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POWIAT PRZYSUSKI
SUWEREN PRZEMÓWIŁ
25 października odbyły się w całej Polsce kolejne już po przewrocie
z 1989 r. wolne wybory do sejmu i senatu. Naród miał okazję przemówić głosem suwerena, a więc tego, który dyktuje warunki i zasady
funkcjonowania. W demokracji wybory są czymś w postaci odpowiedzi na pytania zadawane nam – obywatelom przez Ojczyznę. Te pytania w dużym uogólnieniu dotyczą wyboru projektu politycznego
na kolejne cztery, lata, wskazania osób, które będą w naszym imieniu
odpowiedzialne za działanie i funkcjonowanie kraju, wyboru tempa
i kierunków rozwoju państwa, systemu prawnego, działania organów
bezpieczeństwa. Najogólniej można powiedzieć, że dzień wyborów
to taka szczególna chwila, w której jako Polacy i obywatele państwa
polskiego dostajemy od własnego kraju pytanie: „Co dalej ze mną ?”
Wybierając konkretne programy polityczne zgłaszane przez partie
lub koalicje wyborcze partii udzielamy odpowiedzi. Z żalem muszę
w tym miejscu stwierdzić, że na to pytanie udzieliliśmy odpowiedzi
tylko połowicznie. Z uprawnionych do głosowania tylko 50,92 % zechciało Ojczyźnie na jej pytania bezpośrednio odpowiedzieć. Szkoda,
ponieważ w demokracji nieobecni nie mają racji. Jednak tak masowa absencja wyborcza obywateli osłabia demokratyczne struktury
państwa i powoduje, że sama władza ma niejednokrotnie słabszą
pozycję. Wyniki procentowe poparcia uzyskane przez poszczególne
partie są znane, dla przypomnienia przytoczę je bez głębszej analizy.
Zwycięzcą wyborów w skali Polski jest Prawo i Sprawiedliwość, które
otrzymało w skali całego kraju 37,58 % głosów, drugi wynik uzyskała
Platforma Obywatelska z wynikiem 24,09 % głosów, miejsce trzecie
uzyskał komitet Kukiz`15 z wynikiem 8,81 %, na czwartym miejscu
znalazł się komitet Nowoczesna Ryszarda Petru z wynikiem 7,55 %,
a ostatnim ugrupowaniem, które wzięło udział w podziale miejsc
w Sejmie było Polskie Stronnictwo Ludowe, które z wynikiem 5,13
% głosów w skali kraju uciekło dosłownie spod topora i ledwo przekroczyło próg wyborczy. Sztuka ta nie udała się Zjednoczonej Lewicy, która jako koalicja wyborcza nie osiągnęła zakładanego progu
8% i z wynikiem 7,55 % pozostała po raz pierwszy od 1989 r. poza
parlamentem. Poza sejmem znalazło się również między innymi
ugrupowanie KORWiN, partia Razem, czy ugrupowanie p. Stonogi.
Na podstawie decyzji wyborców został wyłoniony nowy sejm, którego skład jakościowy przedstawia się następujaco: PiS – 235 mandatów poselskich, PO – 138 miejsc poselskich, Kukiz`15 – 42 posłów,
Nowoczesna – 28 przedstawicieli w sejmie i PSL 16 parlamentarzystów. Reszta ugrupowań znalazła się poza sejmem. Bardzo ciekawy
przebieg miały wybory w powiecie przysuskim. Uwagę zwraca fakt
pojawienia się silnej osobowości politycznej, która zdecydowanie
zaskoczyła swoim bardzo wysokim wynikiem. Mam tu na myśli startująca po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych z listy Prawa
i Sprawiedliwości skarbniczkę powiatu Ewę Białecką. Umieszczona
na dość niewygodnym dla kandydatów 13 miejscu listy, uzyskała
znakomity wynik, uzyskując w okręgu wyborczym 4064 głosy. Wielkim nieobecnym wyborów jest uznawany przez wielu obserwatorów
starosta Marian Niemirski, który uzyskał najlepszy w powiecie wynik
w wyborach do Rady Powiatu i wydawał się żelaznym kandydatem
do parlamentu. Sam starosta uciął wszelkie spekulacje na temat swojego udziału w wyborach – krótko: „Wyborcy obdarzyli mnie swoim zaufaniem w wyborach samorządowych, dlatego, że najwidoczniej uznali,
że jestem przyzwoitym samorządowcem i ich kandydatem do struktur
powiatu, a nie na posła, ponieważ jak rozumiem politykę – to ja mam
pracować dla wyborców, a nie być przez nich wybieranym w każdych
wyborach – bo nie o moją karierę tutaj chodzi, a o powodzenie ogółu Ja
też rok temu zadeklarowałem mieszkańcom swoją pracę w samorządzie
powiatowym, a nie w parlamencie. Dlatego nie kandydowałem w tych
wyborach,”. Ewidentnie tych spostrzeżeń nie podzielili inni samorządowcy, którzy potraktowali wybory parlamentarne jako trampolinę
do rozwoju własnej kariery. Przy okazji uwidoczniła się jeszcze jedna
prawidłowość, która potwierdziła diagnozę starosty Niemirskiego.
Wyborcy z gmin nie ocenili najlepiej parlamentarnych aspiracji swoich działaczy samorządowych, którym start nie zapewnił żadnego
sukcesu, nawet we własnych gminach, pomimo bardzo intensyw-

2

nie prowadzonej kampanii wyborczej. W demokracji to suweren
rozdaje karty, a rolą polityka jest właściwie oceniać swoje ambicje,
zamiary i przede wszystkim realnie możliwości. Szczegółowe wyniki
głosowania w wyborach parlamentarnych, w powiecie przysuskim
przedstawiają się następująco: 1. Prawo i Sprawiedliwość – 49,80 %,
w okręgu radomskim 47,49 %. 2. Polskie Stronnictwo Ludowe – 26,43
%, w okręgu – 9,42 %. 3. Platforma Obywatelska – 6,83 %, w okręgu
17,55 %. 4. Kukiz`15 – 5,50 %, w okręgu 8,41 %. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5 procentowego progu poparcia, ani w powiecie,
ani w regionie radomskim. Na uwagę zasługuje również fakt, że schodząca ze sceny parlamentarnej Lewica otrzymała w powiecie przysuskim tylko 2,75 % głosów, a liberalna w charakterze Nowoczesna Ryszarda Petru – 2,16 % głosów. Frekwencja w powiecie wyniosła 49,61
%, czyli jeszcze o 1,31 % mniej niż w całej Polsce. Mogliśmy się upewnić, co do kilku spraw – pierwsza to smutna refleksja, że odmawiamy
jednak swojego uczestnictwa w demokracji, widać to po frekwencji
i to jest fakt. Druga – to możemy jako społeczność powiatowa pokusić się o swojego przedstawiciela w parlamencie. Tylko powinniśmy
dobrze wybrać listę, z której będzie startował jeden, ale tylko jeden
kandydat z powiatu przysuskiego. Wystarczyłoby zsumować rozbite
głosy i mielibyśmy naszego człowieka w parlamencie. Ale musi to
być ktoś, kto będzie później dla nas skuteczny. Jeśli tak się dzieje, że
w ostatnich trzech wyborach jedna partia ma stały trend wznoszący,
przejmuje władzę na szczeblach samorządu i kraju to wybór tej partii
będzie dobrym wyborem. Proszę, aby Szanowni Czytelnicy zwrócili
uwagę na jeszcze jedną prawidłowość, Prawo i Sprawiedliwość ma
obecnie 5 posłów z okręgu radomskiego, PO – 2 posłów, PSL – 1 posła, Kukiz`15 – 1 posła. Z której listy najłatwiej przekroczyć sejmowe
progi ? Odpowiedź nasuwa się sama. Jako mieszkańcy możemy oczekiwać, że w następnych wyborach parlamentarnych refleksja podyktowana dobrem społeczności lokalnej weźmie górę nad ambicjami
i powiat wystawi swojego j e d n e g o kandydata w wyborach, a wtedy my go wybierzemy – naszego człowieka w sejmie.
Jarosław Bednarski

Szanowni Państwo Mieszkańcy i Goście Powiatu
Przysuskiego.
W oczekiwaniu na nadejście Świąt Bożego
Narodzenia, składamy Państwu najlepsze, świąteczne
życzenia zdrowia, radości i wspólnego, rodzinnego
przeżywania tego najpiękniejszego dla każdego
Chrześcijanina czasu w roku. Mamy nadzieję, że ten już
bliski świąteczny czas zamknie za nami wszystko to, co
napawało troską i smutkiem,
a zapoczątkuje okres radości i sukcesu. Życzymy
spełnienia marzeń w duchu radości płynącej
z narodzenia Zbawiciela
Starosta Marian Niemirski
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak
Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz
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POWIAT PRZYSUSKI
POWIAT PRZYSUSKI NAJLEPSZY.
LIDER W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z LAT 2004 - 2014
W 22 numerze pisma samorządowego
„Wspólnota” został opublikowany ranking samorządów pozyskujących środki europejskie.
Według zestawienia opracowanego przez
profesora Pawła Swianiewicza – jednego
z najlepszych w Polsce specjalistów w dziedzinie ekonomii oraz w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych, okazuje się,
że powiat przysuski jest najlepszy w regionie
radomskim i drugi w województwie mazowieckim w dziedzinie pozyskiwania inwestycyjnych środków z funduszy europejskich.
Również bardzo wysoko został sklasyfikowany w skali całej Polski. Na 314 umieszczonych
w rankingu powiatów, powiat przysuski znaStarosta Przysuski Marian Niemirski lazł się na wysokim 33 miejscu z kwotą 820
zł i 36 gr. pozyskanych na każdego mieszkańca. Ten znakomity wynik jest
efektem ogromnej troski władz powiatu o przyspieszanie rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także dobrej pracy wykonywanej przez odpowiedzialnych ludzi. To wielkie wyróżnienie dla powiatu przekłada się w bardzo konkretny sposób na różnice w jakości życia mieszkańców – komentuje Starosta
Przysuski Marian Niemirski. Mam nadzieję, że są one w coraz większym stopniu

widoczne. Dzięki pieniądzom europejskim wybudowaliśmy w naszym powiecie
między innymi halę sportową, krytą pływalnię, stworzyliśmy nowoczesną bazę
diagnostyczną w szpitalu powiatowym, budowaliśmy drogi, informatyzowaliśmy placówki opieki zdrowotnej i urzędy w powiecie. Zrealizowaliśmy również
największy w Polsce projekt likwidacji wykluczenia cyfrowego. Dzięki naszym
staraniom mieszkańcy powiatu przysuskiego otrzymali blisko 10 % komputerów
przekazanych rodzinom w całej Polsce w ramach tego programu. Cały projekt
o wartości blisko 20 mln zł. został w 100 % sfinansowany bez udziału środków
własnych. To są momenty w naszej pracy samorządowej, które cieszą i dają
ogromną motywację. Osiągnięcie takiego sukcesu w postaci zdobycia pozycji
lidera na Mazowszu powoduje, że chcemy w przyszłości być jeszcze lepsi. Powiat
bardzo solidnie przygotowuje się do aplikacji środków europejskich w nowej
perspektywie finansowej. Trwają przygotowania do rozpoczęcia działań aplikacyjnych w ramach projektu instalacji w gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii, do aplikacji o pieniądze na uatrakcyjnienie działań
edukacyjnych przygotowują się szkoły i placówki oświatowe prowadzone
przez powiat. Przygotowywane są działania mające na celu ułatwienie aplikowania o środki europejskie przez osoby fizyczne. Przy tak planowanej i organizowanej pracy, można oczekiwać, że na zakończenie obecnej perspektywy finansowej będziemy również wśród najlepszych polskich powiatów.
Jarosław Bednarski

