o regionalnych potrawach z ziemniaka przygotowanych przez obie grupy gospodyń z naszej gminy. Największą atrakcją
dla uczestniczek był pokaz kulinarny Pana Karola Okrasy, zdradziły
one również, że Pan Karol jest niezwykle sympatyczną i miłą osobą.
Pełni wrażeń zarówno wzrokowych - możliwość oglądania dawnych
zabudowań i wyposażenia wnętrz - jak i smakowych - degustacja
dawnych potraw regionalnych oraz potraw przygotowanych przez
mistrza kulinarnego - wrócili z postanowieniami, że takie festiwale
będą obowiązkowymi punktami w ich wyjazdach grupowych.
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KOMUNIKATY
Informacja o przebiegu akcji
zimowego utrzymania dróg
Przebieg akcji zimowego utrzymania dróg Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych,
prowadzi według planu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Koszty przy
zimowym utrzymaniu dróg są bardzo wysokie związku z powyższym planowane
standardy i zakresy robót przy zimowym utrzymaniu dróg powinny odpowiadać
najważniejszym potrzebom ruchu, oraz być dostosowane do możliwości wykonawczych tj. sprzętu, materiałów i środków finansowych. Droga utrzymywana przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych posiada następujące standardy dróg zimowego
utrzymania: Standard 4 ogółem km – 20 km 310 m, Standard 5 ogółem – 257 km
295 m, Nie objęte planem ZUD - 22 km 523 m. Ogółem cała sieć dróg powiatowych
wynosi: 300 km128 m. W dniu 22.09.2015r odbył się przetarg na świadczenie usług
sprzętowych zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego w sezonie 2015/2016. Najkorzystniejsze oferty na świadczenie usług sprzętowych przy zimowego utrzymania dróg powiatowych wg zadań złożyły: Zadanie
nr 1. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg pługo-piaskarką w ilości 5 szt. ( nośnik
wykonawcy wyposażony w pomarańczową lampę ostrzegawczą z napędem min.
na dwie osie, pług typ średni z elektrohydraulicznym lub hydraulicznym sterowaniem i piaskarka typ PP1 o pojemności min. 4,5 m3 ) Przedsiębiorstwo Transportowo
Usługowe BOGMAR I S.C., Bogdan Mosiołek, Marcin Mosiołek, ul. Gen. Józefa Sowinskiego 54, 26-500 Szydłowiec na kwotę brutto – 10,78zł/km W dniu 09.10.2015r.
powtórnie odbędzie się przetarg na świadczenie usług sprzętowych przy zimowego utrzymania dróg powiatowych dla zadań:
Zadanie nr 1.
Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy – 2 szt. Planowany czas pracy równiarki
267,00 godzin z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez Zamawiającego.
Zadanie nr 2.
Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki czołowej minimum 2,0m3– 1 szt. Planowany czas pracy ładowarki 90,00 godzin z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez Zamawiającego.
Zadanie nr 3.
Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki czołowej minimum 1,0m3– 1 szt. Planowany czas pracy ładowarki 63,00 godzin z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez Zamawiającego.
W dniu 24.09.2015r odbył się przetarg na dostawę piasku i soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego w sezonie
2015/2016. Najkorzystniejsze oferty na zakup i dostawę piasku i soli wg zadań złożyły:
Zadanie nr 1.
Zakup i dostawa piasku - Firma Ewa Adamska ADAR, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 22 lok 31, 02-797 Warszawa. z ceną brutto 18,94 zł/Mg. Planowana ilość zakupu
to 2.000,00 Mg z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez Zamawiającego.
Zadanie nr 2.
Zakup i dostawa soli ,,DS.’’ - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwa
TRASA Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska z ceną brutto 216,48 zł/
Mg. Planowana ilość zakupu to 700,00 Mg z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez Zamawiającego.

