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Zazwyczaj polityką interesuję się średnio. Tak, jak większość znanych mi lu-
dzi bardziej interesuje mnie to wszystko, co dzieje się wokół mnie, niż jakieś 
abstrakcyjne zdarzenia, gdzieś daleko. Biorę udział w wyborach, od kiedy stały 
się wolne i demokratyczne. Po wyborach jednak uważam, że władza powinna 
się zająć swoimi sprawami, a ja swoimi. Nie ukrywam, że po ostatnich wybo-
rach prezydenckich i parlamentarnych podniósł mi się poziom optymizmu i za-
cząłem z większą nadzieją oczekiwać pozytywnych skutków działania nowej 
ekipy. Przyznaję, że ucieszyły mnie pierwsze działania Pana Prezydenta, który 
wypowiadał się w sposób zdecydowany i przemyślany, ale również proeuro-
pejski i propolski jednocześnie. Podobnie odbierałem również słowa nowego 
Ministra Spraw Zagranicznych, który swoim rozsądkiem i zdrowym podejściem 
do narastającego problemu uchodźców wyprzedził innych polityków europej-
skich o kilka tygodni. Pan Prezydent nie tylko mówił. Przygotował projekt usta-
wy o powrocie do poprzednich warunków przejścia na emeryturę,czyli 60 lat 
kobiety i 65 lat mężczyźni. Podobało mi się również to, że zgodnie z z zapowie-
dziami Pani Premier i ministrowie odpowiedzialni za finanse państwa zaczęli 
przygotowywać się do wprowadzenia programu 500 plus, czyli udzielenie 
wsparcia rodzinom wychowującym dzieci. To wszystko było tak bardzo inne od 
uprawianej przez 8 lat polityki „ciepłej wody w kranie”. W ciągu zaledwie kilku-
nastu tygodni nowa władza zaczęła uczciwie wypełniać deklaracje złożone 
Polakom w okresie przedwyborczym. To, co również normalne, na wszelkich 
stanowiskach rządowych i związanych z rządem zaczęli pojawiać się nowi lu-
dzie, a zaczęli odchodzić z nich ludzie platformy i PSL-u. Pojawił się też pierwszy 
spór o skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu okazało się, że 
Platforma Obywatelska uchwaliła w czerwcu, na 4 miesiące przed utratą wła-
dzy w Polsce nową zasadę, zgodnie z którą powołała nowych sędziów na sta-
nowiska, które powinny być obsadzone po nowych wyborach. Stało się z jaw-
nym pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących w państwie prawa. Nikt 
wtedy, poza PiS-em nie protestował, nie ogłaszał końca demokracji, ani tez nie 
urządzał manifestacji i nie krzyczał, że PO to zagrożenie dla wolności Polski. 
Platforma mając świadomość końca swojej władzy po 8 latach próbowała usta-
nowić swój monopol polityczny w najważniejszym organie sądowniczym, za 
pomocą którego mogła w sposób dowolny obalać działania prawodawcze no-
wej ekipy i blokować wszystkie planowane reformy – licząc na bardzo daleko 
posuniętą przychylność trybunału. Jednak ta sytuacja była bardzo niebez-
pieczna dla nas – dla obywateli. Podam tylko dwa przykłady. Pierwszy z nich to 
wydłużenie wieku emerytalnego. Każdy obywatel rozpoczynając pracę zawie-
ra swoisty kontrakt z Państwem ,które gwarantuje system wypłat emerytur, że 
na określonych zasadach będzie przyjmowało wpłaty, a po upływie określone-
go czasu wpłat – zacznie wypłacać emeryturę. Ja płacę, a po czasie i w warun-
kach ustalonych przez ustawę otrzymuję wypracowane przez lata świadczenie. 
To moje prawo nabyte gwarantowane przez konstytucję. Rząd pana Donalda 
Tuska uznał jednak, że Państwo zawierając ze mną kontrakt prawie 30 lat temu 
pomyliło się i powinienem składki płacić dłużej o dwa lata, a moja żona dłużej 
o 7 lat. Nie pytając mnie, ani też żadnego z zainteresowanych o zdanie uchwa-
lono emeryturę dla wszystkich od 67 roku życia. Opozycja zaskarżyła tą ustawę 
do Trybunału Konstytucyjnego. 7 maja 2014 r. trybunał orzekł, że odebranie mi 
moich praw nabytych gwarantowane mi przez m.in. art 2 konstytucji, jest z nią 
zgodne. Dla trybunału przestała się liczyć ochrona zasad prawnych. Ponad nią 
postawił komfort władzy. Poszkodowany miał być ogół obywateli. I jeszcze jed-
na uwaga w tej sprawie. Wyrok zapadł w stosunku 9 na 15 sędziów było za 
konstytucyjnością wyroku w sprawie emerytur, a 6 na 15 sędziów było przeciw-
nych, uważając, że jest to ustawa sprzeczna z konstytucją. W świetle przyjętych 
już przez sejm zmian zasad działania trybunału – takie prawo nie weszłoby w ży-
cie ponieważ wyrok nie został podjęty większością 2/3 głosów. Drugi przykład 
zagrożeń, jakie stwarzałby monopol polityczny PO w trybunale to haniebne 
odebranie milionom Polaków oszczędności z OFE. Kiedy w 1999 r. wprowadzał 
rząd reformę emerytalną, każdy z nas miał oszczędzać własne pieniądze na 
własne konto emerytalne i mieć z tego tytułu godziwą emeryturę na starość. 
Mieliśmy też w odróżnieniu od składek wpłacanych do ZUS mieć prawo dowol-
nie dysponować zgromadzonym kapitałem np. mógł on podlegać dziedzicze-
niu przez dzieci. Przez kilkanaście lat Polacy w OFE zgromadzili 160 miliardów 
złotych, które władza ukradła – ratując deficyt finansów publicznych. Po prostu 
władza zalała naszymi pieniędzmi ogromną dziurę budżetową, którą sama wy-
tworzyła. Pan Premier Tusk wspólnie z p. Rostowskim oświadczyli, że w OFE 
były gromadzone pieniądze publiczne i rząd jako reprezentant interesu pu-
blicznego może dysponować środkami publicznymi. Dlatego też je przejął. 
Myślałem sobie jakie publiczne ? Przecież to nie rząd płacił moje składki eme-
rytalne, tylko ja. Ale – pomyślałem sobie – takie masowe bezprawie zostanie 
powstrzymane w trybunale konstytucyjnym. Nie można gromadzić środków 
emerytalnych obywateli, a potem bez ich zgody łatać nimi dziury budżetowe. 
I znowu się bardzo zdziwiłem. 4 listopada 2015 r. trybunał konstytucyjny orzekł, 
że zagarnięcie 160 mld złotych składek obywateli jest zgodne z konstytucją. 
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar komentował zaistniałą sytuację 
następująco: „Zdaję sobie sprawę, że inny wyrok TK mógłby powodować po-

ważne problemy z punktu widzenia funkcjonowania państwa i zapewnienia 
realizacji takich usług jak ochrona zdrowia i prawo do edukacji. Z drugiej strony 
postawienie przez TK przede wszystkim na zasadę bezpieczeństwa finansów 
publicznych i trochę mniej niż poważne potraktowanie zasad praworządności 
oraz zaufania obywatela do państwa może mieć dalekosiężne i trudne konse-
kwencje” W podobnym tonie wypowiadali się wszyscy ekonomiści i wielu poli-
tyków. Władzy to w niczym nie przeszkodziło. Pieniądze zniknęły z naszych 
kont w OFE i przepłynęły do ZUS. Wtedy nie było protestów, walki w obronie 
interesów obywatela, demokracja też nie była zagrożona, nawet w momencie, 
kiedy odbierano obywatelom ich oszczędności. Nie słyszałem, żeby redaktor 
Lis, adwokat Giertych, czy polityk Petru wzywali ludzi do wyjścia na ulicę 
i obronę zagrożonego narodu przez niegodziwą władzę. Nie bronili też przed 
tamtym rządem, ewidentnie łamiącym zasady demokracji i konstytucji Pola-
ków. Jak wyliczyli eksperci – ponad 130 wyroków trybunału nie zostało opubli-
kowanych i wprowadzonych w życie przez poprzednie rządy koalicyjne. A teraz 
kiedy PiS reformuje zasady działania tej upolitycznionej obecnie przez PO in-
stytucji, tak, żeby mogła z powrotem służyć obywatelom i obronie ich intere-
sów okazuje się, że to demokracja jest zagrożona, a państwo polskie znalazło 
się niemalże na drodze do dyktatury. To rzecz jasna śmieszne i niepoważne. 
Pokazuje tylko, jak niskie są pobudki ludzi, którzy przegrali demokratyczne wy-
bory i nie potrafią przyjąć do wiadomości faktu, że stracili władzę, bo się naro-
dowi nie podobało, jak ją przez ostatnie lata sprawowali. Wiele dziedzin życia 
wymaga odwrócenia o 180 stopni i bardzo głębokiej reformy, żeby państwo 
polskie było znowu Matką Ojczyzną dla swoich obywateli, a nie macochą wy-
ganiającą miliony ludzi na emigrację. Emigrujący z ojczyzny Polacy nie mają 
pretensji wyłącznie o materialny poziom życia. W bardzo wielu przypadkach 
dokucza nam wielość niespójnych przepisów, problemy w prowadzeniu wła-
snej działalności gospodarczej, niezgodne z oczekiwaniami działanie wymiaru 
sprawiedliwości, nadmierny fiskalizm państwa, słabość polskiej polityki, afery, 
których tak obficie dostarczała poprzednia władza. To dlatego wielu Polakom 
w Polsce żyje się źle i wybierają kraje lepiej rządzone. Nie można po miesiącu 
od przejęcia władzy rozliczać rządu z wykonania programu wyborczego, a to 
już słychać w wypowiedziach opozycji. Nie można też angażować zagranicz-
nych mediów i rządów do mieszania się w polskie, wewnętrzne sprawy, ponie-
waż to trąci zdradą. To nie jest tak, że jak uważa redaktor Lis który opowiada 
wstydliwe rzeczy w telewizjach niemieckich, że to u przyjaciół i ci przyjaciele 
nam będą z troską pomagać. U progu nowego roku będę miał życzenie – chroń 
nas Boże szczególnie od niemieckiej i rosyjskiej „przyjacielskiej” pomocy. Pol-
skę będziemy naprawiać sami – to się już zresztą zaczęło. Nam wszystkim po-
trzebna jest odrobina mądrości, zaufania do demokratycznej polskiej władzy 
i spokój. Nie dajmy się omamić krzykami. Zacznijmy rozliczać władzę z deklara-
cji wyborczych za rok. I zapewniam Państwa Czytelników, że będzie to ciągle 
władza demokratyczna.