OBRADY VIII SESJI RADY POWIATU V KADENCJI W DN. 25 LISTOPADA 2015 R.
wania przepisów prawa
budowlanego oraz dobrej pracy podległych
mu pracowników. Ostatnią informacją przedłożoną Radzie Powiatu
na VIII sesji był raport
z wykonania Programu
Ochrony Środowiska dla
Powiatu Przysuskiego
w latach 2013 – 2014
zaprezentowany przez
kierownika
Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Leszka Kopijka.
Początek obrad VIII sesji Rady Powiatu w Przysusze
Po wysłuchania inforObrady VIII sesji Rady Powiatu zainaugurował macja została przyjęta bez uwag. Następnie Rada
Przewodniczący Rady Krzysztof Wochniak wita- realizowała w drodze głosowań kolejne punkty
jąc przybyłych na obrady radnych i zaproszonych przyjętego porządku dziennego. Było to: podjęcie
gości. Następnie zapoznał radnych z planowa- uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
nym porządkiem obrad, a po jego zatwierdzeniu dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
przez Radę, rozpoczęła się część zasadnicza obrad. szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i plaW związku z faktem, że radni nie zgłosili zapytań, cówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli
ani interpelacji Rada przeszła do wysłuchania in- prawidłowości ich wykorzystywania, podjęcie
formacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o sta- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie nie w drodze darowizny nieruchomości stanowiąpowiatu przysuskiego z uwzględnieniem dostoso- cej własność Powiatu Przysuskiego na rzecz Gminy
wania do wymogów unijnych. Po jej zakończeniu Odrzywół, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
sprawę jednego z działań Powiatowego Lekarza zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze
Weterynarii podjął radny Krzysztof Zawadzki, który sprzedażą udziału w gruncie, podjęcie uchwaprosił o stosowanie w każdym postępowaniu zasa- ły w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
dy przychylności wobec osoby, której to postępo- współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami
wanie dotyczy. W odpowiedzi Powiatowy Lekarz pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o któWeterynarii stwierdził, że sprawa o którą pyta Pan rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietradny była badana przez wszelkie możliwe służby na 2003 roku o działalności pożytku publicznego
kontrolne, które nie stwierdziły nieprawidłowości i o wolontariacie na 2016 rok”, podjęcie uchwały
w podjętych działaniach. Następnie rada wysłu- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Financhała informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru sowej Powiatu Przysuskiego na lata 2015 – 2020,
Budowlanego o przestrzeganiu i stosowaniu pra- podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale
wa budowlanego na terenie powiatu przysuskie- budżetowej na rok 2015. W końcowej części obrad
go. Inspektor w swojej informacji zwracał uwagę Rada wysłuchała informacji na temat prac Zarządu
na rosnącą systematycznie liczbę prowadzonych Powiatu pomiędzy sesjami. W ostatnim punkcie
spraw i malejącą ilość kar stosowanych wobec radni zgłaszali sprawy różne. Następnie obrady zomieszkańców. Świadczy to w opinii Inspektora stały zakończone.
o coraz większym poziomie prawidłowego stosoJarosław Bednarski
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Informacja Powiatowego Lekarza Wterynarii

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na VIII sesji

Kierownik Leszek Kopijek o stanie ochrony środowiska
w powiecie
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POWIAT PRZYSUSKI
NOWE PRACOWNIE W POWIATOWYM
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dyrektor szkoły M. Bednarska odbiera umowę od przedstawiciela firmy Satel

Dobry zawód to dobra praca – nowe pracownie zawodowe w ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze.
10 listopada 2015r. w Zespole Szkół nr 2 im L.
Skowyry w Przysusze oddane zostały do użytku
dwie nowe pracownie kształcenia zawodowego:
pracownia obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz pracownia systemów alarmowych
wyposażona we współpracy z firmą SATEL w ramach programu eduSATEL. Uczniowie technikum
elektronicznego i technikum pojazdów samochodowych mogą nabywać kwalifikacje zawodowe
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
zbliżonych lub wręcz identycznych jak środowisko pracy, w którym kiedyś będą pracować.
Pracownia mechaniki pojazdowej została wyposażona ze środków własnych wyasygnowanych
przez organ prowadzący szkołę czyli Starostwo
Powiatowe w Przysusze, które przekazało także
auto jako pomoc dydaktyczną. Technikum elektroniczne w Przysusze jest jedyną szkołą w dawnym województwie radomskim i jedną z 23 szkół
na terenie Polski, w której funkcjonuje innowacyjny projekt EduSATEL. 10 listopada 2015r. Małgorzata Bednarska dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im.

L. Skowyry w Przysusze podpisała porozumienie SATEL. Kształcenie zawodowe we współczesnej
o współpracy z firmą SATEL z siedzibą w Gdańsku. rzeczywistości ma bardzo duże znaczenie dla
Pracownia systemów alarmowych utworzona młodych ludzi, którzy stoją u progu wyboru drogi
została z początkiem roku szkolnego 2015/2016 zawodowej, ale także znaczenie zdecydowanie
jako kolejnaq pracownię kształcenia zawodowe- szersze dla gospodarki naszego kraju. Wszyscy
go w technikum elektronicznym. Firma SATEL wy- słyszymy, że brakuje fachowców, że dobry zawód
posażyła pracownię w najnowocześniejsze urzą- to dobra praca, a tym samym dobre życie. Wychodzenia, które obecnie są instalowane w obiektach dząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, a także
dla bezpieczeństwa. Firma SATEL od kilku lat rynku pracy otwieramy takie kierunki kształcerealizuje projekt polegający na wsparciu szkół nia , które będą atrakcyjne dla młodzieży, ale
średnich technicznych i wyższych w wyposażenie też z przyszłością. Dowodem tego są te właśnie
w nowoczesne urządzenia w zakresie systemów kierunki: technik elektronik i technik pojazdów
bezpieczeństwa. Mamy ogromną satysfakcję, że samochodach. Cieszymy się, że nasze pomysły
w naszej szkole będziemy uczyć się zawodu na wspiera nasz organ prowadzący za co całemu
profesjonalnym sprzęcie, – mówił uczeń techni- zarządowi powiatu z panem starostą Marianem
kum elektronicznego podczas uroczystości odda- Niemirskim dziękujemy. Serdeczne podziękowania do użytku pracowni systemów alarmowych. nia kieruję do firmy SATEL, którą dzisiaj reprePrzed uczniami technikum w Przysusze otworzy- zentuje Pan Maciej Domagalski koordynator proły się nowe perspektywy. Po zakończeniu nauki gramu eduSATEL – mówiła podczas uroczystości
w szkole i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych M. Bednarska – dyrektor szkoły.
Zbigniew Głuch
będą poosiadali takie przygotowanie zawodowe, które bez problemu
pozwoli podjąć pracę
w branży systemów alarmowych – takie zdanie
ma Pan Maciej Domagalski koordynator projektu
eduSATEL reprezentujący firmę podczas uroczystości. Wyposażenie
pracowni systemów alarmowych
niewątpliwie
przyczyni się do tego,
że zajęcia praktyczne
będą ciekawsze mówi
nauczyciel przedmiotów
zawodowych Pan Stanisław Narewski, który
jest inicjatorem nawiązania współpracy z firma
Pracownia elektronicznych systemów zabezpieczeń

V SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW
W piątek 21 listopada odbył się już V Sejmik Ziemi Odrowążów, którego tegorocznym gospodarzem był Powiat Konecki. Warto przypomnieć, że
pierwszy sejmik też odbył się na terenie powiatu
koneckiego w Sielpi 31 maja 2008 roku. Spotkanie
władz, radnych powiatowych oraz zaproszonych
gości miało miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Markiz” w Końskich. Podczas
obrad radni przyjęli cztery uchwały w sprawie:
zaangażowania się w działanie prowadzące do
modernizacji odcinka linii kolejowej 25 Skarżysko
Kamienna- Tomaszów Mazowiecki wraz z jej elektryfikacją, przystąpienia powiatów tworzących
porozumienie „Ziemia Odrowążów” do projektu
wydawnictwa „Atlas Ziemi Odrowążów”, wspólnych projektów związanych z promocją turystyki
i dziedzictwa kulturowego, wspólnych projektów wspierających przedsiębiorców działających
na terenie powiatów tworzących porozumienie.
Punktem kulminacyjnym było podpisanie przez
Przewodniczących Rad wymienionych wyżej
uchwał. Następnie głos zabierali zaproszeni na
Sejmik goście a wśród nich Starosta Przysuski
Marian Niemirski, którego zdaniem nadszedł już
czas, by w ramach Ziemi Odrowążów wyjść poza

działania typowo integracyjne, a skupić się na
projektach służących ludziom. - Jest nowa perspektywa finansowa. Trzeba przestać ograniczać
się do Regionalnych Programów Operacyjnych,
ale spróbować w ramach ogólnopolskich programów poszukać takich działań, które przyczynią się
do poprawy życia mieszkańców naszych powiatów - przekonywał Marian Niemirski. W obradach
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oprócz przedstawicieli powiatów i gmin leżących
na terenie Ziemi Odrowążów wzięli udział także
parlamentarzyści: Maria Zuba oraz Robert Telus.
Na Sejmik Ziemi Odrowążów przyjechał także
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam
Jarubas.
Marta Zbrowska

Uczestnicy V Sejmiku Ziemi Odrowążów w Końskich

POWIAT PRZYSUSKI
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W POWIECIE PRZYSUSKIM
W wielu miejscowościach powiatu przysuskiego w środę odbyły
się uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości. Były
msze za ojczyznę, składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej, wystąpienia. W Odrzywole obchody rozpoczęły się mszą świętą
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym. Po niej uczestnicy przemaszerowali pod Urząd Gminy gdzie zostały złożone kwiaty przez
Starostę Mariana Niemirskiego, Wójta Mariana Kmieciaka i Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Gapysa. Następnie wszyscy zebrani udali się Publicznej Szkoły Podstawowej, gdzie uczniowie przygotowali uroczystą akademię. Kolejnym miejscem obchodów było
Skrzyńsko. Przed mszą zebrani w Sanktuarium obejrzeli przygotowany przez młodzież występ słowno muzyczny. Oprawę muzyczną
mszy oraz dalszych uroczystości zapewniła orkiestra powiatowa Vox
Cordium pod dyrygenturą Waldemara Cichawy. Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem na placu kościelnym a następnie korowód przemaszerował na cmentarz parafialny gdzie został odsłonięty
oraz poświęcony pomnik w hołdzie polskim żołnierzom. Delegacja
powiatu w osobach Starosty Mariana Niemirskiego, Wicestarosty
Tomasza Matlakiewicza i Członka Zarządu Waldemara Cichawy złożyła kwiaty oraz zostali wymienieni najznamienitsi żołnierze zamordowani i polegli na polu walki. Delegacja powiatowa w osobach
Sekretarza Powiatu Elżbiety Nielipińskiej i Kierownika Budownictwa
Krzysztofa Sasala uczestniczyła w obchodach w Przysusze.
Marta Zbrowska

Pierwsze uroczystości odbyły się w Odrzywole

Uroczyste akademie przygotowane w szkołach podkreślały uroczystość tego wyjątkowego
dnia w polskim kalendarzu

Starosta z delegacją władz samorządowych składa kwiaty pod nowym pomnikiem
w Skrzyńsku, poświęconym pamięci żołnierzy walczących o wolność Polski

Akademie szkolne z okazji 11 listopada odbyły się we wszystkich szkołach i placówkach
oświatowych

W Przysusze po uroczystej mszy św. młodzież złożyła kwiaty na pamiątkę czynu niepodległościowego

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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POWIAT PRZYSUSKI
NOWE RADIOWOZY DLA PRZYSUSKICH POLICJANTÓW
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Przysusze otrzymali dwa
nowe radiowozy. Pojazdy KIA CEED zakupione zostały w ramach połączonych środków Powiatu Przysuskiego, Gminy i Miasta Przysucha
oraz Gminy Klwów. Pojazdy trafiły do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego i będą wykorzystywane przez policjantów w codziennej służbie. W październiku Komenda Powiatowa Policji w Przysusze otrzymała dwa radiowozy. Nowe
pojazdy oznakowany i nieoznakowany KIA CEED zostały sfinansowane ze środków Powiatu Przysuskiego, Gminy i Miasta Przysucha oraz
Gminy Klwów. Zakupione pojazdy uzupełnią flotę przysuskiej Policji
i będą znacznym wzmocnieniem w codziennej pracy funkcjonariuszy, a w szczególności działań realizowanych przez policjantów prewencji i ruchu drogowego. Zakup radiowozów świadczy o bardzo
dobrej współpracy samorządu z Policją, a także zaangażowaniu we
wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
mł. asp. Aneta Wilk KPP Przysucha

NOWY SAMOCHÓD DLA PRZYSUSKICH STRAŻAKÓW
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
otrzymała nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy Toyota RAV
4. Zakup nowego samochodu był możliwy dzięki dużemu wsparciu
ze strony Starostwa Przysuskiego który przekazał na ten cel połowę wartości pojazdu, natomiast pozostała kwota to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wspólny zakup samochodu ze Starostwem Powiatowym w Przysusze świadczy o dobrej współpracy z lokalnym samorządem który
bardzo aktywnie wspiera strażaków w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu przysuskiego. Samochód ten zastąpi
wysłużoną Kia Sportage eksploatowaną od 1999 r. Samochód będzie wykorzystywany między innymi do prowadzenia rozpoznania
zagrożeń na terenie powiatu, dowozu podmiany strażaków prowadzących działania ratownicze oraz sprzętu, zatem wymiernie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Artur Kucharski