PRZYSMAKI SKOWYRÓWKI
Kassler
W tym miesiącu polecam
Państwu danie pochodzące
z kuchni niemieckiej mało
u nas znane, za to niedrogie
w przygotowaniu i z surowców, które bardzo lubimy.
Smacznego.
Składniki: 1 kg szynki (najlepiej swojskiej, wędzonej), 2
cebule, olej.
Przygotowanie: Cebulę kroimy w kostkę i wrzucamy do
brytfanny lub do rękawa do
pieczenia z odrobiną oleju.
Polędwicę kroimy na plastry
i układamy na cebuli. Zamykamy i wstawiamy do piekarnika.
Pieczemy ok. 60min. w temp.
180°C. Gdy mamy już gotową
kapustę, a mięso się upiekło to wykładamy na talerz. Z pozostałości w brytfannie przygotowujemy sos - nie trzeba przyprawiać
- polędwica puściła wszystkie przyprawy i aromaty do sosu. Na
talerzu układamy kapustę na to pokrojoną polędwicę. Podajemy
z plackami ziemniaczanymi, tłuczonymi ziemniakami, ewentualnie frytkami.
Kapusta do Kasslera
Skład: 1 kg kapusty kiszonej, 4 liście laurowe, 100g wędzonego
boczku, 1 cebula, sól, ew. kminek (ja nie dodaję - nie lubię), 2 łyżki
masła.
Przygotowanie: Kapustę odciskamy z nadmiaru soku (ew. płuczemy gdy jest za kwaśna), siekamy. Przekładamy do garnka,
zalewamy wodą, dodajemy liście laurowe, sól i ew. kminek. Boczek podsmażamy, dodajemy posiekaną cebulę, zrumieniamy.
Dokładamy do kapusty. Całość dusimy, aż kapusta będzie miękka
(ok.1,5 godz.) Masło rozpuszczamy na patelni. Dolewamy do kapusty. Mieszamy. Gotowe.
Monika Grzywaczewska

Dariusz Ambrożek Dyrektor PZDP w Przysusze

Kondolencje

Koleżanki i Koledzy – Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Przysusze składają serdeczne wyrazy współczucia p. Luizie Kozłowskiej z powodu śmierci Matki.
Pragniemy wyrazić nasz głęboki żal oraz prawdziwe współczucie w tych trudnych dla Pani i Pani
najbliższych chwilach.
Współpracownicy