Jarosław Bednarski

Życzenia noworoczne
W związku z nadchodzącym Nowym, 2016 Rokiem władze 
samorządowe powiatu przysuskiego składają Państwu 

najlepsze życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia i radości 
w Nowym Roku. Mamy nadzieję, że będzie on lepszy i wypeł-

niony samymi dobrymi przeżyciami. 
Wszystkiego najlepszego

Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Wochniak
Starosta Przysuski – Marian Niemirski
Wicestarosta Przysuski – Tomasz Matlakiewicz

Cenny spokój
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Rada poWiatu na ostatniej sesji W 2015 R. uChWaliła budŻet 
na 2016 R. 

23 grudnia 2015 na ostatniej plenarnej sesji w 2015 roku spotkała się Rada 
Powiatu w Przysusze. Program obrad był intensywny i zawierał 23 punkty po-
rządku dziennego. Najważniejsze z nich to podjęcie 3 uchwał w sprawie uchwa-
lenia długotrwałej perspektywy finansowej powiatu przysuskiego, uchwalenie 
budżetu powiatu przysuskiego na 2016 r. oraz uchwalenie strategii rozwoju 
lokalnego powiatu przysuskiego na lata 2016-2022. Uchwalenie dwóch pierw-
szych pierwszych uchwał wymagało zasięgnięcia w tej sprawie opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Trzeci dokument wyznaczyć ma kierunki rozwoju 
powiatu na najbliższe 6 lat, a sam dokument jest warunkiem koniecznym do 
aplikowania o środki wspierające działania inwestycyjne powiatu w nowej per-
spektywie finansowej. Jest więc niezbędny dla pozyskiwania pieniędzy na inwe-
stycje prorozwojowe, realizowane w powiecie, w najbliższych 6 latach. Obrady 
Rady Powiatu na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia miały niecodzienny 
charakter, ponieważ ze względu na planowane spotkanie opłatkowe przygo-
towywane wspólnie dla radnych i pracowników starostwa bezpośrednio po 
zakończeniu obrad rady, odbywał się w trudnych warunkach, w małej sali kon-
ferencyjnej, gdzie zazwyczaj odbywają się posiedzenia komisji. Pomimo braku 
miejsca i różnych drobnych niedogodności rada pod przewodnictwem Krzysz-
tofa Wochniaka pracowała bardzo sprawnie. Po rozpoczęciu obrad i stwierdze-
niu ich prawomocności, został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia. 
Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie zapytań i interpelacji przez 
radnych. Z zapytaniem zgłosił się radny Stanisław Szustka, który mówił o pla-
nie gazyfikacji gimnazjum w Przysusze w oparciu o rozprężnię gazu płynnego. 
Radny zapytał, czy władze powiatu będą zainteresowane przyłączeniem do sie-
ci gazowniczej kotłowni znajdujących się w zarządzie instytucji powiatowych 
i ogrzewających powiatowe jednostki organizacyjne w Przysusze. Po zadaniu 
pytania rada rozpoczęła prace nad przygotowanymi projektami uchwał. W kwe-
stii przyjęcia uchwały w sprawie długotrwałej perspektywy finansowej powiatu 
przysuskiego głos zabrała skarbnik powiatu Ewa Białecka, która poinformowała, 
że projekt uchwały spełnia wszelkie wymogi prawne w tej materii potwierdzo-
ne pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu. Opinię RIO 
w tej sprawie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Wesołowski. 
Rada w jednomyślnym głosowaniu przyjęła uchwałę. Jako drugi projekt został 
omówiony budżet powiatu na 2016 r. Projekt przedstawił Radzie starosta marian 
Niemirski, który między innymi powiedział radnym: „Mam zaszczyt w imieniu Za-
rządu Powiatu zaprezentować projekt uchwały budżetowej powiatu przysuskiego 
na 2016 r. Dzięki wspólnej, trudnej i systematycznej pracy Zarządu i Pani Skarb-
nik, której w tym miejscu dziękuję szczególnie, możemy dzisiaj, na ostatniej sesji 
plenarnej rady Powiatu w 2015 r. prowadzić prace nad przyjęciem i wdrożeniem 
w życie tego podstawowego z punktu widzenia naszego samorządu dokumentu. 
... Tym dokumentem wyznaczamy kierunek rozwoju naszej małej ojczyzny, a także 
po raz kolejny wpisujemy w niego naszą konsekwencję w realizacji tego, co zapre-
zentowaliśmy wyborcom rok temu, przed wyborami samorządowymi. ...Oprócz 
szczegółowego wykazu inwestycji, o których wspomnę za chwilę, przedstawiany 
Państwu Radnym projekt uchwały zawiera pierwszą transzę wydatków na realiza-
cję największego w dziejach powiatu projektu inwestycyjnego o szczególnym cha-
rakterze. Mam tu na myśli projekt instalacji odnawialnych źródeł energii w domach, 
u mieszkańców powiatu. To jedno z największych w Polsce tego typu przedsięwzięć, 
ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do projek-
tu mamy przyjętych ponad 2000 wniosków mieszkańców zawierających zamiar 
uczestnictwa z aplikacją o instalację wybranego typu lub typów urządzeń wytwa-
rzających czystą energię. To nasz wielki sukces, ale również wielka przed obywate-
lami odpowiedzialność. Musimy tutaj w naszym gronie radnych znaleźć w sobie siłę 
i mądrość wsparcia dobrego działania na rzecz naszych mieszkańców. ...Przyjmu-
jąc budżet powiatu przysuskiego będziemy uprawiać politykę udzielania wsparcia 
mieszkańcom powiatu, którzy w sposób nieskrępowany i dobrowolny o udzielenie 
tego wsparcia wystąpili. I taką właśnie politykę chcemy tutaj uprawiać, politykę 
w której ważny jest człowiek i stała poprawa jego warunków życia, i w konsekwen-
cji znacząca poprawa warunków ekonomicznych funkcjonowania, dzięki ograni-
czaniu wydatków na najpoważniejszą pozycję w domowych wydatkach – energię. 
...Ten projekt ma jeszcze jedną zaletę, o której nie sposób nie przypomnieć Państwu 
w momencie dyskusji o przyszłym budżecie powiatu przysuskiego. Jest on dostępny 
dla każdego mieszkańca powiatu – nawet tej części o bardzo skromnych docho-
dach, dlatego, że zakłada tylko 10 % udział mieszkańców – beneficjentów w ogól-
nych kosztach realizacji całości zadania. Resztę zamierzamy dla obywateli zdobyć 
ze wszystkich możliwych do wykorzystania źródeł. I to jest proszę Państwa plan 
polityczny Zarządu Powiatu Przysuskiego i mój, jako starosty na 2016 rok. Projekt 
budżetu zakłada dochody na poziomie 65 166 600 zł. Wydatki planujemy na kwotę 
70 320 249 zł. Wydatki inwestycyjne do realizacji przez powiat w 2016 r. wyniosą 
13 319 002 zł. Z tej kwoty Powiat zamierza pozyskać na inwestycje z funduszy ze-
wnętrznych nie mniej niż 8 050 000 zł. Po uchwaleniu budżetu zrealizujemy: dokoń-
czenie przebudowy drogi Pomyków – Kłonna w m. Smogorzów, przebudujemy dro-
gi: Skrzynno – Borkowice – Bryzgów, Konary – Żmijków, Drzewica – Rusinów – Sady 

Kolonia. Ponadto przebudujemy most w Rdzuchowie, zakupimy ciągnik z kosiarką 
bijakową, z ramieniem hydraulicznym oraz wykonamy niezbędne dokumentacje 
techniczne na kolejne planowane inwestycje drogowe. Planujemy wyposażenie 
pracowni endoskopowej w gastroskop oraz wyremontowanie budynku obecnego 
Zespołu Szkół Rolniczych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, który 
spełni oczekiwania i zaspokoi potrzeby naszych mieszkańców w dziedzinie opieki 
nad osobami starszymi. ... Ale oprócz inwestycji projekt budżetu zawiera jeszcze 
jedną bardzo ważną wartość – to stabilne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich 
jednostek finansowanych i dotowanych przez powiat, a to przekłada się na setki 
miejsc pracy w placówkach i instytucjach powiatowych. To jet również wartość, nie 
do przecenienia w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych po-
wiatu przysuskiego. Szanowni Państwo.