NOWA ZATOCZKA AUTOBUSOWA W KAMIENIU DUŻYM
W wyniku interwencji radnego Krzysztofa Zawadzkiego i sprawnego działania Zarządu Powiatu została ukończona budowa zatoki
autobusowej przy drodze powiatowej Nr 3332 Janików – Sokolniki
Suche – DK Nr 12, w miejscowości Kamień Duży. „Nowa zatoka jest
zlokalizowana przy łuku drogi i jak widać w sposób diametralny poprawia bezpieczeństwo osób korzystających z przystanku autobusowego.
Do czasu wykonania zatoczki było to bardzo niebezpieczne miejsce
ponieważ wjeżdżające do wsi w tym miejscu pojazdy dosłownie wypadał zza łuku drogi wprost na przystanek autobusowy. Po przedstawieniu problemu Zarząd Powiatu zdecydował się umieścić tą inwestycję
w planie robót na 2015 r. Dzisiaj inwestycja jest już zakończona i z całą
pewnością jest dużo bezpieczniej. Ma to tym większe znaczenie, że
w ogromnej większości z przystanku korzystają przede wszystkim dzieci dojeżdżające do szkół, a poprawienie ich bezpieczeństwa było najważniejszym celem podjętego działania” – mówi Krzysztof Zawadzki.
Wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj było P.H.U. Dróg-Bud,
Bożenna Jakubczyk, Wieniawa, ul. Kochanowskiego 173. Całkowity
koszt wyniósł – 43 042,62zł brutto. W ramach zrealizowanych robót
wykonano: zatokę o długości – 56,0m - szerokości – 3,0m. W zatoce
zmieścił się peron długości 20,0m i szerokości 3,0m, oraz został ułożony chodnik na długości peronu o szerokości – 1.5m.
Jarosław Bednarski
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Radny Krzysztof Zawadzki z dyrektorem PZDP Dariuszem Ambrożkiem wizytują nową
zatoczkę autobusową
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POWIAT PRZYSUSKI
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Pod tym hasłem odbył się 17 listopada w Zespole Szkół nr 1 im.
Jana Pawła II w Przysusze konkurs wiedzy o Mazowszu. Młodzież
klas pierwszych, reprezentowana przez siedem zespołów, wykazała
się wiedzą o najbliższej okolicy oraz całym regionie mazowieckim.
Oprócz wiedzy niektóre konkurencje wymagały sprytu i poczucia
humoru. Doskonale bawiąca się publiczność pogłębiła swoją wiedzę o regionie i poznała wiele ciekawostek z nim związanych. Ostatecznie w ramach rywalizacji wygrała klasa I d reprezentowana przez
uczennice: Dominikę Filę, Katarzynę Tomczyk i Katarzynę Fidos. Konkurs zorganizowała nauczycielka geografii Anna Wysmolińska.
Anna Wysmolińska

„SZALEŃSTWO Z PAPRYKĄ W ROLI GŁÓWNEJ”
To nazwa a zarazem motto konkursu kulinarnego który odbył się 29.10.2015r w Zespole Szkół nr
2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Do rywalizacji
stanęło 10 zespołów dwuosobowych z klas Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz
ZSZ – kucharz. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali
wysoki poziom umiejętności. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:
Przewodniczący – pani dyrektor Małgorzata Bednarska, członkowie: pani Małgorzata Czyżykowska,
pani Barbara Oracz, pani Agnieszka Wysocka. Komisja nie miała łatwego zadania, ale po degustacji
i obradach udało się wyłonić zwycięzców: I miejsce uczennice - Maria Gapys i Dominika Zieja z kl
.IV T ża - Roladki z kurczaka nadziewane kolorową
papryką z ryżem i sosem chili. II miejsce uczennice–
Dominika Barwicka i Anna Madej kl. IV T ża - Trio
z sosem mięsno – paprykowym. III miejsce uczennice– Paulina Lemcio i Patrycja Szewczyk kl. III Tżb
- Papryka z mieloną wołowiną w cieście francuskim.
Sponsorem papryki do potraw konkursowych był
pan Krzysztof Gałek właściciel gospodarstwa rolnego z Bąkowa oraz wójt gminy Klwów Piotr Papis.

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie. Receptury wraz ze zdjęciami na wszystkie potrawy konkursowe znajdują na stronie internetowej szkoły
www.zsz.przysuch.pl w zakładce: Dla każdego coś
pysznego.
Organizatorzy konkursu: Marta Chmielewska
i Monika Kucharska

Zwyciężczynie przy pracy

Konkurs na potrawy z papryki popularyzuje stosowanie
tego zdrowego i bardzo smacznego warzywa

AKCJA „MNIE SIĘ TO NIE ZDARZY”
W ramach programu „B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Przysusze
wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej
Straży Pożarnej w Przysusze przeprowadzili
działania profilaktyczne pod hasłem „MNIE
SIĘ TO NIE ZDARZY”. W spotkaniu udział
wzięli uczniowie klasy 0 i II Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze. Podczas
spotkania policjanci mówili o ofiarochłonności wypadków drogowych, w tym zwłaszcza
z udziałem pieszych i rowerzystów, o bezpiecznym poruszaniu się po drogach „niechronionych” uczestników ruchu, o korzystaniu z elementów odblaskowych. Policjanci
przekazali uczniom niezbędną wiedzę, jak
należy zachowywać się w trudnych, grożącym niebezpieczeństwem sytuacjach na drogach. Policjanci zaprezentowali sprzęt policyjny, jaki jest wykorzystywany w codziennej
służbie, jak również wyposażenie policjanta
do służby patrolowej, co wśród najmłodszych
cieszyło się największym zainteresowaniem.

Ze strony funkcjonariuszy Straży Pożarnej
dzieci dowiedziały się o postępowaniu Straży
na miejscu wypadku drogowego, udzielaniu
pierwszej pomocy, jak również został zaprezentowany sprzęt wykorzystywany podczas
pomocy poszkodowanym w wypadkach. Na
koniec spotkania dzieci miały niecodzienną
atrakcję – mogły poczuć się na chwilę strażakami i spróbować swoich sił w symulacji
gaszenia pożaru.
mł. asp. Aneta Wilk KPP w Przysusze
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PRZYSUCHA
KONKURS „NAJPOPULARNIEJSZY
DZIELNICOWY ROKU 2015”

WOLONTARIUSZE Z AIESEC
W PRZYSUSZE

Komenda Powiatowa Policji w Przysusze ogłasza konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego 2015 roku. Konkurs trwa od 1 do 30
listopada 2015 r. Wypełniając ankietę mieszkańcy powiatu przysuskiego mogą wybrać najpopularniejszego, według nich, dzielnicowego.
Wypełnioną ankietę należy wrzucić do skrzynek wystawionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze, Urzędach Gmin na terenie powiatu
przysuskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz w Posterunku Policji w Odrzywole lub
przesłać listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Przysusze,
ul. Plac 3 Maja 8. Oddanie głosu następuje przez wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Głos uznaje się za nieważny w przypadku
wpisania informacji nie ujętej w ankiecie, a także w przypadku braku
uzasadnienia oddania głosu na wybranego dzielnicowego. Za udział
w konkursie serdecznie dziękujemy. Dzielnicowi Komendy Powiatowej
Policji w Przysusze wraz z przydzielonymi rejonami służbowymi:
1. asp. Gabriel Papis – obsługuje południową część Przysuchy oraz
miejscowość Janów;
2. st. asp. Józef Seta – obsługuje północną część Przysuchy oraz
miejscowości: Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hucisko, Kolonia Szczerbacka, Kozłowiec, Kuźnica, Lipno, Ruski Bród, Zapniów;
3. asp. szt. Adam Teper – obsługuje rejon pozamiejski Przysuchy
– Beźnik, Gaj, Dębiny, Gliniec, Janików, Kolonia Skrzyńsko, Krajów, Mariówka, Pomyków, Skrzyńsko, Wistka, Wola Więcierzowa, Zawada, Zbożenna, Smogorzów;
4. asp. Grzegorz Grabowski – obsługuje teren gminy Gielniów;
5. asp. szt. Andrzej Miszczyk – obsługuje teren gminy Rusinów;
6. st. asp. Paweł Kaczor – obsługuje teren gminy Borkowice;
7. sierż. szt. Wojciech Polak – obsługuje teren gminy Wieniawa;
8. asp. szt. Andrzej Pasternak – dzielnicowy Posterunku Policji
w Odrzywole, obsługuje teren gminy Odrzywół;
9. asp. Marek Woźniak – dzielnicowy Posterunku Policji w Odrzywole, obsługuje teren gminy Klwów;
10. mł. asp. Jacek Popiński – dzielnicowy Posterunku Policji w Odrzywole, obsługuje teren gminy Potworów;
Wzór ankiety do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej
powiatu przysuskiego,pod adresem www.przysucha.pl
Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu przysuskiego do
wzięcia udziału w konkursie i wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

W dniach 19-23 października Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła
II w Przysusze gościł dwoje wolontariuszy z zagranicy w ramach
projektu World Talks, prowadzonego we współpracy z oddziałem
AIESEC działającym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Meksykanka Leslie Leyva oraz Pakistańczyk Usama Kamran przeprowadzili serię warsztatów językowo-kulturowych. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu przysuska młodzież
z klas pierwszych i drugich mogła sprawdzić swoje kompetencje
w zakresie swobodnej bezpośredniej komunikacji z obcokrajowcami, a także podnieść swoją wrażliwość na różnice kulturowe. Goście
opowiadali między innymi o tradycjach, kuchni oraz o sytuacji polityczno-społecznej jaka obecnie panuje w ich ojczyznach. Ten ciekawy tydzień oraz urozmaicone zajęcia z całą pewnością pozostaną
w pamięci uczniów na długo.

mł. asp. Aneta Wilk KPP w Przysusze

ZAGINIONY ROMAN DUDEK
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze poszukuje zaginionego 56 – letniego Romana Dudka, zam. Sulistrowice 14, gm. Chlewiska. Rysopis:
wzrost 178 cm, waga ok. 70 kg, szczupłej budowy
ciała, włosy krótkie koloru siwego. Ubrany był
w zielony płaszcz przeciwdeszczowy, spodnie
drelichowe koloru ciemnego, koszulę niebiesko
– siwą, czarną czapkę i czarne buty. Mężczyzna
wyszedł w dniu 10.11.2015 r. około godziny 8
z domu w miejscowości Sulistrowice, gm. Chlewiska, po czym udał się do miejscowości Niska
Jabłonica, gm. Borkowice i do chwili obecnej nie
powrócił. Od momentu zgłoszenia, w czynności
poszukiwawcze zaangażowanych jest, oprócz
policjantów, wiele innych osób. Do poszukiwań włączyli się strażacy a także
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Teren sprawdzono także z policyjnego śmigłowca. Jednak do chwili obecnej poszukiwania zaginionego nie
odniosły efektu. Wszystkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca
pobytu poszukiwanego należy przekazać do Komendy Powiatowej Policji
w Przysusze – tel.: 48 675 42 00 lub powiadomić dyżurnego najbliższej jednostki, dzwoniąc pod numer 112 lub 997.
mł. asp. Aneta Wilk KPP Przysucha
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Tomasz Zychla

„W imieniu własnym oraz samorządowego
środowiska gminy, z okazji Świąt Bożego
Narodzenia składamy wszystkim życzenia
zdrowych, wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego
Narodzenia. Życzymy, aby atmosfera radości
z narodzenia Dzieciątka towarzyszyła Państwu
każdego dnia, we wszystkich podejmowanych
działaniach. Życzymy również samych miłych chwil
w czasie spotkań z najbliższymi przy świątecznym
stole.
Wójtowie gmin:
Władysław Czarnecki, Robert Fidos, Marek Klimek, Marian
Kmieciak, Krzysztof Sobczak, Krzysztof Urbańczyk.”
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PRZYSUCHA
WIZYTA MŁODZIEŻY Z IZRAELA
Dnia 6 listopada 2015r. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze gościł grupę młodzieży z Izraela. Przysuska młodzież zaprosiła młodych Żydów na poczęstunek, a następnie oprowadziła gości
po szkole. Pierwsza nieśmiałość została szybko przełamana dzięki
wspólnej lekcji tańca przeprowadzonej przez nauczycielkę wychowania fizycznego Danutę Cyrtę. W okresie przedwojennym społeczność żydowska Przysuchy stanowiła 75% całej populacji i w kolejnym
punkcie programu przysuscy uczniowie zaprezentowali historię
Żydów przysuskich – ich przybycie, osadnictwo, budowę synagogi,
tragedię getta i deportacji do obozu koncentracyjnego w Treblince
, a także obecne działania mające na celu przywrócenie świetności
śladom żydowskiego dziedzictwa w mieście. Po prezentacji grupa
około 90 osób – Polaków i Żydów – udała się na miejscowy cmentarz
żydowski, a następnie do synagogi, przed którą jedna z uczennic
z Izraela odśpiewała piosenkę w języku Yiddish. Młodzież z obu krajów szybko się zintegrowała, zaś wspólne rozmowy były okazją do
nawiązania nowych znajomości, a także poznania wspólnych kultur.