Podziękowanie

Wspólnie z rodziną pragniemy podziękować wszystkim przyjaciołom, znajomym, bliższym i dalszym
sąsiadom za wsparcie i wspólną modlitwę podczas ostatniej drogi naszej św. pamięci Żony, Mamy
i Babci Zdzisławy Cyryli Kozłowskiej. Państwa obecność i okazane współczucie pozwoliły nam
zmniejszyć ból i cierpienie towarzyszenia
w ostatniej ziemskiej drodze.
Za okazane serce i współczucie szczerze dziękujemy.
Rodzina
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SPORT
I Przysuski Bieg Po Zdrowie
18 października 2015 r. odbył się I Przysuski Bieg Po Zdrowie dedykowany chorym na stwardnienie rozsiane. Organizatorem biegu była
firma „Centrum Ubezpieczeń pod Zegarem” Aktywnie wspierana przez
Stowarzyszenie „Razem Zawsze Raźniej” Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich, które swoim działaniem obejmuje chorych na tą przewlekłą chorobę mieszkających w powiecie
przysuskim. Impreza mogła zostać zorganizowana przede wszystkim
dzięki hojnemu wsparciu 20 sponsorów – firm i osób prywatnych, które
absolutnie bezinteresownie wsparły organizatorów. Bieg rozpoczął się
ok. godziny 8.30 kiedy to na Placu Kolberga w Przysusze otwarto biuro zawodów. Tuż obok zostało zlokalizowane stoisko Stowarzyszenia,
gdzie wszyscy chętni otrzymywali informacje o specyfice choroby, której poświęcony był bieg, jak i również o samym Stowarzyszeniu i jego
działaniach na rzecz swoich podopiecznych. Zawodnicy mogli wybierać pomiędzy dwoma wariantami trasy: Trasa Mega, której dystans
obejmował 9,0 km, oraz trasa Mini o dystansie 4 km. Trasy były oznakowane i zabezpieczone przez zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Klwów. Start i Meta znajdowały się pod Urzędem Miasta
i Gminy Przysucha, na placu Kolberga. Na linii startu pojawiło się 71 zawodników. Najmłodsi biegacze mieli po 8 lat, natomiast najstarszy miał
ponad 60. Przed rozpoczęciem biegu odbyła się wspólna rozgrzewka,
którą poprowadził biegnący na Trasie MEGA Piotr Wijata. Wkrótce po
godzinie 10.00 rozległ się sygnał startera i uczestnicy wyruszyli na trasy
biegowe. W biegu oprócz biegaczy zdrowych, na poważnie ścigających się w biegu, oraz osób uczestniczących w zawodach rekreacyjnie,
również z chęci niesienia pomocy dla osób chorych, pobiegli również
chorzy na stwardnienie rozsiane członkowie stowarzyszenia. Większość uczestników wybrała trasę Mini, Na Trasę Mega Wybiegło 14 zawodników. Pokonanie krótszej trasy zajęło najlepszym ponad. 8 minut,
natomiast długa trasa wymagała już więcej niż 22 minut. O godzinie
11.00 bieg zakończył się. Tylko dwie osoby zeszły z trasy i skorzystali
z możliwości odpoczynku. Wszyscy pozostali ukończyli swoje biegi. Po
zakończeniu biegów odbyło się losowanie nagród wśród uczestników
i dekoracja zwycięzców. Najlepszymi biegaczami I Przysuskiego Biegu Po Zdrowie zostali na Trasie Mini, w konkurencji kobiet: 1 miejsce
Natalia Pogorzała, 2 miejsce Natalia Neska. 3 miejsce Paulina Kazała.
W konkurencji mężczyzn na miejscu 1 uplasował się Jakub Papis, na
miejscu 2 zameldował się na mecie Sebastian Sikora, a na miejscu 3
Artur Sala. Na trasie Mega, wśród kobiet najlepsza okazała się Agnieszka Kopytowska zajmując 1 lokatę, na drugim miejscu uplasowała się
Paulina Dębska, a miejsce 3 zajęła Katarzyna Bohdziewicz. Pośród mężczyzn najlepszymi okazali się: na 1 miejscu Piotr Wijata, na 2 miejscu
Patryk Kaliński, na 3 miejscu Grzegorz Neska. Serdecznie podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie
biegu i jego przeprowadzenie. Dziękujemy serdecznie Sponsorom: Kal
– Trans Piotr Kaleta Jabłonica, MARK – MAT Marek Osuchowski Roboty
Budowlane Przysucha, Kędziora Władysław i Halina – sklep ogrodniczy
Klwów, NOMAR – Marek Nowak sklep budowlany Klwów, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Pankowscy Katarzyna i Kamil –Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe Dłuska Wola, PUH JUHAS II – Ewa
Kieszek, Lewiatan Supermarket, Sklep Komputerowy Elektronik Marcin
Mnich, Biuro Usług Księgowych „Stach” Przysucha, PH Matynia – Sklep
Ogrodniczy Przysucha, Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A., JAK
– BET Mariusz Jakubczyk Wieniawa, MOTO – KLINIKA Małgorzata i Piotr
Fidos Ruszkowice, Towarzystwo Ubezpieczeń HDI, Kebab Siudem Przysucha, Auto Plac – Borowiecki Krzysztof, Zbyszko LP – Zbigniew Wiaderny, transport Nieznamierowice, Studio Reklamowe Propaganda
Przysucha, Kaleta Tomasz – usługi transportowe Zawady k. Wieniawy,
OSP Sady Kolonia, OSP Przystałowice Duże, OSP Sulgostów, za okazane
serce i wsparcie pięknej idei biegu dla chorych. Warto w tym miejscu
nadmienić również, że sponsorami byli wszyscy uczestnicy biegu ponieważ cała kwota wpisowego została przeznaczona na wsparcie stowarzyszenia. Organizatorzy biegu bardzo dziękują wszystkim ludziom
dobrej woli sprzyjającym organizacji pierwszej tego typu imprezy
w Przysusze. Gorące podziękowania należą się również Pani – Agnieszce Zioło – członkowi Rady Oddziału. Prowadzący imprezę Janusz Czubak na zakończenie wyraził nadzieję, że wszyscy spotkają się ponownie
za rok.
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Rozgrzewka przed biegiem

Start wspólny na obie trasy

Trzej najlepsi na trasie MEGA

Meta i koniec wysiłku
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Powiatowy Dzień Edukacji w MOW Rusinów Konecki 14.10.2015 r.

Nowa sala gimnastyczna dla MOW Rusinów Konecki

Nauczyciele placówki - Agata Grochal i Artur Klink prowadzili powiatowa imprezą
Wieniec z gminy Borkowice

Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej atmosferze

Pracownicy placówki podkreślili wagę spotkania przypinając do strojów biało - czerwone
kokardy

To były ważne momenty także dla wychowanków

Uroczysta chwila przecięcia wstęgi i symbolicznego przekazania obiektu do użytku

Najlepsi nauczyciele szkół powiatowych uzyskali Nagrody Starosty

Znakomicie prezentowała się młodzież w programie przygotowanym przez nauczycieli
ośrodka