Mam nadzieję, że w swojej uczciwości i świadomości powinności oraz obowiąz-
ków i zobowiązań wobec wyborców, jako uczciwi i świadomi działacze samorzą-
dowi udzielicie poparcia prezentowanemu dzisiaj projektowi budżetu powiatu 
przysuskiego na 2016 r. Ja ze swej strony w imieniu własnym i Zarządu Powiatu 
proszę o przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przysuskiego 
na 2016 r. Dziękuję za uwagę.” Ponadto starosta zadeklarował przeprowadzenie 
prac remontowych na drogach nie wymienionych w załączniku inwestycyjnym. 
Łączna długość dróg na których ma zostać poprawiona nawierzchnia jest pla-
nowana w 2016 r. na 25 kilometrów. Po uzyskaniu szczegółowych odpowiedzi 
dotyczących planowanych remontów dróg radni przyjęli budżet jednomyślnie.  
Starosta odpowiedział również, na zapytanie w kwestii doprowadzenia rozprę-
żanego gazu do kotłowni. Zwrócił uwagę na zmianę na rynku paliw płynnych 
i znaczny spadek cen w stosunku do ubiegłego roku, oraz wątpliwości, co do 
ekonomicznej strony takich działań. Realizujemy projekty, ale tylko takie, które 
dają powiatowi wymierne efekty, a na razie nie ma pewności czy to się nam 
opłaci – powiedział starosta udzielając odpowiedzi.”

Jarosław Bednarski

Głosowanie jednomyślne 16 radnych za i Rada Powiatu uchwaliła budżet powiatu na 2016 r.

Na pytania i interpelacje odpowiadał starosta Marian Niemirski
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stRategia RozWoju lokalnego poWiatu pRzysuskiego na lata 
2016 – 2022 uChWalona

23.12.2015r. Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Strate-
gii Rozwoju Lokalnego Powiatu Przysuskiego na lata 2016 – 2022. Dokument 
składający się łącznie z 4 części: Strategii Rozwoju Lokalnego, Powiatowego 
Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Powiatowej Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych i Powiatowego Programu Rewitalizacji. Za 
opracowanie strategii odpowiadał z ramienia władz powiatu wicestarosta To-
masz Matlakiewicz wspierany przez kierownika wydziału pozyskiwania środ-
ków Zbigniewa Kwiatkowskiego. Dzięki opracowaniu strategii zostały okre-
ślone cele strategiczne, niezbędne do rozwoju powiatu. Potencjał wzrostowy 
każdej gospodarki, w tym także gospodarki Powiatu Przysuskiego wyzna-
czać będzie dostępność i skomunikowanie z otoczeniem. Oprócz systemu 
transportowego sprzyjającego rozwojowi będą to również zaawansowane 
technologicznie systemy melioracji,odprowadzania, odbioru i utylizacji ście-
ków oraz rozwiązana kwestia scalania gruntów. Wszystkie działania w tym 
obszarze będą ukierunkowane na dynamiczne podnoszenie atrakcyjności 
Powiatu, jako miejsca, które poza przyjaznym nastawieniem do inwestorów, 
posiada odpowiednie zaplecze materialne umożliwiające skracanie proce-
sów inwestycyjnych. Integracja z Unią Europejską i wykorzystywanie fundu-
szy strukturalnych zwiększa rolę samorządu Powiatu w dostępie do środków 
finansowych wspierających rozwój całego jego obszaru. Ma to szczególne 
znaczenie w kontekście ograniczonych możliwości inwestycyjnych budżetu 
Powiatu. To wszystko powoduje, że tempo realizacji przyjętej wiązki celów 
operacyjnych w ramach tego celu strategicznego będzie bardzo silnie uza-
leżnione od skutecznego budowania montażu finansowego ze wszystkich 
możliwych źródeł – zarówno bezzwrotnych jak i preferencyjnych – oraz kre-
owania partnerstwa publiczno-publicznego i publiczno-prywatnego. 

Środowisko przyrodnicze jako czynnik warunkujący zrównoważony roz-
wój uzyskało rangę celu strategicznego. Wynika to w oczywisty sposób 
z zasobów środowiskowych znajdujących się w granicach Powiatu i jego 
otoczeniu oraz z opinii i oczekiwań mieszkańców wyrażonych w ankietach 
przeprowadzonych w związku z pracami nad Strategią. Urok Powiatu Przy-
suskiego jest postrzegany poprzez istniejący system zieleni, z pięknymi 
terenami leśnymi. W opinii wynikających z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych należy jednak podjąć wysiłek, aby ożywić tereny leśne Powia-
tu, podnieść czystość wód powierzchniowych i podziemnych oraz budować 
lokalną tożsamość i integrować mieszkańców na walorach historyczno-kul-
turowych. Głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy Powiatu 
Przysuskiego będzie kapitał prywatny w sferze gospodarki, jako konsekwen-
cja przyciągnięcia inwestorów i wzmocnienia siły ekonomicznej podmiotów 
rodzimych – głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Podobnie jak rządy 
innych krajów Unii Europejskiej, władze samorządowe Powiatu Przysuskiego 
stawiają na rozwój małych i średnich podmiotów kształtujących innowacyj-
ność gospodarki i najszybciej tworzących nowe miejsca pracy. Rozwój firm 
tej wielkości, a także przemysłu przetwórczego oraz nowoczesnych usług 
rynkowych uznaje się za priorytety. Działania samorządu Powiatowego będą 
ukierunkowane na polepszenie przedsiębiorcom warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej w ramach infrastruktury technicznej i drogowej 
oraz ułatwiania procesów inwestycyjnych poprzez przyjazny samorząd. Po-
wiat Przysuski był od lat postrzegany jako ośrodek rolniczy. Uwzględniając 
obecne trendy gospodarcze i niezbędne zróżnicowanie gospodarki Powia-
tu, uznano że wyspecjalizowana i nowoczesna gospodarka rolna powinna 
być jednym z ważnych filarów wzrostu gospodarczego. Dynamika rozwoju 
tej dziedziny będzie bardzo silnie uzależniona od skutecznego pozyskiwa-
nia środków strukturalnych Unii Europejskiej. Ważnym elementem wspie-
rającym wzrost gospodarstw rolnych będzie również prawidłowa struktura 
energetyczna gospodarki związana z korzystaniem z alternatywnych źródeł 
energii. Rolnictwo posiada wysoki potencjał do wytwarzania komponentów 
biomasy tj. wierzba energetyczna czy resztki pożniwne. Powiat Przysuski pe-
łen jest miejsc wartych odwiedzenia dla miłośników przyrody, historii i tury-
styki. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego pozwalają na uprawianie 
turystyki kwalifikowanej – pieszej, wodnej i rowerowej. Ewolucja sposobów 
spędzania wolnego czasu oraz zmiany standardów świadczonych usług tu-
rystycznych sprawiają, że duże szansę na rozwój posiadają gospodarstwa 
agroturystyczne. To właśnie ten typ firm turystycznych w kooperacji z wła-
ścicielami istniejącej bazy noclegowej oraz organizacjami turystycznymi 
powinien promować Powiat wśród potencjalnych turystów. O atrakcyjności 
oferty stanowić będzie położenie geograficzne Powiatu (w odległości około 
100 km od trzech dużych aglomeracji) oraz opracowanie i wdrożenie pożą-
danych standardów obsługi. Osoby młode są jedną z grup docelowych znaj-
dujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Kwestią problemową 
pozostaje poziom bezrobocia wśród osób młodych oraz ich przejście z syste-