WARSZTATY SZKOLENIOWE Z UDZIAŁEM
DIETETYKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM.
L.SKOWYRY W PRZYSUSZE
W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw, istnieje szereg możliwości wdrażania zasad prawidłowego stylu życia. Niektóre z tych zasad zostały przypomniane 27
października 2015 r. na warsztatach szkoleniowych z udziałem pani
dietetyk Niny Skalskiej z Radomia. Warsztaty zostały zorganizowane
przez panie Barbarę Oracz i Monikę Kucharską na zajęciach w klasie
IV tżb. Spotkanie młodzieży z panią dietetyk miało na celu uświadomienie jak dieta i jej składniki wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Młodzież ucząca się w tej klasie (technik żywienia)
została zapoznana również z ciekawostkami nie obowiązującymi
w podstawie programowej toku kształcenia - „Czekolada- dobra czy
zła?”, ,,Czy każdy cukier szkodzi?”. Pani dietetyk przeprowadziła również analizę składu ciała uczniów tak, jak w profesjonalnym gabinecie i odpowiedziała na szereg pytań zainteresowanym.
Barbara Oracz

Tomasz Zychla

SPOTKANIA NAUCZYCIELI
Dzięki inicjatywie p. Beaty Dyk oraz ks. Wojciecha Wojtyły – duszpasterza nauczycieli w Kurii Diecezji Radomskiej zostały zorganizowane spotkania dyskusyjne nauczycieli. Pierwsze, które odbyło się
23 października było poświęcone pamięci pontyfikatu św. Jana Pawła II. Ponad dwudziestu zebranych nauczycieli mogło przypomnieć
sobie okoliczności wyboru Polaka Papieża, główne przesłanie jego
pontyfikatu. Nie brakowało również osobistych wspomnień i refleksji związanych z osobą św. Jana Pawła II. Uczestnicy przypominali
własne przeżycia związane ze spotkaniami z papieżem podczas jego
pielgrzymek do ojczyzny. Bardzo ciekawy referat o naukowych podwalinach postaw Jana Pawła II wygłosił ks. Wojciech Wojtyła. Spotkanie zakończyła piękna recytacja wierszy Karola Wojtyły w wykonaniu
p. Grabarczyk.
Drugie spotkanie poświęcone patriotyzmowi odbyło się 27 listopada w kawiarni mieszczącej się w internacie przy Zespole Szkół Nr
2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. 14 uczestników rozpoczęło dyskusję od zdefiniowania patriotyzmu i przypomnienia nauczania św.
Jana Pawła II w tej materii. Bardzo ciekawy i intensywny przebieg
miała dyskusja, która odbyła się po wystąpieniu ks. Wojciecha Wojtyły. Nauczyciele dyskutowali o źródłach patriotyzmu, porównywali
postawy patriotów z różnych okresów historii Polski, mówili o wpływie zachowań patriotycznych na osiąganie sukcesów przez jednostki, państwa i narody. Mówili również o wielkiej sztuce pielęgnowania
patriotyzmu i jej ogromnym znaczeniu dla zachowania tożsamości

narodowej i kulturowej w najgorszych i najtrudniejszych czasach.
Zebrani dyskutowali na temat dumy narodowej, tak potrzebnej do
określania własnej wartości na tle innych narodów, rozmawiano
o niebezpieczeństwach nacjonalizmów i szowinizmów narodowych.
To bardzo ciekawe i bogate intelektualnie spotkanie trwało ponad
dwie godziny. Na zakończenie ksiądz Wojciech Wojtyła zaprosił
wszystkich nauczycieli na grudniowe spotkanie do seminarium radomskiego, na coroczne spotkanie nauczycieli. Następne spotkanie
w Przysusze zostało wstępnie ustalone na 29 stycznia 2016 r.
Jarosław Bednarski

Uczestnicy pierwszego spotkania katechetycznego dla nauczycieli
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BORKOWICE
BĘDZIE NOWY URZĄD GMINY
Od lipca trwają prace nad adaptacją budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd Gminy. Dwukondygnacyjny budynek został wybudowany w 1977 r. ze środków NFZ oraz składek mieszkańców Gminy.
Służył jako Ośrodek Zdrowia do 2012 roku, kiedy to NZOZ został
przeniesiony do budynku prywatnego.
Obecny Urząd Gminy wybudowany został w 1910 roku a więc
w czasach zaboru rosyjskiego. Wójtem Gminy był w tym czasie Stanisław Włodarczyk. Obecnie obiekt nie spełnia standardów budynku administracji publicznej i wymaga generalnego remontu oraz
zmiany przeznaczenia. Adaptacja budynku na Urząd Gminy będzie
kosztowała 307 tys. zł. GOPS podjął starania o środki Wojewody na
wyposażenie pomieszczeń Opieki Społecznej.
W wyniku przebudowy wykonano nowe zadaszenie budynku,
funkcjonalną klatkę schodową oraz wejście główne. Pomieszczenia
zostaną dostosowane do obowiązujących zadań administracyjnych
Urzędu. Budynek będzie ogrzewany za pomocą nowego kotła CO
na olej opałowy. Środki na zmianę ogrzewania budynku uzyskano
z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. W budynku zostanie zlokalizowany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego oraz pozostałe referaty. Wykonana zostanie także sala

konferencyjna, w której odbywać się będą posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy. Realizowana inwestycja pozwoli na znaczną poprawę warunków obsługi interesantów i pracy Urzędu Gminy.

TRZECI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
23 października 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach zorganizował III Festiwal Piosenki Dziecięcej, który wpisał się na stałe
w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej gminy. Festiwal był
okazją do zaprezentowania swojego talentu muzycznego, a udział
w nim wzięli soliści oraz duety w trzech kategoriach wiekowych.
Festiwal rozpoczął się od powitania przybyłych gości i uroczystego
otwarcia. Następnie przystąpiono do występów konkursowych. Po
ich zakończeniu jury w składzie: Dorota Kwiecień, Robert Fidos, Tomasz Zdral, Robert Siudek oraz Dariusz Motyl udało się na obrady.
Choć zapewne każdy siedzący na widowni po cichu typował swojego faworyta, to i tak ostateczna decyzja i wybór zwycięzców należał
do szanownego jury. Spośród 47 uczestników konkursu jury wyłoniło następujących zwycięzców, którym wręczono nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek
Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkowicach. I kategoria
Soliści: Kacper Chylicki Duety : Maja Cholewa i Adam Szczerek,
Wyróżnienie: Małgorzata Włodarczyk i Aleksandra Świerczyńska. II
Kategoria Soliści : Monika Jagiełło; Wyróżnienie: Magdalena Noga
oraz Zuzanna Sadowska. Duety: Maja Łobodzińska i Hanna Dudek
III kategoria Soliści: Wiktoria Borkowska. Wyróżnienie: Wiktoria
Kaźmierczyk Duety: Aniela i Celina Kaźmierczyk,

Wyróżnienie: Zofia Szczerek i Weronika Florczyk. Wszyscy młodzi
artyści zebrali mnóstwo gorących braw . Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i mały upominek.

BAL JESIENI W PRZEDSZKOLU
W Samorządowym Przedszkolu w Ninkowie listopad rozpoczął się bardzo przyjemnie. Bal Pani Jesieni oraz Pasowanie
na Przedszkolaka, to jedna z wielu uroczystości, które się odbyły
w Przedszkolu z udziałem rodziców. Grupa dzieci, które zaczęły uczęszczać do naszego przedszkola została przyjęta na balu
w poczet przedszkolaków. Wszystkie dzieci oraz rodzice wzięli udział
w zabawie z Panią Jesienią. Odbyły się konkursy, zabawy przy muzyce oraz parada jesiennych strojów. Pani Jesień zachęcała do spożywania darów jesieni, picia soków, jedzenia surówek oraz spędzania
wolnego czasu na powietrzu. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły
w balu.
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BORKOWICE
FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
IM. JANUSZA ŁĄCKIEGO
W dniu 7 listopada 2015r. odbył się już po raz dziesiąty Festiwal
Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza Łąckiego. Jest to
cykliczna impreza kulturalna, której celem jest szerzenie piosenki
harcerskiej, zuchowej i patriotycznej. Tegoroczny Festiwal jak co
roku, poświęcony był upamiętnieniu patrona miejscowej szkoły
podstawowej Janusza Łąckiego, ostatniego przedwojennego wójta gminy Borkowice, oficera Wojska Polskiego zamordowanego
w Katyniu w 1940 roku. Licznie zgromadzoną publiczność przywitała Dorota Kwiecień – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy Borkowice oraz Waldemar Cichawa – dyrektor
ZSO w Borkowicach. W tegorocznym festiwalu brało udział dziesięć
zespołów: Przedszkole Samorządowe z Ninkowa, Gminny Ośrodek
Kultury w Borkowicach, 5 Drużyna Harcerska z Borkowic, Dryżyna
Harcerska z Rzucowa, Drużyna Harcerska ze Starej Błotnicy, 7 Pożarnicza Drużyna Harcerska z Chlewisk, Drużyna Harcerska z Bukowca,

Drużyna Harcerska Ziemi Radzanowskiej, Zuchy z Borkowic oraz
duet z Rogolina. Druhowie zaprezentowali pieśni harcerskie i patriotyczne. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz wyróżnieni dyplomami i cennymi nagrodami. Festiwal
uświetniony został występem Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Przysuchy pod kier. Waldemara Cichawy i Dariusza Motyla.
Na sali panowała wspaniała atmosfera. Organizatorami Festiwalu
byli:, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice,
Wójt Gminy Borkowice oraz ZSO w Borkowicach. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada uczczone zostało mszą
świętą za Ojczyznę z udziałem władz oraz mieszkańców gminy. Złożono wiązanki z biało-czerwonych kwiatów i zapalono znicze pod
pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców gminy walczących
i poległych za Ojczyznę. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
Wójt Robert Fidos.

UDANA KWESTA
W dniach 31 października i 1 listopada 2015 r. na cmentarzu
parafialnym w Borkowicah po raz czwarty odbyła się zbiórka
publiczna pod hasłem „Odnawiamy stare nagrobki” organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy
Borkowice. Nie ma wątpliwości, że Kwesta była udana. Dzięki ofiarności osób odwiedzających groby udało się zebrać środki finansowe w kwocie 4 058,28 złotych. Jest to kwota największa, jaką udało
nam się uzyskać podczas organizowanych zbiórek.Kwestowali harcerze, ministranci, uczniowie z miejscowych szkół, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach, Członkowie Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, na czele z Wójtem
Gminy Borkowice Robertem Fidosem oraz Prezesem Stowarzyszenia
Dorotą Kwiecień.Pieniądze uzyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone na odnowę i konserwacje nagrobka proboszczów parafii Borkowice ks. Ignacego Cielenkiewicza proboszcza w latach 1855-1864
i ks. Antoniego Gołębiowskiego proboszcza w latach 1864-1908.
Wszystkim ofiarodawcom składamy podziękowanie.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW
Z WIZYTĄ W CZARNOLESIE
Jak co roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie stara
się urozmaicić i wzbogacić naukę uczniom tej szkoły, organizując wycieczki w ciekawe miejsca w naszym kraju. Dnia 12 listopada wyruszyliśmy do Czarnolasu, który jest niemal obowiązkowym punktem
wycieczek szkolnych. Naszym celem było poznanie biografii jednego z największych polskich poetów, Jana Kochanowskiego. Pogoda
na szczęście nam dopisywała. Kiedy przeszliśmy aleję porośniętą
dębami, naszym oczom ukazał się budynek Muzeum Jana Kochanowskiego oraz stojąca przed nim, wykonana z brązu figura czarnoleskiego poety, który trzymał złotą różę - ,,symbol poezji wiecznie
żywej”. Z panią przewodnik udaliśmy się do sal muzealnych. Naszą
szczególną uwagę zwróciła księga studentów Akademii Krakowskiej, w której widniał wpis Jana Kochanowskiego w języku łacińskim. Widzieliśmy gobelin pt: ,,Jan Kochanowski sekretarzem króla
Zygmunta Augusta”. Znajdują się tu również starodruki dzieł poety
po polsku i łacinie. Kolejna sala obrazowała czas, gdy wieszcz mieszkał w Czarnolesie. Pani przewodnik opowiadała, tak ciekawe historie
związane z Janem Kochanowskim ,że nawet nie zorientowaliśmy się,
kiedy zakończyła się nasza przygoda w muzeum. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie kaplicy, która została wybudowana na fundamentach dawnego domu poety.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Zwoleniu, gdzie
udało nam się zwiedzić kościół Podwyższenia Krzyża Świętego .
Znajduje się tam krypta, w której spoczywają szczątki Jana Kocha-

nowskiego. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki, bo jak
wiadomo ,,podróże kształcą”, a my chcemy zdobywać jak najwięcej
wiadomości i poznawać nasz kraj.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