mu edukacji na rynek pracy. Jak wykazują badania osoby w wieku 15-29 lat 
charakteryzują się najwyższym poziomem kapitału ludzkiego – rozumiane-
go zarówno jako zasób wiedzy teoretycznej i kwalifikacji czy stan zdrowia, 
który określa zdolności do pracy, przystosowania do zmian i kreatywność. 
Jest to również grupa wiekowa osób, które w największym stopniu deklarują 
uczestnictwo w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich 
kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu doświadczenia i umiejętności. Cechy 
te powinny czynić grupę osób w wieku 15-29 lata jedną z bardziej pożąda-
nych na rynku pracy. Tymczasem to właśnie osoby należące do tej grupy wie-
kowej w dużej mierze stają się bezrobotnymi, co jest istotnym problemem 
zarówno Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Osoby do 30 roku życia 
niepracujące i nieuczące się stanowią bardzo zdywersyfikowaną grupę pod 
względem potrzeb w kontekście aktywizacji zawodowej i wymagają z jednej 
strony przygotowania wielu rozwiązań, które razem stworzą skuteczną ofer-
tę wsparcia, z drugiej strony zastosowanie systemu możliwie zdecentralizo-
wanego i uwzględniającego regionalne instytucje, które mają bezpośredni 
kontakt z osobami wymagającymi wsparcia. Konieczność podjęcia zinten-
syfikowanych działań skoncentrowanych na osobach młodych jest już od 
wielu lat sygnalizowana przez Komisję Europejską, która sama podjęła sze-
reg działań mających na celu wsparcie osób młodych. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na rozwiązywanie problemów społecznych jest infrastruktura 
pomocy społecznej. Wzrost powszechności dostępu do świadczeń pomocy 
społecznej wraz z rosnącą jakością usług są niezbędnymi elementami rozwo-
ju społeczno-gospodarczego Powiatu i decydują w dużej mierze o poczu-
ciu bezpieczeństwa społecznego. Innym istotnym uzupełnieniem działań 
ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych jest tworzenie 
na terenie Powiatu Przysuskiego placówek rodzinnej pieczy zastępczej. Pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze to jednostki udzielające pomocy rodzinie 
w wypełnianiu swoich zadań bądź zapewniające dzieciom i młodzieży po-
zbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców całodobową ciągłą lub 
okresową opiekę i wychowanie. Placówki rodzinnej pieczy zastępczej mogą 
stosować zindywidualizowane działania po niższych kosztach na rzecz po-
mocy dziecku i rodzinie. 

Materiał powstały dzięki uprzejmości wicestarosty Tomasza Matlakiewicza 
przygotował Jarosław Bednarski

18 grudnia 2015 - Ostatnie z serii spotkań dyskusyjnych w sprawie strategii rozwoju 
powiatu

Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz referuje Radzie Powiatu przebieg prac nad startegią 
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nagRody im. oskaRa kolbeRga 2015
Kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, badacze kultury tradycyjnej – zna-

lazły się wśród laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury 
ludowej”. Gala 40 – tej edycji tego wydarzenia odbyła się 11 grudnia br. o godz. 
12.00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody wręczył wicepremier, mini-
ster kultury prof. Piotr Gliński.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompo-
zytor, ustanowiona została w 1974 r. Przyznawana jest w sześciu kategoriach: 1. 
dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego, 2. dla twór-
ców za pisarstwo ludowe, 3. dla kapel ludowych, 4. dla zespołów folklorystycz-
nych, 5. dla badaczy, naukowców i animatorów, 6. nagroda honorowa dla insty-
tucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury 
ludowej, działających w kraju i zagranicą. Od początku jest przyznawana pod 
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizacją konkur-
su zajmują się obecnie: Instytut Muzyki i Tańca oraz Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu i jego oddział – Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze. Fundatorami 
nagród finansowych są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja 
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Laureaci otrzymają Medale im. Oskara Kolberga według 
projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz pamiątkowe dyplomy. Laureatami 40 – tej 
edycji Nagrody zostali : Aniela Krupczyńska (Szczawnica, pow. nowotarski, woj. 
Małopolskie) - twórczyni w zakresie folkloru muzyczno-tanecznego, śpiewacz-
ka i tancerka, popularyzatorka pieśni, gwary, obrzędów i zwyczajów górali 
pienińskich, kierowniczka Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego ze 
Szczawnicy. Zuza nna Ptak (Koniaków, Śląsk Cieszyński, pow. cieszyński, woj. 
śląskie) - koronczarka, wykonawczyni tradycyjnych motywów i kompozycji 
z koronki szydełkowej. Maria Siwiec (Gałki, pow. przysuski, woj. mazowieckie) 
- śpiewaczka i tancerka ludowa, kierowniczka Zespołu „Gołcunecki”. Wincen-
ty Staśkiewicz (Ostrołęka, Kurpie, woj. mazowieckie) - wykonawca wycinanek 
kurpiowskich. Waleria Prochownik (Żywiec, Beskid Żywiecki, woj. śląskie) - pi-
sarka ludowa, poetka i prozatorka, gawędziarka. Kapela Jana Kmity z Przysta-
łowic Małych (pow. przysuski, woj. mazowieckie). Zespół Śpiewaczy „Dorbo-
zianki” z Dorboz (pow. biłgorajski, woj. lubelskie). Zespół Regionalny „Regle” 
im. Jana Jędrola z Poronina Podhale (pow. tatrzański, woj. małopolskie). prof. 
Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) - etnomuzykolog, badacz 
i dokumentalista muzyki ludowej, juror festiwali folklorystycznych i ekspert 
ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Anna Urbaczka-Bury (Istebna, 
Śląsk Cieszyński, woj. Śląskie) - regionalistka popularyzująca folklor cieszyński, 
pisarka i poetka ludowa, reżyserka teatru ludowego, solistka i kierownik ze-
społu „Istebna”, tancerka i gawędziarka. Łódzki Dom Kultury. Dział Dziedzictwa 
Kulturowego i Folkloru Regionu ŁDK wspiera, promuje i upowszechnia tradycje 
kultury regionalnej, chroni najcenniejsze formy twórczości ludowej wojewódz-
twa łódzkiego. „Ta nagroda to jest hołd dla twórców i dla wszystkich, którzy są 
zorganizowani wokół kultury ludowej. Jesteście solą polskiej kultury” - mówił do 
laureatów minister Piotr Gliński. Gratulacje laureatom z powiatu przysuskiego 
złożył obecny na gali starosta Marian Niemirski.

J.B.

RekoRdoWe WaRsztaty u kolbeRga
Prawie 500 osób, uczniów i nauczycieli, wzięło udział w tegorocznych 

świątecznych warsztatach etnograficznych, które w dniach 7-9 grudnia od-
bywały się w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Tegoroczna edycja 
warsztatów w Muzeum cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu 
trzech dni wzięło w nich udział blisko 500 uczestników, uczniów i nauczy-
cieli z przedszkoli, szkól i ośrodków wychowawczych nie tylko z Przysuchy 
ale i z całego powiatu przysuskiego. Zajęcia prowadzone były przez do-
świadczone twórczynie ludowe z regionu opoczyńskiego - panią Mariannę 
Rzepkę i Bożenę Dulnikiewicz. Marianna Rzepka jest laureatką Nagrody im. 
Oskara Kolberga i wraz z córkami kontynuuje regionalną tradycję rękodzieła 
artystycznego. Każdy uczestnik warsztatów wykonał własnoręcznie ozdobę 
świąteczną, którą z dumą zawiesi na swojej choince.

Elżbieta Danielik

Jan Kmita z Ministrem Kultury prof. Piotrem Glińskim

Wicepremier Minister Kultury wręcza nagrodę p. Marii Siwiec 
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ŚWiąteCzne spotkanie W stRaŻy poŻaRnej

iii poWiatoWy konkuRs plastyCzny na najładniejszą ozdobę ChoinkoWą

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, został 
przeprowadzony III Powiatowy Konkurs Plastyczny na najładniejszą 
ozdobę choinkową dla uczniów ze szkół wszystkich szczebli terenu 
powiatu. Celem Konkursu było podkreślenie roli tradycji Świąt Boże-
go Narodzenia oraz pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej dzie-
ci i młodzieży. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przesłanie 
w wyznaczonym terminie pracy, której tematem przewodnim jest 
oczywiście propagowanie pięknej tradycji Świąt, wraz z kartą zgło-
szeniową. Najpiękniejsze ozdoby zostały zaprezentowane na spe-
cjalnie w tym celu ustawionej, na dolnym korytarzu urzędu choince. 
Starosta witając wyróżnionych uczestników podkreślił, że z roku na 
rok rośnie liczba uczestników konkursu, co potwierdza wartość ta-
kich przedsięwzięć. Mówił również, że dzięki takim działaniom ro-
śnie wśród młodzieży szczególnie szacunek i zrozumienie dla trady-
cji oraz szczególnej roli świat Bożego Narodzenia w polskiej tradycji, 
historii i kulturze. Starosta powiedział, ze cieszy go bardzo fakt, iż 
na tegoroczny konkurs wpłynęło aż 85 prac młodych twórców oraz 
podkreślił, że ma nadzieję, że w przyszłym roku liczba prac i angażu-
jącej się w konkurs młodzieży będzie jeszcze większa. Nagrody dla 

uczestników w postaci zestawów reklamowych ufundowało Staro-
stwo Powiatowe w Przysusze.

Jarosław Bednarski

W dniu 17.12.2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Przysusze odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej. W pierwszej części posiedzenia omówiono organizację 
posiedzeń sprawozdawczo wyborczych w 2016 roku w Ochotni-
czych Strażach Pożarnych na terenie powiatu. Drugą część spotka-
nia rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Przysusze st.bryg. Władysław Piątkowski składając sprawozdanie 
z działalności komendy w 2015 roku. W krótkim przemówieniu Ko-
mendant Powiatowy przedstawił informację z działalności komendy 
w 2015 r. informując zebranych że, w br. strażacy wyjeżdżali do 689 
zdarzeń (w tym 372 pożary, 299 miejscowe zagrożenia, 18 alarmów 
fałszywych). W upływającym 2015 roku Komenda Powiatowa PSP 
w Przysusze zorganizowała następujące szkolenia: - dwa szkolenia 
podstawowe dla strażaków ratowników OSP realizowane jednoeta-
powo. Szkolenia ukończyło 50 strażaków, - szkolenie przeciwpo-
wodziowe i ratownictwa na wodzie dla strażaków ratowników OSP. 
Szkolenie ukończyło 34 strażaków.

- dwa szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla straża-
ków ratowników OSP. Szkolenia ukończyło 41 strażaków, - szkolenie 
kierowców konserwatorów sprzętu OSP na które zostało zgłoszo-
ne 28 strażaków. Szkolenia ukończyło 28 strażaków. Zorganizowa-
no egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin pozytywnie zaliczyło 
19 strażaków z KP PSP Przysucha i 13 strażaków OSP. W listopadzie 
br. strażacy z powiatu przysuskiego brali udział w szkoleniu LPR 
w Ośrodku Szkolenia w Warszawie. Szkolenie ukończyło 2 straża-

ków z KP PSP Przysucha i 3 strażaków z OSP. W spotkaniu uczest-
niczyli strażacy druhowie, pracownicy komendy, zaproszeni goście 
w osobach Wicestarosty Pana Tomasza Matlakiewicza, Wójta Gminy 
Gielniów Pana Władysław Czarneckiego oraz Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Przysucha Pana Czesława Koryckiego. O duchową oprawę 
zadbał zaproszony Kapelan Strażaków ks. kanonik Stanisław Tra-
czyński. Na zakończenie spotkanie wszyscy zebrani strażacy oraz 
zaproszeni goście łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia Bożo-
narodzeniowe

Artur Kucharski

Spotkanie opłatkowe minęło w uroczystej i świątecznej atmosferze

Nagrody najlepszym wręczał organizator konkursu - starosta Marian Niemirski Zdobywczyni nagrody w najstarszej grupie wiekowej ze swoją ozdobą już na choince

Nagrody najlepszym wręczał organizator konkursu - starosta Marian Niemirski
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szkolne jasełka
W okresie przedświątecznym w praktycznie wszystkich placów-

kach oświatowych w powiecie przysuskim, ale chyba także w całym 
naszym kraju są organizowane specjalne przedstawienia świątecz-
ne. Występujący w nich uczniowie obrazują przebieg wydarzeń, któ-
re miały miejsce w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu. Opowia-
dają historię, którą znają wszyscy o dzieciątku narodzonym w stajni, 
o żłóbku, w którym został złożony, a także o pasterzach, którzy 
przybiegli złożyć hołd i o trzech królach, którzy po trudnej podróży 
podążając za gwiazdą dotarli na czas żeby złożyć swoje ukłony dzie-
ciątku, które właśnie przyszło na świat. W wielu przedstawieniach 
pojawiają się nawiązania do problemów, które dręczą młodzież, roz-
pad rodziny, rosnąca w siłę kultura przemocy, narkotyki alkohol, kło-
poty z samoidentyfikacją – to wszystko pojawia się również w szkol-
nych jasełkach. Najczęściej prezentują je różne diabły proponując 
postaciom granym przez młodych aktorów łatwe rozwiązania, złe 
zachowania i nieposłuszeństwo. Wtedy też najczęściej interweniu-
ją anioły i przywracają zagubionych na właściwą drogę. Te historie 
opowiadane od ponad dwóch tysięcy lat, czyli od narodzin Jezusa aż 
do dnia dzisiejszego traktują o tym samym jednym wydarzeniu, ale 
są opowiadane ciągle trochę inaczej, choć stale zachowują prawdę 
o największym bohaterze. I tak, jak zawsze bawią, wzruszają uczą, 
wywołują refleksję, mimo iż podobne – to jednak ciągle inne i różne 
od siebie. W tym roku miałem okazję zobaczyć dwa przedstawienia. 
Pierwsze w Kolonii Szczerbackiej, a drugie w Pogroszynie. Obydwa 
świetnie przygotowane, z barwnymi starannie przygotowanymi 
strojami świetnie zagrane i bardzo pouczające i wzruszające. Za 
przygotowanie jasełek w Kolonii Szczerbackiej dziękował obecny 
na przedstawieniu starosta Marian Niemirski. Wychowankom z Po-
groszyna bardzo dziękowali podopieczni DPS w Łaziskach, gdzie 
od kilku lat podopieczni spotykają się z wychowankami w ramach 
wolontariatu. Po zakończonych jasełkach nie obyło się bez wspól-
nego śpiewania kolęd, tradycyjnego łamania opłatkiem i wspólnej 
wigilijnej wieczerzy. Chociaż przed świętami zrobiło się bardzo świą-
tecznie.

Jarosław Bednarski

WaRsztaty „szkoła dialogu”
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z klas: Id, 

IIc i IId, należący do koła humanistycznego, wzięli udział w progra-
mie edukacyjnym Szkoła Dialogu organizowanym przez Fundację 
Forum Dialogu.Miał on na celu poszerzyć zakres wiedzy uczniów na 
temat wielowiekowej obecności Żydów na terenach Polski, a tak-
że ich wkładu w rozwój kultury i gospodarki naszego kraju. W ra-
mach programu młodzież poznawała historię ludności żydowskiej 
w Przysusze, a także przygotowała projekt upamiętniający obecność 
Żydów w historii miasta w postaci wycieczki śladami dziedzictwa 
kultury żydowskiej. W dniach 5 i 6 października w szkole odbyły 
się pierwsze warsztaty. Trenerzy ze Szkoły Dialogu, Karolina Kocha-
nowska i Stanisław Niemojewski zorganizowali interesujące zajęcia, 
podczas których uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat 
przysuskich Żydów i uświadomić sobie jak wielką rolę odegrali oni 
w historii miasta. Poznali także żydowskie święta i obyczaje. Dru-
giego dnia, kiedy uczestnicy mieli już większą wiedzę, mogli zacząć 
planować swoją wycieczkę. Najpierw odbyło się kilka gier integra-
cyjnych. Dzięki tym ćwiczeniom uczniowie uświadomili sobie, iż 
kluczem do osiągnięcia końcowego sukcesu jest dobra, wzajemna 
współpraca. Po takich zadaniach dużo łatwiej było im przygotować 
plan działania i podzielić rolę. Zwarci, gotowi i z ogromnym zapałem 
do pracy rozpoczęli zbieranie informacji potrzebnych im do przygo-
towania projektu. Wielokrotnie korzystali z pomocy Pani Agnieszki 
Zarychty-Wójcickiej z Muzeum im. Oskara Kolberga, czytali książki 
o historii Przysuchy. Przeprowadzali wywiady z Panią Marią Pyrką, 
która pamiętała czasy Żydów w mieście, a także korzystali z licznych 
stron internetowych. Wreszcie nadeszły długo oczekiwane trzecie 
warsztaty. 23 listopada uczniowie mogli pochwalić się pierwszymi 
efektami swojej pracy - przeprowadzili próbną wycieczkę dla trene-
rów. Następnego dnia odbyło się 4, ostatnie już spotkanie. Uczest-
nicy poznali na nim teraźniejszą ludność żydowską - ich obecną 
kulturę, zwyczaje, a także np. rozmieszczenie na świecie. Zdobyte in-
formacje dały im jeszcze większą i szerszą wiedzę na temat społecz-
ności, która na przełomie XVIII i XIX w. odgrywała ogromnie ważną 
rolę w Przysusze. 4 grudnia br. odbyła się wycieczka główna, w któ-
rej udział wzięła dyrekcja szkoły, młodzież z liceum, rodzice i inni za-
proszeni goście. Spotkanie rozpoczęło się na Placu Kolberga, gdzie 
goście mogli dowiedzieć się podstawowych informacji na temat 
społeczności żydowskiej w Przysusze. Następnymi punktami były: 
ślad po mezuzie, dawna łaźnia żydowska, getto, Kirkut oraz głów-
na atrakcja spaceru - zwiedzanie wnętrza Synagogi. Większość osób 
nigdy nie była w środku, więc było to dla nich niezapomniane prze-
życie. Synagoga, jak i cała wycieczka zapewne na długo pozostaną 
w głowach spacerowiczów. Uczniowie z niecierpliwością czekają, aż 
w marcu poznają wyniki konkursu.