PODNIOŚLE I UROCZYŚCIE

Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 27 kwietnia 1972
roku. Ma on upamiętniać powstanie Komisji
Edukacji
Narodowej,
która była pierwszym
Ministerstwem Oświaty
Publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego
na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
W naszej szkole nie zapomnieliśmy o tym święcie. We wtorek 13 października uczniowie klas trzecich i drugich, pod kierownictwem pani
Ewy Papis i pana Krzysztofa Dąbrowskiego, zaprezentowali akademię
z okazji tego wyjątkowego dnia. Występy poprzedziło wręczenie zasłużonym nauczycielom nagród dyrektora. Następnie głosu udzielono
uczniom, którzy wcielili się w role nauczycieli i w zabawnych scenkach
przedstawili codzienne zmagania naszych belfrów. Nasi uczniowie jak
zwykle wykazali się dużym zaangażowaniem, kunsztem aktorskim i komediowym. Podczas akademii wystąpił także chór szkolny, który niewątpliwie stanowił oprawę muzyczną tego wydarzenia. Nie zabrakło
kwiatów i życzeń oraz aplauzu uczniów, którzy brawami okazali sympatię swoim nauczycielom.

Wywieszone flagi, kotyliony, biało-czerwone dekoracje, patriotyczne pieśni i wiersze - tak uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie świętowali 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Społeczność szkolna obejrzała utrzymany w patriotycznym klimacie
montaż słowno-muzyczny przygotowany pod okiem nauczycieli - Barbary Dądrowskiej-Biało i Krzysztofa Dąbrowskiego. Program zawierał
najpiękniejsze pieśni patriotyczne oraz wiersze nawiązujące tematyką
do najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny dotyczących głównie zmagań rodaków w walce o wolność kraju.
Do świętowania niepodległości w dzisiejszych czasach nawiązał
w swoim wystąpieniu pan Bartłomiej Sionek, dyrektor szkoły. Przekonywał uczniów, że choć obecnie żyjemy w wolnym kraju, nie możemy zapominać o tych, którzy dla naszej wolności poświęcali niegdyś swoje życie.
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GIELNIÓW
DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM
Dnia 25 września o godzinie 12:00 na sali gimnastycznej w naszej
szkole ,odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Błogosławionego Władysława z Gielniowa” - patrona naszego gimnazjum. Gdy wszyscy
zajęli już swoje miejsca został uroczyście wprowadzony sztandar
naszego gimnazjum, a pani Wicedyrektor Walentyna Żytna przywitała uczniów i wszystkich gości. W swoim wystąpieniu nawiązała do
postaci bł. Władysława, do jego życia i twórczości.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna, gdzie uczniowie
starszych klas przybliżyli jedną z historii opowiadającą o cudownym przywróceniu do życia małego chłopca dzięki wstawiennictwu bł. Władysława. Występ ten miał bardzo ciekawą formę,
w tle było słychać ciche i i pełne powagi słowa narratora, a uczniowie
za pomocą gestów ukazywali nam przebieg tego wydarzenia. Wszy-

scy z uwagą i w wielkim skupieniu obejrzeli przygotowany spektakl,
a jego uczestnicy na zakończenie otrzymali gromkie brawa.
Po uroczystości w gimnazjum, wszyscy udali się pod pomnik Błogosławionego Władysława, gdzie księża odprawili mszę. Pod koniec
liturgii zgromadzeni mogli ucałować relikwie patrona Gielniowa.
Błogosławiony Władysław z Gielniowa jest patronem naszego gimnazjum od 2005 roku. Coroczne obchody upamiętniające powierzenie szkoły jego opiece uświadamiają
i przypominają młodzieży, że szkoła działa pod wyjątkowymi skrzydłami, zaś prezentowane przez bł. Władysława wartości są ważne
również współcześnie.

WYDARZENIA W PSP W ROZWADACH
1. Ślubowanie pierwszaków
28 października w poczet społeczności szkolnej
podczas uroczystego Ślubowania zostało przyjętych 18 uczniów. Pierwszaki zaprezentowały
zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne oraz
wykazały się znajomością zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy. Dowodem przyjęcia do grona
uczniów były legitymacje szkolne, które pani dyrektor wręczyła pierwszoklasistom.
2.

„Dzień spódnicy i krawata”
30 października w naszej szkole postanowiliśmy
wrócić do klasyki elementów kobiecej i męskiej
garderoby obchodząc „Dzień spódnicy i krawata”. To nietypowe święto spodobało się naszym
uczniom. Każda dziewczyna, w tym dniu miała na
sobie spódnicę, każdy chłopak miał koszulę i krawat. Podczas długiej przerwy wszyscy zebraliśmy
się na sali gimnastycznej ,aby zrobić pamiątkowe
zdjęcie i wspólnie pobawić się przy pląsach integracyjnych.

3.

„Święto Zmarłych”
Jak co roku przed Świętem zmarłych, uczniowie
naszej szkoły pod opieką nauczycieli odwiedzili
Cmentarz Parafialny w Gielniowie. Wycieczka poprzedzona była rozmową na temat tradycji Święta
Zmarłych oraz obowiązku pamiętania o żołnierzach poległych w czasie wojen dla polskiej ziemi.
Uczniowie uporządkowali groby i zapalili znicze na
mogiłach.

4.

„Wycieczka na pocztę”
21 października uczniowie klas I-III pojechali na
wycieczkę do Opoczna do Urzędu Poczty Polskiej.
Dzieci zapoznały się z zawodem listonosza, zwiedziły różne pomieszczenia urzędu pocztowego
i zapoznały się z ich funkcjami. Dowiedziały się
również, że dni od 10 do 16 października są dniami pisania listów. Pracownik poczty przybliżył
uczniom znaczenie wyrazów takich jak: list, paczka,
adresat, priorytet, polecony, filatelistyka. Pamiątką
z tej ciekawej wycieczki była karteczka z osobiście
wybitą pieczęcią poczty i datą.

5.

„11 listopada”
11 listopada 1918 roku to symboliczna data –
ŚWIĘTO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Szacunek dla tradycji i wartości, o jakie
walczyli nasi przodkowie uczniowie wyrazili poprzez cykl przygotowań do obchodów tego ważnego i doniosłego święta. Dziewiątego listopada
na zajęciach plastycznych wszyscy zgromadzili się
na hali gimnastycznej, aby wspólnie wykonać biało-czerwone kotyliony. Samorząd uczniowski przygotował gazetkę o Józefie Piłsudskim. 10 listopada
odbył się uroczysty apel upamiętniający kolejną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie klasy V i VI w montażu słowno-muzycznym przedstawili losy naszej Ojczyzny od zaborów
do roku 1918. Wiersze patriotyczne zaprezentowały również przedszkolaki oraz klasa II. Wszyscy
uczniowie w tym dniu ubrani byli galowo i z duma
nosili przypięte kotyliony w barwach ojczystych.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ
DOBRY WYNIK GMINY ODRZYWÓŁ VIII FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW
W ODRZYWOLE
Z FUNDUSZY UNIJNYCH
W niedzielę, 15 listopada br. w Odrzywole zjawiło się ok. 300
Tygodnik „Wspólnota” i Echo
Dnia opublikowały podsumowanie - ranking samorządów
w zakresie pozyskiwania środków
unijnych w ostatnich 10 latach.
Pośród gmin wiejskich Ziemi Radomskiej gmina Odrzywół zajęła
wysokie 5 miejsce pozyskując
1129,51zł. na głowę mieszkańca.
Naszą gminę wyprzedziły tylko
gminy: Klwów, Radzanów, Przytyk i Gózd. Tak dobry wynik to
skutek systematycznej pracy i wysokich kwalifikacji merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Odrzywół i bardzo dobrej jakości przygotowanych projektów. Powiat przysuski z kolei zajął na Mazowszu drugie miejsce i pierwsze
miejsce wśród powiatów radomskich. Generalnie w skali kraju samorządom
mazowieckim trudno było konkurować z częścią samorządów z 5 województw, które miały dodatkowe środki z Programu Operacyjnego „Ściany
Wschodniej”. Mazowsze bez okręgu Warszawskiego jest biedniejsze niż większość województw objętych tym Programem, ale ze względu na zawyżenie
wskaźników PKB przez okręg warszawski zostało wykluczone z tego programu. Dodatkowo dużą część środków na Mazowszu z Funduszu Spójności
przejęła Warszawa. Wójt Gminy Odrzywół – Ten dobry wynik osiągnęliśmy
tylko dzięki swojej pracy. Nie korzystaliśmy, bo nie mieliśmy w tym okresie
żadnego wsparcia politycznego. Dodatkowo w tym okresie przeciwko mojej
osobie i Urzędowi Gminy toczyła się prawdziwa wojna kierowana przez jednego z ówczesnych radnych. Skargi na działalność gminy, liczne doniesienia
do prokuratury i instytucji kontrolnych, ataki i oszczerstwa. Nie oszczędzono
nawet budowy pomnika Jana Pawła II w Odrzywole. Działania te zmuszały
nas do poświęcania na to części naszego czasu. Mimo to daliśmy radę.

WYSTAWA „ZBRODNIA KATYŃSKA”
W ODRZYWOLE.
Po raz kolejny przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej gości
w Odrzywole wystawa historyczna poświęcona zbrodni katyńskiej. Zawiera ona wiele dokumentów i fotografii historycznych pokazujących kulisy tej
sowieckiej zbrodni na polskich oficerach i policjantach. Wystawa po kilku
dniach obecności w sali sportowej w budynku szkolnym znajdzie się po 16
listopada w Urzędzie Gminy, a następnie pojawi się w ZSPiMS w Lipinach.
Zapraszamy do jej obejrzenia.
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI W ODRZYWOLE.

uczestników VIII Festiwalu Kapel, Zespołów, Śpiewaków Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej. Nie zawiodła także publiczność, która licznie wypełniła halę
sportową. W tegorocznej edycji festiwalu swoje stoiska wystawiło
17 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, wystąpiło 15 zespołów
ludowych, w tym 4 dziecięco-młodzieżowe, 6 śpiewaków indywidualnych oraz 10 kapel ludowych. Uczestnicy zgodnie z regulaminem
prezentowali folklor regionu opoczyńskiego. Folklor ten to skoczne
polki, oberki i mazurki, barwne stroje (m.in. „pasiaki”), ostre przyśpiewki, oryginalne zwyczaje ludowe i oryginalna kultura kulinarna.
Historyczna ziemia opoczyńska obejmowała obecne powiaty opoczyński i część przysuskiego, ale wpływy tej kultury sięgały ziemi
białobrzeskiej, grójeckiej i szydłowieckiej. W festiwalu wzięli udział
wykonawcy z woj. mazowieckiego. Był wśród nich m.in. zespół „Rybianie” z Raszyna koło Warszawy, zrzeszający ludzi pochodzących
z ziemi opoczyńskiej. Ten barwny, wspaniały i różnorodny świat
kultury ludowej jest co roku prezentowany na festiwalu w Odrzywole. Organizatorem jest Gmina Odrzywół przy współpracy starosty
przysuskiego. Za stronę artystyczną festiwalu odpowiedzialna była
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole Pani Bogumiła
Stępień. Patronat honorowy nad imprezą objęli Marszałek Senatu RP
Stanisław Karczewski i Starosta Przysuski Marian Niemirski. Oprócz
licznych wykonawców i publiczności przybyli goście, wśród których był Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Zbigniew Kuźmiuk,
Starosta Przysuski Marian Niemirski, Dyrektor Radia Plus Radom dr
Jacek Wieczorek, Starosta Opoczyński Józef Róg, Wójtowie Gmin
powiatu przysuskiego, Pani Ilona Jaroszek Dyrektor Muzeum Wsi
Radomskiej. Festiwal otworzył ubiegłoroczny zdobywca nagrody
głównej Grand Prix Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej z Nowego Miasta nad Pilicą. Organizatorzy dla wszystkich uczestników
przygotowali nagrody. Główną Grand Prix w kategorii zespołów
dziecięcych otrzymał zespół „Mateuski” działający przy Szkole Podstawowej w Myślakowicach, jednej z najmniejszych szkół w Polsce.
W kategorii zespołów dorosłych nagrodę główną otrzymał zespół
ludowy „Przystalanie” z Przystałowic w gminie Rusinów, za stoisko
regionalne otrzymało Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna
w gminie Wieniawa, natomiast w kategorii kapel kapela „Sami Swoi”
ze Starej Błotnicy. Poziom artystyczny festiwalu co roku systematycznie rośnie, co sprawia duże trudności dla jury w wyborze najlepszego wykonawcy. Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak witając
uczestników i gości podkreślił, że festiwal to nie tylko „zachowanie
skarbu kultury ludowej” dla przyszłych pokoleń, ale i spotkanie pokoleń – tych z dziecięcych zespołów i starszych mistrzów z kapel prezentujących wspaniałą grę na skrzypcach i akordeonach. Następny
festiwal już za rok.