Katarzyna Fidos

Jasełka w MOW Kolonia Szcerbacka zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność

Wychowanki MOW Pogroszyn bawiły i wzruszały podopiecznych DPS w Łaziskach oraz 
swoje koleżanki
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betlejemskie ŚWiatełko pokoju
Już po raz 25 Betlejemskie Światło Pokoju wyruszyło z groty 

w Betlejem, aby dotrzeć do Polski i innych krajów Europy. Związek 
Harcerstwa Polskiego organizuje przekazanie Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju od 1991  r. Tradycją jest, iż Związek Harcerstwa Polskie-
go otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła 
odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest 
jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przeka-
zują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na 
zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. W zmieniających 
się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie 
wyruszyło z Betlejem w swoją drogę, co czyni ze Światła znak poko-
ju. Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn. Stamtąd 
zaś wędruje po całym kraju, trafiając niemal wszędzie. Betlejemskie 
Światło Pokoju z rąk harcerzy przyjmowane jest między innymi 
przez Prymasa Polski, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz 
Marszałka Sejmu i Senatu. Tegoroczne przesłanie akcji to ,,zauważ 
człowieka”, które ma nas uwrażliwić na wszystkie potrzeby współ-
czesnego człowieka, byśmy potrzebującym radośnie spieszyli z po-
mocą. Zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy gromad i drużyn 
z Potworowa i Przysuchy w tym roku mieli zaszczyt uczestniczyć 

we mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanym 
w towarzystwie hm. Małgorzaty Sinicy – Naczelnik ZHP Życzymy, 
aby i w Waszych domach Światło pojawiło się na wigilijnych stołach, 
otulając Was swoim ciepłem i blaskiem, sprawiając że Wasze święta 
będą pełne radości i miłości.

dh. Ewa Zając

5 grudnia w przysuskich placówkach 
handlowych pojawił się św. Mikołaj i jego 
świąteczni pomocnicy. Młodzież ucząca 
się w Zespole Szkół Nr 2 pod kierunkiem 
pań Marty Chmielewskiej i Mirosławy 
Modrzeckiej przygotowała wspólnie ze 
sklepem „Mrówka” niespodziankę dla 
odwiedzających w tym dniu placówkę 
handlową. W specjalnie przygotowanym 
przez sklep miejscu klienci mogli własno-
ręcznie udekorować upieczone wcześniej 
przez młodzież szkolną pierniczki świą-
teczne. Nie brakowało fantazyjnych wzo-
rów i przepięknie malowanych przede 
wszystkim przez dzieci ozdób. Każdy 
z malujących mógł zabrać ze sobą wyko-
nane przez siebie świąteczne ciasteczko, 
dodatkowo pięknie zapakowane lub zjeść 
je na miejscu. Zabawa trwała kilka godzin 
i spotkała się z bardzo dobrym przyję-
ciem przede wszystkim u najmłodszych. 
Inny charakter miała akcja zorganizowa-
na w Delikatesach Centrum w Przysusze. 
Do sklepu wcześniej zajechał czerwony 
samochód ciężarowy z napojami, a sklep 
zaprosił na spotkanie z najmłodszymi 
i z tymi starszymi również, samego Świę-
tego Mikołaja, który od 13.00 rozpoczął 
rozdawanie prezentów. Łącznie rozdał ich 
ponad 80 dla uszczęśliwionych dzieci i ich 
uśmiechniętych rodziców. Oprócz zaku-
pów była znakomita zabawa połączona 
z bardzo przyjemną niespodzianką. Obie 
placówki handlowe deklarują organizo-
wanie podobnych akcji w przyszłości. 
Z pewnością chętnie spotkamy się z Mi-
kołajem oko w oko, w przyszłości.

Jarosław Bednarski

mikołajki W maRketaCh

W Delikatesach Centrum na dzieci czekał prawdziwy Mikołaj i prezenty

W markecie _Mrówka_ można było otrzymać samodzielnie pomalowane cisteczko z piernika
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Do akcji przyłączyli się już po raz kolejny 
Przysuscy policjanci, pracownicy Policji, Ze-
spół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przy-
susze, pracownicy Starostwa Powiatowego 
oraz Urząd Gminy w Borkowicach kolejny raz 
włączyli się w realizację Ogólnopolskiej akcji 
Świątecznej Pomocy pod nazwą „Szlachet-
na Paczka”. Oprócz wymienionych instytucji 
nie zabrakło również innych szkół i urzędów 
z terenu powiatu. Głównym założeniem ak-
cji jest idea przekazywania bezpośredniej 
pomocy - by była ona skuteczna, konkretna 
i sensowna. W szlachetnej paczce darczyńcy 
odpowiadają na potrzeby osób najbardziej 
ubogich ze swojego miasta lub okolicy. Dar-
czyńcy wybierają jedną z potrzebujących 
rodzin z powiatu przysuskiego, której posta-
nowili pomóc. Organizują zbiórkę pieniędzy 
i przygotowali szlachetną paczkę na podsta-
wie szczegółowej listy potrzeb przygotowa-
nej wspólnie przez rodzinę wolontariuszy. 

Darczyńcy składają darowizny materialne, 
rzeczowe, organizują aukcje i festyny i kier-
masze, z których dochód jest przeznaczony 
na wsparcie konkretnej rodziny. Przygoto-
wane paczki przekazywane są do lokalnego 
magazynu akcji, który mieścił się już po raz 
drugi w internacie ZS 2 w Przysusze. Stamtąd 
wolontariusze rozwożą zebrane dary do po-
trzebujących rodzin, dla których jest to jeden 
z najpiękniejszych dni w roku. W tym roku 29 
rodzin z powiatu przysuskiego zostało za-
kwalifikowanych do udziału w akcji, a jedna 
z nich została obdarowana przez piłkarską re-
prezentację Polski. Według wyliczeń fundacji 
średnia wartość przekazanej paczki wyniosła 
w 2015 r. 2600 zł na jedną 
rodzinę i była przygoto-
wywana przez 36 osób. 
Łącznie ponad 1 milion 
osób włączyło się w tą 
akcję charytatywną. Pięk-
nie to świadczy o wszyst-
kich darczyńcach. Należy 
wspomnieć również, ze 
od samego początku za 
sprawne jak zawsze prze-
prowadzenie akcji odpo-
wiadał w powiecie przy-
suskim Rafał Kacperski.

Aneta Wilk,  
Jarosław Bednarski

Niespełna 40 sekund dzieliło Mazowsze Grójec 
od zwycięstwa w IV Memoriale Władysława Kram-
czyka. Ostatecznie zespół ten po rzutach karnych. 
Imprezę zorganizowano w sobotę w Przysusze. 
W tym turnieju nie było przegranych. Myślę, że po 
raz kolejny godnie upamiętniliśmy byłego prezesa 
naszego okręgu, Władysława Kramczyka - mówi 
prezes ROZPN, Sławomir Pietrzyk. Rywalizowało 
10 zespołów (rocznik 2005) z całego Mazowsza. 
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, gdzie 
rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym”. Po-
tem toczyły się boje o poszczególne miejsca. W fi-
nale spotkały się Znicz Pruszków oraz Mazowsze 
Grójec. Ten ostatni zespół zwyciężył już w naszym 
memoriale rok wcześniej. Ostatecznie przy stanie 
2:1, Grójczanie 40 sekund przed końcem meczu 
stracili gola i doszło do rzutów karnych. Tutaj lep-
si okazali się Pruszkowianie. W meczu o trzecie 
miejsce Ajax Radom pokonał Pogoń Siedlce. Mi-
łym momentem turnieju było przekazanie przez 
członka Zarządu Powiatu Jana Gawrysia ufundo-
wanego dla Oskara Przysucha kompletu strojów 
piłkarskich promujących powiat przysuski. Wyniki: 
Oskar Przysucha - Mazowsze Grójec 0:6, KT Ajax 
Radom - Orlik Radom 4:0. Lider Lipsko - Przyszłość 
Włochy 1:0 AP Szydłowiec - Znicz Pruszków 2:3 
Mazowsze Grójec - Pogoń Siedlce 0:0 Wisła Płock 
- Orlik Radom 2:4 Oskar Przysucha - Przyszłość 
Włochy 1:2 Ajax Radom - Znicz Pruszków 2:3 Lider 
Lipsko - Pogoń Siedlce 0:2. Wisła Płock - AP Szy-
dłowiec 0:1 Przyszłość Włochy - Mazowsze Gró-

jec 0:3. Znicz Pruszków - Orlik Radom 3:2. Oskar 
Przysucha - Lider Lipsko 1:8 Ajax Radom - AP Szy-
dłowiec 3:0. Pogoń Siedlce - Przyszłość Włochy 
1:0 Znicz Pruszków - Wisła Płock 1:0 Mazowsze 
Grójec - Lider Lipsko 3:1 Orlik Radom - AP Szydło-
wiec 0:2. Oskar Przysucha - Pogoń Siedlce 1:8. KT 
Ajax - Wisła Płock 2:2. Grupa A 1. Mazowsze Grójec 
4 10 12:1 2. Pogoń Siedlce 4 10 11:1 3. Lider Lip-
sko 4 6 10:6 4. Przyszłość Włochy 4 3 2:6 5. Oskar 
Przysucha 4 0 3:23 Grupa B 1. Znicz Pruszków 4 12 
10:6 2. Ajax Radom 4 7 11:5 3. AP Szydłowiec 4 6 
5:6 4. Orlik Radom 4 3 6:11 5. Wisła Płock 4 1 4:8 
Mecz o 9 miejsce Oskar Przysucha - Wisła Płock 
1:7 O 7 miejsce Orlik Ra-
dom - Przyszłość Włochy 
0:1 o 5 miejsce Lider Lip-
sko - AP Szydłowiec 4:1. 
O 3 miejsce Ajax Radom 
- Pogoń Siedlce 3:0 Finał 
Mazowsze Grójec - Znicz 
Pruszków (2:2), rzuty 
karne 0:2. Najlepszym 
bramkarzem został Szy-
mon Romański ze Znicza 
Pruszków Najlepszym 
zawodnikiem uznano 
Dawida Drachala KT Ajax 
Radom Królem strzel-
ców został Jan Kozłowski 
z Mazowsza Grójec.

„szlaChetna paCzka” zadomoWiła się W poWiatoWyCh instytuCjaCh

iV memoRiał WładysłaWa kRamCzyka RozegRany W pRzysusze

Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Przysusze

Przysuscy policjanci i pracownicy gminy Borkowice tradycyjnie już przygotowali 
własne dary dla potrzebującej rodziny

Uczniowie i nauczyciele z ZS 2 im Ludwika Skowyry zbierali 
pieniądze zorganizowali kiermasz ciast i pracowali przy 

przygotowaniu paczki dla swojej rodziny 

Członek Zarządu Jan Gawryś przekazuje młodym sportowcom upominek dla klubu

Dekoracja młodych piłkarzy Oskara
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ŻyCzenia
Rok 2015 był dla Gminy Borkowice bogaty w inwestycje jak również w wydarzenia kulturalne i inte-

gracyjne. Sukcesy naszej gminy są efektem dobrej współpracy samorządowców, sołtysów, strażaków, 
harcerzy, seniorów, przedstawicieli stowarzyszeń , szkół i parafii. Za tę współpracę składam wszystkim 

serdeczne podziękowania.
W Nowym 2016 roku życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Borkowice wielu sukcesów, zdrowia 

i wszelkiej pomyślności.

Robert Fidos 

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej w Smagowie Pozyskanie z Agencji Mienia Wojskowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą

Modernizacja drogi ul. Górna w Rzucowie

Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borkowicach na Urząd Gminy Sukcesy zawodników MULKS Platan Borkowice



BORKOWICE

11Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Zakup fortepianu do Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 

Przedszkole w Ninkowie –termomodernizacja

Gminny Dzień Strażaka w Rzucowie-zakup samochodu strażackiego 

Festiwal piosenki dziecięcej

Sukces zespołu tanecznego Hey Girls z Gminnego Ośrodka Kultury 

Odnowiony nagrobek Antoniego Gaszyny – powstańca 

Obóz harcerski w Białogardzie

Majówka na Krakowej Górze – 650 lat parafii Borkowice
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andRzejki W gimnazjum
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania 

ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym 
się  adwentem. Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane 
są różnego rodzaju wróżby. Niegdyś przykładano do 
nich dużą wagę i wykonywano je w odosobnieniu. 
Aktualnie wróżby andrzejkowe mają jedynie charak-
ter zabawy. 26 listopada w czwartek ,w naszej szkole 
odbyła się długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa. 
Od godziny 16:00 do 20:00, przy dyskotekowej muzy-
ce bawili się uczniowie naszego gimnazjum. Oprócz 
tanecznej zabawy zorganizowane zostały konkursy 
tj. kalambury, taniec z balonem, kaczuszki i kankan. 
Dzięki ogromnemu poczuciu humoru naszych DJ’ ów 
, uśmiechów i świetnej zabawy nie brakowało.

„andRzejki W psp  
W gielnioWie” 

„ Dawno temu w przedostatni dzień listopada, gdy 
ktoś chciał się dowiedzieć, co go spotka w najbliższym 
czasie sięgał po andrzejkowe wróżby.” Andrzejki to je-
den z tych wyjątkowych magicznych dni w roku. Tra-
dycja wróżenia w Andrzejki sięga bardzo dawnych cza-
sów. W czwartek 26 listopada 2015r. uczniowie z PSP 
w Gielniowie postanowili zgodnie z tradycją „poznać 
swoją przyszłość” w trakcie zabaw i konkursów. Samo-
rząd Uczniowski pod opieką p. Moniki Mastalerek i p. 
Anny Pawlikowskiej zorganizował zabawę andrzejko-
wą. Jako pierwsi magicznym wróżbom poddani zostali 
najmłodsi czyli przedszkolaki, a następnie uczniowie 
klas I-III oraz IV-VI. Zabawę uświetniły przeboje disco 
polo i muzyki współczesnej. Dzieci, kultywując trady-
cje związane z wigilią św. Andrzeja, losowały wróżby 
przepowiadające przyszłość, a następnie wraz ze swo-
imi opiekunami tańczyły i bawiły się wspólnie przy 
dźwiękach muzyki, Chętni uczniowie pokazali swoje 
wybitne umiejętności, m.in. piękny śpiew i taniec. 
Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i niektórzy 
z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy 
bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wia-
ry, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicz-
nego dnia.

Monika Mastalerek
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 W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak co 
roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Powiatowym Konkur-
sie Plastycznym na najładniejszą ozdobę choinkową zorganizowa-
nym przez Starostwo Powiatowe w Przysusze. Należy podkreślić po-
mysłowość i zaangażowanie naszych uczniów w wykonanie ozdób. 
Nauczyciele zgromadzili łącznie 29 prac i wszystkie reprezentowały 
naszą placówkę w świątecznym konkursie. Zostały nagrodzone pra-
ce naszych dwóch uczennic. Wyróżnienie w kategorii klas I – III szkół 
podstawowych otrzymała Sandra Grudziecka z klasy II Publicznej 
Szkoły Podstawowej i I miejsce w kategorii gimnazjum otrzymała 
Anna Krzyżanowska z klasy II Gimnazjum Publicznego w Gielnio-
wie. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy na-
grodzonym.

mikołajkoWy tuRniej piłki 
noŻnej o puChaR Wójta gminy 

gielnióW.
Zawody odbyły się w dniu 4 grudnia, a ich organizatorem był 

Uczniowski Klub Sportowy Wiktoria Gielniów. Rozgrywki zosta-
ły przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych. W grupie 
młodszej rywalizowały drużyny chłopców i dziewcząt ze szkoły 
podstawowej w Gielniowie, natomiast w grupie starszej chłopcy 
z Publicznego Gimnazjum w Gielniowie. Po kilkugodzinnych roz-
grywkach wyłoniono zwycięzców, a okazali się nimi chłopcy z kl. V 
i VI (grupa młodsza), oraz chłopcy z kl. III w grupie starszej. Po zakoń-
czeniu rozgrywek odbyła się dekoracja zwycięzców, której dokonali 
wójt Gminy Gielniów, pan Władysław Czarnecki, oraz dyrektor ZSO 
w Gielniowie, pan Bartłomiej Sionek. Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe medale oraz Puchar Wójta Gminy Gielniów. Przyznano rów-
nież wyróżnienia indywidualne w obydwu grupach wiekowych oraz 
w kategorii dziewcząt. Królami strzelców zostali: Mateusz Kowalski, 
Stanisław Sionek oraz Kasia Szcześniak. Najlepszymi bramkarzami: 
Dawid Kowalski, Sebastian Morawski i Zuzia Grudziecka. Najlepsi 
obrońcy to: Kacper Zych, Asia Nems oraz Patryk Raczyńki, a najlep-
szymi zawodnikami turnieju wybrano: Kubę Zycha, Kamilę Korycką 
oraz Arkadiusza Stępnia. Na zakończenie turnieju odbył się towarzy-
ski mecz pomiędzy uczniami i nauczycielami ZSO Gielniów.