Tradycyjnie obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Odrzywole odbyły się 11 listopada. Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Odrzywole celebrowaną przez ks. proboszcza Adama Łukiewicza.
We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe szkół gminnych i ZSPiMS
z Lipin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Odrzywół. Po mszy
św. odbyła się uroczysta ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na
maszt przed Urzędem Gminy. Ceremonię przeprowadzili kadeci z Lipin
pod kierunkiem płk. Ryszarda Młodzianowskiego. Kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny św. złożyli Starosta przysuski Marian Niemirski , Wójt
i Przewodniczący Rady Gminy. Uroczystość zakończyła okolicznościowa
Akademia przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową w Odrzywole. Młodzież , pod kierunkiem Pani Lucyny Zając wystąpiła w pięknych
strojach opoczyńskich. Uczestnicy uroczystości mogli też zapoznać się
z wystawą historyczną „Zbrodnia Katyńska”.
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POTWORÓW
JUBILEUSZ MŁODZIEŻOWEJ
ORKIESTRY DĘTEJ W POTWOROWIE
,,Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” – to zupełna racja.
Przekonali się o tym uczestnicy jubileuszu, który odbył się 23
października w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym
Gimnazjum w Potworowie.
Okazją do świętowania były 10 urodziny orkiestry. Zaproszenie na
tą niecodzienną uroczystość przyjęło wielu gości. Swoją obecnością
zaszczycili: księża tutejszej parafii, władze gminy na czele z wójtem
p. Markiem Klimkiem, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach p.
Waldemar Cichawa. Nie zawiedli też byli członkowie orkiestrowych
szeregów, nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Po oficjalnym rozpoczęciu koncert, ze specjalnie przygotowanym
na tę okoliczność repertuarem, poprowadził kapelmistrz orkiestry
p. Marek Gapys. Prowadzący przypomniał historię powstania i działalności orkiestry, odnosząc się do zdjęć i odtwarzanych na video
utworów.
Za ciężką pracę i wkład w rozwój tej muzycznej formacji podziękowania przekazali dyrektorzy szkół – p. Halina Piecyk i p. Krzysztof
Wochniak.
Wójt Gminy Potworów – p. Mark Klimek - wręczył kapelmistrzowi
pamiątkową statuetkę, natomiast p. Waldemar Cichawa przekazał
batutę.
Podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali absolwenci,
którzy gościnnie swoją grą wspierają orkiestrę, jak również ci, którzy
czynnie w niej uczestniczą.
I jak przystało na prawdziwe urodziny nie zabrakło torta i spontanicznie odśpiewanego 100-lat.
Halina Piecyk, Lidia Manowicka

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„NA NAJŁADNIEJSZY RÓŻANIEC”
W połowie września w Publicznej Szkole Podstawowej w Potworowie został ogłoszony konkurs, w którym uczniowie mieli za zadanie wykonać różaniec z dowolnie wybranych przez
siebie materiałów.
Konkurs miał podkreślić, że październik jest miesiącem różańca,
a także przypomnieć o szacunku i znaczeniu modlitwy różańcowej. Ocenie podlegała pomysłowość w doborze materiałów naturalnych, z jakich wykonano różaniec oraz estetyka i zgodność
z oryginałem. Prace rozpatrywane w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VI można było składać do 6 października. Różańce na
konkurs wykonane były między innymi z modeliny, masy solnej,
szyszek, żołędzi i kasztanów.
Komisja w składzie: Dyrektor Publicznej Szkole Podstawowej
w Potworowie Halina Piecyk, Anna Marciniak i Anna Milczarska
wyłoniła zwycięzców różańcowego konkursu.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Natalia Gaca z klasy II b, na drugim miejscu uplasował się Dawid Podkowa z klasy III
b, natomiast trzecie miejsce przypadło Jakubowi Małkowi z klasy
III b. Wyróżnienie przyznano Łucji Adamskiej z klasy I c.
W grupie klas IV-VI autorką najlepszej pracy okazała się Katarzyna Podkowa z klasy V b, drugie miejsce zajęła Wiktoria Szymańczyk z klasy VI b, trzecie Aleksandra Podkowa z klasy V b, a wyróżnieniem nagrodzono Natalię Pośnik z klasy VI a.
Dyrektor Halina Piecyk wręczając pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe pogratulowała wszystkim uczestnikom twórczej
aktywności, a Annie Milczarskiej sprawnej organizacji konkursu.
Anna Milczarska
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POTWORÓW
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W PSP W WIRZE
Wydarzyło się 97 lat temu …
W dniu 10 listopada społeczność naszej szkoły została zabrana
w krótką podróż do przeszłości. Naszymi przewodnikami podczas
tej niezwykłej wędrówki byli uczniowie z klas starszych, którzy pod
kierunkiem wychowawczyń klasy IV i V przygotowali program słowno – muzyczny upamiętniający 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podróż do przeszłości odbyła się symbolicznym
Pociągiem Wolności, zatrzymującym się kolejno przy stacjach: Niewola, Powstania, I wojna światowa oraz Wolność. Na każdym postoju

uczniowie recytowali wiersze lub opowiadali o losach naszej Ojczyzny, przypominając najważniejsze fakty z jej historii, począwszy od
rozbiorów , a kończąc na roku 1918. Podczas uroczystości panowała
podniosła atmosfera, do stworzenia której przyczyniło się piękne
wykonanie przez chór szkolny pieśni patriotycznych oraz wyjątkowa
dekoracja. Na znak poczucia jedności narodowej w tym dniu wszyscy przypięli biało-czerwone kokardy.
Dopełnieniem obchodów rocznicowych było zapalenie zniczy
oraz złożenie kwiatów na pomniku powstańców styczniowych
w Jamkach przez uczniów klas IV – VI, którzy udali się tam z nauczycielami. Kilka dni wcześniej uporządkowaniem pomnika zajęła się
klasa VI pod opieką wychowawczyni.
Renata Strzałkowska

13 PAŹDZIERNIKA 2015 R. – DZIEŃ
EDUKACJI NARODOWEJ W PSP
W WIRZE
Uroczysta akademia, to był główny punkt obchodów Dnia Nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze.
Tego dnia na korytarzu szkolnym zebrali się wszyscy uczniowie,
nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy
Potworów p. Marek Klimek i p. Jacek Milczarski oraz przedstawicielki
Rady Rodziców.
Część oficjalną rozpoczęła p. dyr. Anna Ozimska, witając przybyłych gości i składając życzenia, podziękowała wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyła nagrody dyrektorskie, po czym rozpoczęła
się część artystyczna. W tym roku była ona w formie „koncertu życzeń” dla wszystkich pracowników oświaty. Między wiersze, życzenia
i podziękowania za trud pracy nauczyciela wpleciony był subtelny
humor n.t. przywar nauczyciela i ucznia. Całość wzbogaciły pięknie
zaśpiewane piosenki. Wszystkich zachwycił profesjonalny występ
młodych artystów. Na koniec uczniowie wręczyli nauczycielom
kwiaty.
\W dalszej części uroczystości Pan Wójt M. Klimek na ręce Pani Dyrektor A. Ozimskiej złożył kwiaty i serdeczne życzenia dla wszystkich
nauczycieli. Z bukietem kwiatów życzenia złożyły też Panie z Rady
Rodziców i zaprosiły gości oraz pracowników szkoły na słodki poczęstunek. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze.
Przedstawienie przygotowane zostało przez Samorząd Uczniowski
pod kierunkiem p. Elżbiety Sobczak, scenografię wykonała p. Ewa
Pierzchała, a w doborze repertuaru muzycznego pomogła p. Dorota
Korycka.
Elżbieta Sobczak
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RUSINÓW
ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Dnia 28 października 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania 51 pierwszoklasistów Publicznej Szkoły Podstawowej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami,
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani dyrektor Beata Turek i wicedyrektor Anna Markiewicz dokonały symbolicznego pasowania na ucznia.
W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności

wokalne i recytatorskie. Pięknie zaśpiewane piosenki i z przejęciem
wyrecytowane wiersze wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców.
Życzenia dzieciom złożyli zaproszeni goście i dyrektor szkoły, którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do
sumiennej pracy w szkole. Każdy pierwszoklasista otrzymał upominek. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na
uroczystość gośćmi. Również rodzice w tym niezwykłym dniu zorganizowali „słodkie” przyjęcie w salach lekcyjnych dla swoich pociech.
Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU
ZIMOWEGO
Nadszedł sezon jesiennych chłodów i w perspektywie zbliża
się okres zimowy. Jedną z najważniejszych spraw jest prawidłowe
utrzymanie infrastruktury drogowej. Zwłaszcza części dotyczącej lokalnych dróg gminnych. Niejednokrotnie odczuwaliśmy trudy poruszania się w tym czasie po naszych drogach. Gęsta sieć naszych połączeń drogowych nie zawsze pozwalała na dokładne udrożnienie
z zalegających zwałów śniegu. Jest to jeszcze bardziej utrudnione
przy skromnym zapleczu komunalnym. Samorząd Gminy Rusinów
pomyślał jednak zawczasu o tej ważnej sprawie i zakupiony został
nowy pług do odśnieżania, który użytkowany będzie z zakupionym
w tym roku ciągnikiem. Usprawni to działanie naszych służb odśnieżania i pozwoli na sprawniejsze dotarcie do wszystkich mieszkańców Gminy.

ZBIÓRKA WYROBÓW
AZBESTOWYCH
Gmina Rusinów zakończyła zbiórkę wyrobów zawierających
azbest od właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili chęć ich odbioru. Zbiórka była możliwa między innymi dzięki środkom uzyskanym
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki działaniu Samorządu Gminy Rusinów udało
się unieszkodliwić 30 ton wyrobów zawierających azbest. Najczęściej były to płyty eternitowe, które mieszkańcy zgłaszali do odbioru. Zainteresowanie było bardzo duże. Świadczy to o tym, że świadomość naszych mieszkańców jest na bardzo wysokim poziomie.
Nie ma już potrzeby wywożenia na dzikie wysypiska i zatruwania
okolicznych lasów i nieużytków. Nie wspominając już o tym, że jest
to surowo zabronione i przepisy nakładają na takie działania wysokie kary. Ustawy zakładają likwidację wszystkich takich wyrobów do
końca 2032 roku. Zapewne w kolejnych latach także będą pojawiać
się środki na kolejne podobne zbiórki. Zachęcamy do korzystania
z okazji i jednocześnie dbania o środowisko naszej Gminy.
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RUSINÓW
ARTYŚCI LUDOWI Z GMINY RUSINÓW NA XXXII BIESIADZIE GAWĘDZIARZY,
POETÓW I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH – ZWOLEŃ 2015
25 października 2015 r. w Domu Kultury w Zwoleniu odbyła się
32 Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Wśród
uczestników imprezy (śpiewaków, gawędziarzy, muzyków i poetów
ludowych reprezentujących gminy regionu radomskiego) prężną
grupę stanowili reprezentanci Gminy Rusinów. Pięknie zaprezentowały się w indywidualnych występach Panie z zespołów ludowych
„Zakukała Kukułecka” (Marianna Cieślak i Barbara Kietlińska), „Gołcunecki” (Maria Pęzik i Maria Oracz), „Przystalanki” (Krystyna Gaca)
oraz solistka Krystyna Ciesielska. Panie zostały wyróżnione za wysoki
poziom artystyczny i znalazły się w gronie laureatów. Swój kunszt
gry na skrzypcach prezentował Pan Jan Kmita z Przystałowic Małych.
Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Rusinów Pana Krzysztofa Urbańczyka oraz dyplomy przygotowane przez Dom Kultury w Zwoleniu. Tradycyjnie podczas takiej
imprezy nie zabrakło tańców oraz pysznych potraw regionalnych,

przygotowanych przez gospodarzy imprezy - pracowników Domu
Kultury w Zwoleniu i członków zespołu Gotardowie.

UCZNIOWIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W RUSINOWIE Z WIZYTĄ
W AMERICAN CORNER W RADOMIU
Uczniowie klas III gimnazjum
pod kierunkiem Pań: Marty
Bykowskiej i Bożeny Lament,
24 września 2015 r., udali się
z wizytą do American Corner
w Radomiu. W trakcie wizyty nasi gimnazjaliści nie tylko
czynnie uczestniczyli w lekcji
prowadzonej przez Estelle Esterhuizen pochodzącą z Republiki Południowej Afryki, ale również zostali zapoznani z Centrum
Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz z dostępem do
baz danych e-library USA. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem

i zaangażowaniem uczestniczyli w działaniach prowadzonych na terenie American Corner. Spotkanie było dla nich wielkim przeżyciem,
dzięki któremu mogli nie tylko pozyskać bardzo interesujące informacje na temat USA, ale przede wszystkim mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności językowe poza społecznością
szkolną. Być może nawiązana współpraca zaowocuje wizytą native
speakera w naszej szkole, czy też uczestnictwem uczniów w anglojęzycznych konwersatoriach lub spotkaniach z interesującymi ludźmi organizowanymi na terenie American Corner. American Corner
Radom, oficjalnie otwarty 22 maja w 2012, to jedna z 6 placówek
w kraju działająca w ramach współpracy z Ambasadą Amerykańską
w Warszawie prowadząca działalność kulturalno-oświatową na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WIENIAWA
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W WIENIAWIE

WOLONTARIAT – NOWE
DROGOWSKAZY W GMINIE WIENIAWA

Uroczysta Akademia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie
W ZSO w Wieniawie, w dniu 10 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się radni gminy Wieniawa wraz z panią Krystyną
Żurowską- zastępcą wójta gminy, kombatanci, przedstawiciele gminnych
placówek i rodzice. Akademii przyświecało hasło” Najdroższy wyraz Ojczyzna”. Montaż słowno-muzyczny nawiązywał do historii Święta Niepodległości. W rolę aktorów wcielili się uczniowie klas VI SP i II i III G pod opieką
nauczycieli języka polskiego, historii i muzyki. Całości towarzyszyła piękna
oprawa muzyczna, oparta na pieśniach patriotycznych oraz wzbudzająca duże zainteresowania prezentacja multimedialna przygotowana przez
uczniów, która nawiązywała do tematyki uroczystości. Dodatkową atrakcją
był występ Dziecięcego Zespołu Ludowego, działającego przy ZSO w Wieniawie. Dzieci klas młodszych zaprezentowały kilka pieśni legionowych. Akademia ta była żywą lekcją historii i długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

W dniu 05 grudnia 2015, w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie,
odbędzie się Gminna Gala Wolontariatu.
Patronat honorowy nad imprezą objął Pan
Marian Niemirski, Starosta Przysuski. Celem
gali jest popularyzacja i ukazanie społeczności lokalnej, jakie korzyści dla społeczeństwa może przynieść zaangażowanie się jak
największej liczby osób w pracę dla najbardziej potrzebujących. Ponieważ wolontariusz, to osoba, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje
się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych
instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego, wydawało by
się że nie odnosi z tego tytułu żadnych korzyści. W tym jednak przypadku,
określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści
niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, poczucie sensu,
uznanie ze strony innych, dowartościowanie w społeczeństwie oraz większa
samoocena. Człowiek zaangażowany w pomoc innym zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności,
a w związku z tym i lepszą pozycję i start na rynku pracy. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10.00 i zakończy uroczystą Sesją Rady Gminy w Wieniawie. Plan spotkania przedstawia się następująco:
10.00 - Rozpoczęcie konferencji.
10.15 – Wystąpienie zaproszonych Gości.
10.30 – Prelekcje.
Panele dyskusyjne pod kierownictwem koordynatorów (12.30 – 13.00)
1. Panel dotyczący młodzieży – Pani Anna Łęcka
2. Panel dotyczący osób starszych – Pani Bogusława Dudek
3. Panel dotyczący rodziny – Pani Maria Spocińska

KONCERT PATRIOTYCZNY W GMINNYM
CENTRUM KULTURY W WIENIAWIE
W dniu 8 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Koncert
poświęcony 97 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie
wystąpili artyści scen Teatrów Operowych w Warszawie. Piękny Koncert poprowadziła artystka Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie Pani
Wanda Bargiełowska - Bargeyłło. W ciekawy i wzruszający sposób nawiązała
do 11 Listopada 1918 roku, przedstawiła rolę jaką odegrali artyści, kompozytorzy, poeci w walce o niepodległość Polski i swoją twórczością wychowywali
społeczeństwo do miłości Ojczyzny. Soliści operowi, Pani Anna Kutkowska
- Kass i Pan Witold Żołądkiewicz, pięknym głosem wykonali pieśni patriotyczne, m.in.: „O mój rozmarynie”, „My pierwsza brygada”, „Pieśń strzelców”, „Ułani,
ułani” i wiele innych. Oprócz melodii operetkowych artyści zaśpiewali arie
ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki, w rolę Hanny wcieliła się Anna
Kutkowska – Kass a arie Miecznika wykonał Witold Żołądkiewicz. Publiczność
była pod ogromnym wrażeniem talentu i głosu występujących artystów.
Koncert dał możliwość obcowania ze śpiewem i muzyką w najdoskonalszej
postaci.
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Panele merytoryczne zostaną poprowadzone przez koordynatorów i mają
na celu wskazanie założeń pracy wolontariuszy w każdym z wymienionych
aspektów.
13.30 – Prezentacja wniosków wypracowanych podczas paneli.
14.00 – Część artystyczna.
14.30 – Uroczysta sesja Rady Gminy w Wieniawie w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu gminnego wolontariatu.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

SENIOR – WIGOR W GMINIE WIENIAWA.
DZIENNY DOM OPIEKI DLA OSÓB
POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA
W budynku po byłej szkole podstawowej w Komorowie rozpoczęły się
prace związane z adaptacją budynku na potrzeby dziennego domu opieki
dla osób powyżej 60 roku życia, Senior – Wigor. Otwarcie placówki przewidziano na dzień 31 grudnia 2015 r. Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior-WIGOR” polegać będzie na realizacji podstawowych usług z zakresu pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego
posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających,
dostosowanych do potrzeb seniorów: rehabilitacja, odnowa biologiczna,
fizjoterapia. W budynku zostaną wymienione: stolarka okienna i drzwiowa,
położona zostanie nowa instalacja elektryczna, wodna, sanitarna, zainstalowane podłogi antypoślizgowe, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, zamontowany nowy piec, przebudowane szatnie i toalety. Zakupione
zostaną elementy wyposażenia: kanapy, stoły, lodówka, telewizor, żelazko,
meble, itp. W Gminie Wieniawa mamy coraz więcej emerytów. Ich aktywność
nie kończy się jednak wraz z przejściem na emeryturę. Wielu z nich chce się
dokształcać, realizować swoje pasje i przede wszystkim ciekawie spędzić
czas. Stąd pomysł na połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Tworzymy placówkę, która ułatwi
aktywizację osób starszych.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

WIENIAWA
ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA, NAJBARDZIEJ
RODZINNE Z WSZYSTKICH ŚWIĄT
W ROKU.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym,
radnych rady gminy, sołtysów oraz pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom Powiatu Przysuskiego,
serdeczne życzenia, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Niech
nowo narodzony Syn Boży zagości na stałe w Waszych sercach, przyniesie
pokój i radość dla wszystkich rodzin. Niech dla nikogo nie zabraknie miejsca
przy wigilijnym stole, a nadchodzący 2016 rok, niesie ze sobą same pogodne
i szczęśliwe chwile. Wesołych Świąt.
Krzysztof Sobczak – Wójt Gminy Wieniawa

LISTOPADOWY WYJAZD
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY.
W pierwszy w pełni listopadowy weekend, 6 listopada 2015 r., pracownicy
urzędu gminy w Wieniawie wyjechali w Pieniny. Wyjazd został sfinansowany
w połowie z funduszu świadczeń socjalnych, drugą połowę uczestnicy wyjazdu pokryli ze środków własnych. Pogoda dopisała, a wycieczka obfitowała
w wiele atrakcji. Pierwszego dnia uczestnicy wjechali kolejką krzesełkową
na górę Wdżar, z której rozciąga się piękna panorama na okoliczne pasma
górskie i można dostrzec cztery parki narodowe. Gorczański, Babiogórski, Tatrzański i Pieniński. Następnie wszyscy udali się do Niedzicy zwiedzenia zamku i zapory czołowej na Jeziorze Czorsztyńskim oraz Czerwonego Klasztoru
na Słowacji. Część uczestników wybrała się w pieszą wędrówkę na Okrąglicę,
najwyższy szczyt w paśmie Trzech Koron. Drugi dzień to zwiedzanie wąwozu
Homole oraz parku zdrojowego w Szczawnicy. U wylotu wąwozu, część osób
postanowiła zdobyć najwyższy szczyt Pienin, Wysoką, położoną w paśmie
Małych Pienin. Z zakończonej sukcesem marszruty, wrócili do Jaworek przez
Durbaszkę. Do Wieniawy uczestnicy wrócili w późnych godzinach nocnych.

MINĄŁ ROK OD WYBORÓW
SAMORZĄDOWYCH.
W dniu 01 grudnia 2015 r. Minie rok od przejęcia przeze mnie zaszczytnego stanowiska Wójta Gminy Wieniawa. Pragnę jeszcze raz z tego miejsca
podziękować wszystkim wyborcom, którzy poszli do wyborów i oddali na
mnie swój głos. Od początku mojej pracy na rzecz samorządu wieniawskiego
twierdziłem i twierdzę nadal, że działalność organów Gminy powinna być
jawna, a przede wszystkim jawne i transparentne winno być kierowanie gminą. Mieszkańcy powinni wiedzieć co się w gminie dzieje oraz jaka jest sytuacja finansowa i jakie działania podejmuje Wójt oraz Rada Gminy w konkretnych sprawach. Od dnia objęcia urzędu byłem zdeterminowany i gotowy
wprowadzić zasadę jawności wszelkich decyzji, oraz aby sporne tematy były
konsultowane z Mieszkańcami, którzy będą mieli głos decydujący w danej
sprawie. Tak właśnie się stało i wiem, że przyniosło to zamierzony efekt, w postaci zaangażowania społeczności lokalnej w bieżące sprawy gminy. Poniżej
w skrócie przedstawiam, co udało nam się przez ten miniony rok zrealizować.
Szczegółowe sprawozdanie wraz z dokumentem stanowiącym bilans otwarcia opublikuję na stronie internetowej gminy pod adresem www.gminawieniawa.pl, po 01 grudnia 2015.
•
oddano dwie drogi lokalne w Brudnowie - 490 metrów i Woli Brudnowskiej – 550 metrów
•
zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Kłudnie – wartość inwestycji
2 040 709,15 zł, w bieżącym roku w kwietniu zapłacono 1 128 070,80 zł
(Środki unijne – 500 000 zł)
•
plac zabaw dla dzieci w Skrzynnie – 53 268 zł (Środki unijne – 36 647 zł)
•
konserwacja i wyczyszczenie 8000 m.b. rowów odwadniających
•
remont i utwardzenie dróg gruntowych – około 4 000 m.b.
•
usuwanie zakrzaczeń i czyszczenie poboczy – 6000 m.b.
•
remont ogrodzenia i odnowienie placu zabaw w Jabłonicy
•
organizacja imprez kulturalnych
•
trwają prace związane z uruchomieniem placówki senior-wigor
Krzysztof Sobczak – Wójt Gminy Wieniawa

TURNIEJ SZACHOWY
W sobotę 17 października
2015r. Gminne Centrum Kultury
w Wieniawie zorganizowało II
Gminny Turniej Szachowy. Do
gry przystąpiło 8 zawodników.
W wyniku zaciętej walki każdy
z każdym bezkonkurencyjny
okazał się Pan Janusz Dębski
z Sokolnik Suchych. Drugie miejsce zajął Pan Mirosław Lurzyński
z Rykowa, trzecie – Dariusz Sadownik z Jabłonicy, czwarty był
Mateusz Wochniak z Kłudna , kolejne miejsca – Henryk Dziubiński ze Skrzynna, Piotr Wochniak z Kłudna, Jan Gil z Korycisk i Dominik Sowiński z Jabłonicy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. Cieszymy się,
że w zawodach wzięła udział także młodzież. Przy okazji zachęcamy osoby,
które potrafią grać w szachy do uczestnictwa w turniejach. Następny turniej
już w lutym 2016 roku.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KOMUNIKATY
APEL
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze zwraca się z apelem dot. bezpieczeństwa osób starszych. W ostatnim okresie czasu odnotowano wzrost
ilości przestępstw dokonywanych na osobach starszych. Oszuści, działający metodą „na wnuczka” lub „na policjanta” wciąż wyłudzają pieniądze
od osób w podeszłym wieku. Coraz częściej przestępcy podają się za policjantów CBŚP, bądź funkcjonariuszy zajmujących się rozpracowywaniem
oszustów. Osoby starsze, które czując się samotne, schorowane, a także
poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw,
wyłudzeń, kradzieży. Działaniem przestępców kieruje przede wszystkim
przeświadczenie, że starszy człowiek, z uwagi na uwarunkowania psychofizyczne wynikające z wieku, stanowi „łatwą ofiarę”. W związku z zaistniałymi zdarzeniami apelujemy do mieszkańców powiatu przysuskiego
o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy
dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica. Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, że znaleźli się
w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej np. wypadek drogowy. W związku
z tym proszą o pożyczkę finansową. Oszuści twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze – wysyłając po nie swojego dobrego znajomego lub
kolegę. Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary
i odbiera przekazaną dobrowolnie w dobrej wierze kwotę pieniędzy przeznaczoną przez seniora na pomoc łakomemu wnuczkowi. Prosimy o powiadamianie Policji o każdym przypadku próby wyłudzenia pieniędzy na szkodę
osób w podeszłym wieku, o każdym zdarzeniu, które działaniem oraz sposobem zachowania wzbudzają podejrzenie działalności przestępczej. Przypominamy że wszelkie informacje można kierować pod bezpłatnym numerem
telefonu 997 lub 112. Każdy sygnał uzyskany od obywateli jest szczególnie
cenny dla Policji, tylko szybka informacja o takich zdarzeniach przyczyni się
do złapania oszustów na gorącym uczynku. Ostrzegajmy innych przed wspomnianymi zagrożeniami i wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo, gdyż
każdy może stać się ofiarą oszustwa lub kradzieży.

PRZYSMAKI SKOWYRÓWKI
NA WIGILIĘ – PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI.
Wigilijne pierogi z kapustą
i grzybami są kulinarnym niezbędnym składnikiem świąt.
Dzisiaj proponuję Państwu jeden z wielu przepisów na to
tradycyjne, wigilijne danie. Nie
powinien on sprawić kłopotów
nawet początkującym adeptom
kuchni. Wprawna gospodyni
potrafi zawsze wyczarować
cuda. Składniki: 3 szklanki mąki
z górką 1 szklanka wrzątku 1/2
łyżeczki soli 30 g grzybów suszonych 300 g kapusty 1 cebula
1,5 szklanki wrzątku sól i pieprz
oliwa 2 łyżki masła do podsmażania pierogów Sposób wykonania: Wymoczone grzyby gotujemy w niewielkiej ilości wody. Następnie kroimy
je drobno. Kroimy też kapustę i cebulę. Cebulę podsmażamy na oliwie,
następnie dodajemy kapustę i grzyby. Dodajemy szczyptę soli i pieprzu,
następnie dolewamy 1,5 szklanki wrzątku lub wywaru po gotowaniu
grzybów. Zostawiamy pod przykryciem na małym ogniu, aż cała woda
wyparuje. W tym czasie zabieramy się za ciasto. Do miski wsypujemy
mąkę, wlewamy gorącą (nie wrzącą) wodę, dodajemy soli i mieszamy.
Wyrabiamy, przykrywamy dużym talerzem i zostawiamy na stolnicy na
10-15 minut. Następnie dzielimy na mniejsze części i wałkujemy cienko.
Wykrawamy szklanką kółka. Każdy placek nadziewamy farszem i sklejamy brzegi. Możemy uformować falbankę. Wrzucamy pierogi partiami do
osolonej, wrzącej wody, gotujemy, aż pierogi wypłyną i chwilę popływają po wierzchu. Następnie na patelni rozpuszczamy masło i obsmażamy
pierogi z obydwu stron. Smacznego.

JEDŹ OSTROŻNIE –
BĄDŹ BEZPIECZNY
W najbliższych dniach przysuska drogówka przeprowadzi działania prewencyjno – kontrolne „Alkohol i narkotyki”, których celem jest
sprawdzenie jak największej ilości kierujących pojazdami. Ich celem
jest eliminacja z ruchu tych, którzy nie stosują się do przepisów prawa
i narażają innych na utratę zdrowia lub życia.
Okres przejściowy pomiędzy jesienią a zimą na drogach to jak zwykle trudny czas dla kierowców. Szybko zapadający zmierzch oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady deszczu, zalegające liście,
śnieg, wilgoć, zaparowane szyby), powodują znaczny wzrost zdarzeń
drogowych.
Jak pokazują statystyki zdarzeń drogowych zaistniałych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Przysusze za ostatnie 10
miesięcy br. roku nastąpił ich wzrost o 16 w stosunku do tego samego
okresu ubiegłego roku. Tylko w samym październiku tego roku odnotowaliśmy 20 zdarzeń na naszych drogach (17 w poprzednim roku).
Przysuscy policjanci apelują do kierowców o rozwagę, odpowiedzialność i cierpliwość za kierownicą oraz przypominają o podstawowych zasadach, jakie należy zachować, aby bezpiecznie dojechać do
celu:
1. Zachowaj ostrożność i kontroluj sytuację na drodze – Twoje
bezpieczeństwo jest nadrzędnym priorytetem.
2. Jazda zimą jest wyzwaniem dla pojazdu i Twoich umiejętności
jako kierowcy. Zawyżona samoocena umiejętności oraz brak
wariantów awaryjnych może skończyć się dla Ciebie i innych
użytkowników drogi tragicznie.
3. Załóż opony zimowe - zwiększają one bezpieczeństwo dzięki
lepszej trakcji, poprawie hamowania i zachowania pojazdu na
śniegu, błocie pośniegowym a w szczególności na lodzie. Dzięki nim zapewnisz sobie lepszą stabilność i kontrolę nad pojazdem.
4. Bądź świadom ograniczeń swoich i innych kierowców - zwracaj
uwagę na warunki, dostosuj prędkość pojazdu do panujących
warunków. Prędkość bezpieczna nie może być nigdy utożsamiana z prędkością dozwoloną - jednak musi się mieścić w jej
granicach.
5. Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu - to
klucz do bezpiecznej jazdy. Jeśli pamiętasz o tym, masz szansę
skorzystać z rozmaitych technik hamowania albo uciec z drogi,
gdy poprzednika ustawi „w poprzek”. Inaczej po prostu w niego
uderzysz i co najgorsze w tym nieszczęściu jest to, że wypadek
będzie z Twojej winy.
6. Trzeźwo oceniaj drogę hamowania w różnych warunkach pogodowych – drogowych.
7. Uważaj na zakrętach - zwolnij na prostej przed zakrętem.
8. Nie zapominaj o pieszych, którzy stanowią w tym okresie szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu.
Apelujemy też o zdecydowaną reakcję kiedy widzimy, że za kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach, również dla Ciebie!
Podobnie do alkoholu działają również środki odurzające, które m.
in. zaburzają koncentrację, koordynację psychoruchową oraz zdolność
do prawidłowej oceny ryzyka na drodze opóźniając czas reakcji.
Nie czekaj na tragedię - poinformuj o tym Policję.

OGŁOSZENIE:
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(Dz.U. z 2015 roku poz. 782)
Informuję, że został wywieszony wykaz nieruchomości w siedzibie Gminy Borkowice gruntów przeznaczonych do sprzedaży
w miejscowości Wymysłów.

Monika Grzywaczewska
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Wójt Gminy Borkowice

SPORT
IX EDYCJA POWIATOWEJ AMATORSKIEJ
LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
O MISTRZOSTWO POWIATU ORAZ
PUCHAR STAROSTY PRZYSUSKIEGO

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół
Robert Bomba

Starosta Przysuski zaprasza do udziału w rozgrywkach IX edycji Powiatowej
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej
o Mistrzostwo Powiatu oraz Puchar Starosty Przysuskiego.
Celem rozgrywek jest popularyzacja
halowej piłki nożnej pięcioosobowej
na terenie Powiatu Przysuskiego oraz
wyłonienie najlepszych drużyn, którym
zostanie przyznany Puchar Starosty
Przysuskiego oraz tytuł Mistrza Powiatu
Przysuskiego na sezon 2015/2016

Spotkanie organizacyjne - 8 grudnia 2015 r. godz. 15.00 Hala
sportowa przy Zespole Szkół nr 2 w Przysusze. Pierwsza kolejka
rozgrywek odbędzie się w dniu 12 grudnia 2015 roku na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Robert Bomba

SUKCESY ZAPAŚNIKÓW
Z BORKOWIC

Terminarz:
Zgłaszanie drużyn - do 4 grudnia 2015 r. godz. 15.00 w Zakładzie
Obsługi Szkół w Przysusze (internat Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze) - druki do pobrania oraz szczegółowe informacje na stronie
internetowej Powiatu Przysuskiego www.przysucha.pl

W dniach 6-7 listopada zawodnicy z MULKS z Borkowic wzięli
udział w XXV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym im.
Ryszarda Dworoka w Rudzie Śląskiej. Zawodnicy klubu sportowego zajęli następujące miejsca: Kłak
Dominik – waga 100 kg I miejsce
oraz Filip Włodarczyk - waga 58 kg
- III miejsce.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

SPORT W DNIU NIEPODLEGŁOŚCI
Wychowankowie Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego
w Goździkowie
wraz z wychowawcami Małgorzatą Jóźwicką,
Beatą Wójtowicz
i Jackiem Kucprem uczcili w nietypowy sposób 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
– wzięli udział w Kajakowym Spływie Niepodległościowym rzeką
Pilicą na trasie Tresta – Tomaszów Mazowiecki. Uczestnicy imprezy
przybrali biało-czerwone barwy, imprezę rozpoczęła rozgrzewka
i morsowanie członków KS Amber z Tomaszowa Mazowieckiego
w rzece Pilicy. Następnie uczestnicy spływu udali się do Tresty, gdzie
w asyście honorowej złożono wiązankę, zapalono znicze pod pomnikiem, odśpiewano rotę i oddano hołd poległym żołnierzom AK.
Spływ rozpoczął się w pobliżu miejscowości Tresta nad Zalewem Sulejowskim. Tu, obok tamy, zostały zwodowane kajaki i poszczególne
jednostki kolejno zaczęły płynąć, zgodnie z nurtem Pilicy w kierunku
Tomaszowa Mazowieckiego. Specyficznego nastroju i uroku spływowi dodawała lekka mgła i deszcz, które w połączeniu z wszechobecną ciszą nadawały mu atmosferę tajemniczości i niezwykłości.
Ciszę tę przerywały jedynie odgłosy żerujących ptaków oraz odgłosy
zwierząt. Słychać było też pieśni patriotyczne śpiewane przez uczestników. Meta spływu znajdowała się na przystani w Tomaszowie Mazowieckim. Dopłynięcie do celu zajęło uczestnikom około 3 godzin.
Wszyscy byli w radosnym nastroju i – co ważniejsze - bezpiecznie
dotarli do mety. Po spływie odbyło się ognisko i wspólne śpiewanie
piosenek niepodległościowych. Spływ miał na celu uczczenie Święta
Niepodległości, promowanie turystyki kajakowej oraz popularyzowanie Pilicy jako ciekawego szlaku wodnego.
Małgorzata Kowalska
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11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W POWIECIE PRZYSUSKIM

Święto Niepodległości – Starosta Marian Niemirski i Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak
składają kwiaty pod pomnikiem w gminie Odrzywół

Delegacja Samorządowców z gminy i powiatu przed Sanktuarium w Skrzyńsku

Przejście uczestników uroczystości na cmentarz

Starosta Marian Niemirski składa kwiaty pod pamiątkowym krzyżem przed Sanktuarium
w imieniu władz powiatu przysuskiego

Ksiądz dziekan Andrzej Szewczyk dokonuje odsłonięcia pomnika

Poczty sztandarowe

Delegacja Powiatu składa kwiaty na cmentarzu w Przysusze

Koncert chóru Canto z okazji 11 listopada

Wieniec z gminy Borkowice