Bartosz Babicki

udział uCznióW zso gielnióW 
W konkuRsie  

boŻonaRodzenioWym

Majówka na Krakowej Górze – 650 lat parafii Borkowice

Zwycięska drużyna klas III

III miejsce zajęły klasy I

II miejsce zajęły klasy II
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„Zejdźcie z obłoków! Chodźcie po ziemi! Życie jest walką i musicie 
być do niej przygotowani. Marzeniami świata nie przebudujecie, tylko 
upartą wolą i czynem” . Helena Spoczyńska

27 listopada 2015r. odbyła się uroczystość z okazji 75 roczni-
cy założenia szkoły w Lipinach pod hasłem „A to Polska właśnie”. 
W uroczystości uczestniczyli Starosta Przysuski Pan Marian Niemir-
ski, Wicestarosta Przysuski Pan Tomasz Matlakiewicz, dowódca 25 
batalionu Dowodzenia ppłk Sławomir Sołtysiak, zastępca Komen-
danta WKU Radom mjr Artur Łęcki, dyrektor Delegatury Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty Pani mgr Izabela Renowska, Dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu 
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Paweł Gotowiec-
ki, przedstawiciele Koła Absolwentów Szkół Lipińskich z prezesem 
Stanisławem Bartosem, ułani ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddzia-
łu Wydzielonego WP mjr. Hubala. Obchody rozpoczęły się uroczy-
stą mszą świętą, którą odprawił ks. Marek Strzępek. Po mszy świętej 
odbyło się ślubowanie klas pierwszych, a następnie złożono kwiaty 
pod pomnikiem założycielki szkoły Heleny Spoczyńskiej. Wszyscy 
zgromadzeni goście udali się na salę gimnastyczną w celu konty-
nuacji uroczystości. Głos zabrał m.in. dyrektor szkoły pan Mirosław 
Mijał, a następnie goście mocno związani i zaprzyjaźnieni z lipińską 
szkołą m.in. Starosta Przysuski Pan Marian Niemirski, Dyrektor De-
legatury w Radomiu Kuratorium Mazowieckiego w Warszawie pani 
Izabela Reńska, a także żywa legenda szkoły, Absolwent – Senior 
pan Stanisław Bartos. Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czenie Stypendiów Starosty Powiatu Przysuskiego dla najlepszych 
uczniów. Stypendia Starosty otrzymali: Krzysztof Czyżewski IIIa, Na-
talia Szczepańska IIIa, Kamila Niemirska IVc, Maciej Rataj IIIa, Joanna 
Pełka IVc, Małgorzata Podogrodzka IIIa, Magdalena Burakowska IIIa, 
Patrycja Oracz IIIc, Konrad Przywała IIIb, Adrian Rywacki IIIb, Izabe-
la Pilich IVc, Anna Wrzosek IVc, Natalia Siwek IVc, Adam Bubiec IIIa, 
Paulina BiałekIIIa, Ilona Biernacka IIa, Justyna Pająk IIb, Karolina Łusz-
czyńska IIc, Kinga Pająk IIa. Tradycyjnie w Dniu Patrona Szkoły wrę-
czone jest jeszcze jedno wyjątkowe stypendium ufundowane przez 
absolwentów lipińskich szkół. W bieżącym roku stypendium otrzy-
mali: Paulina Gamoń IIIc, Kinga Witczak Ib, Paweł Gosa Iia. Ostatnim 
elementem obchodów Jubileuszu szkoły był program artystyczny. 
Pierwsza część przygotowana została przez uczniów klas pierwszych 
pod patronatem wychowawców klas. Uwieńczeniem obchodów 75 
rocznicy powstania szkoły był spektakl teatralny „A to Polska właśnie” 
przygotowany przez polonistkę Dorotę Niezabitowską. Młodzi arty-
ści prezentowali na scenie historię szkoły w Lipinach oraz historie 
jej patronki, dr H. Spoczyńskiej. Spektakl łączył wspomnienia pierw-
szych uczniów szkoły „narodzonej w konspiracji” ze współczesnymi 
wspomnieniami uczniów.

dzień patRona szkoły W lipinaCh
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To już druga edycja gminnego Programu Odbioru i Utylizacji 
Azbestu. W bieżącym roku wyroby azbestowe (płyty eternitowe) zo-
stały odebrane z 19 posesji, a z dwóch posesji zostały zdjęte z dachu 
i przekazane do utylizacji. Łącznie zebranych zostało 86 ton wyro-
bów, które zostały przekazane podmiotom posiadającym upraw-
nienia do utylizacji azbestu. Koszt edycji Programu w 2015r. wyniósł 
30 tyś. zł. z czego 85% zostało pokryte dotacją z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych Gminy Odrzy-
wół. Właściciele posesji nie ponosili kosztów. Program będzie kon-
tynuowany.

MK

W drugim przetargu organizowanym przez Polską Grupę Energe-
tyczną S.A. na zbycie nieruchomości przy ul Tomaszowskiej w Od-
rzywole Wójt Gminy za uprzednią zgodą Rady Gminy, złożył naj-
korzystniejszą ofertę na nabycie tej nieruchomości za kwotę 560 
tyś. zł. Nieruchomość ta składa się z działki o powierzchni 0,47 ha 
zabudowaną budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. 290m2 

i warsztatowo-garażowym o powierzchni 274m2 .Plac posiada pełne 
podłączenie do mediów i utwardzony plac. Nieruchomość w części 
warsztatowo-garażowej była wynajmowana przez Gminę za kwotę 
czynszu 2.865 zł. miesięcznie. Zakupiona nieruchomość umożliwi 
gminie rezygnację z budowy za budynkiem Urzędu bazy komu-
nalnej. Koszt budowy takiej bazy szacowany był na kwotę 400 tyś. 
zł. Gmina po dopełnieniu formalności notarialnych i budowlanych 
przystąpi do rozbudowy garaży i części magazynowej, co umożliwi 
przeniesienie pojazdów gminnych z przed Urzędu na nowe miejsce.

gmina odRzyWół nabyła nieRu-
ChomoŚć po byłym posteRunku 
eneRgetyCznym W odRzyWole

zakońCzyła się kolejna edyCja 
pRogRamu odbioRu i utylizaCji 

azbestu W gminie odRzyWół

konkuRs “ dzielniCoWy 2015 
“W poWieCie pRzysuskim Roz-

stRzygnięty 
asp. szt. Andrzej Pasternak – 

dzielnicowy Posterunku Policji 
w Odrzywole został Najpopu-
larniejszym dzielnicowym 2015 
roku powiatu przysuskiego. 
Zakończono i podsumowano 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Przysusze konkurs na „Najpo-
pularniejszego Dzielnicowego 
Roku 2015” . Mieszkańcy miasta 
i powiatu przysuskiego przez 
cały listopad oddawali głosy na 
swoich faworytów wypełniając 
ankiety i wrzucając jej do skrzy-
nek rozmieszczonych w Staro-
stwie Powiatowym, Urzędzie 
Gminy i Miasta w Przysusze oraz 
w siedzibach gmin. Zwycięzcą 

VII edycji konkursu „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2015” po-
wiatu przysuskiego został asp.szt. Andrzej Pasternak – dzielnicowy 
pracujący w Posterunku Policji w Odrzywole, jego rejon to gmina 
Odrzywół.

mł. asp. Aneta Wilk KPP w Przysusze
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poWiatoWy konkuRs ReCytatoR-
ski „ W kRęgu poezji lWoWskiej 

i kResoWej” W potWoRoWie
8 grudnia 2015 roku w publicznym gimnazjum im. orląt lwowskich 

w potworowie przeprowadzono konkurs recytatorski „W kręgu poezji 
lwowskiej i kresowej” dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

Po eliminacjach szkolnych, w konkursie wzięli udział uczniowie z czterech 
gimnazjów: Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, 
Prywatnego Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce, Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie i Publicznego Gimna-
zjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie. Celem konkursu była popularyzacja 
twórczości poetów lwowskich i kresowych z XIX i XX wieku, rozwijanie wraż-
liwości na słowo poetyckie związane z historią i pięknem Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, kultywowanie pamięci o Orlętach Lwowskich. Ta 
lekcja historii, pisana wierszem, przyczyniła się do kształtowania i doskona-
lenia umiejętności recytatorskich, dała asumpt do poszukiwania literackich 
wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka. Różnorodność 
tematyczna, formy, nastroju i dramaturgii ukazała życie i emocje ludzi, któ-
rzy przeszli już do historii, ale pamięć o nich jest nadal żywa. Oto zwycięzcy 

ŚWiąteCzna iluminaCja Rynku 
W potWoRoWie

Wielobarwne dekoracje, kurtyny świetlne, girlandy gwiazd i oświe-
tlenia latarniowe - to stały element świątecznego wystroju centrum po-
tworowa.

Głównym punktem Bożonarodzeniowej iluminacji świetlnej, obejmującej 
swym zasięgiem centralny plac Potworowa wraz z przyległymi do niego uli-
cami, jest niezmiennie od kilku już lat, okazała fontanna z płynącymi stru-
mieniami światła oraz ledowy anioł, umiejscowiony przy pochodzącym z XIX 
wieku zabytkowym krzyżu.

mikołajkoWy tuRniej piłki 
noŻnej o puChaR Wójta gminy 

potWoRóW
W piątek, 4 grudnia 2015 r. hala sportowa w potworowie po raz kolej-

ny stała się areną piłkarskiej rywalizacji reprezentantów klas podstawo-
wych i gimnazjalnych z terenu gminy potworów.

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej nad którego organizacją i spraw-
nym przebiegiem czuwała dwójka koordynatorów: Tadeusz Marciniak i Rafał 
Wołczyński został rozegrany w trzech grupach, systemem „każdy z każdym”.

W grupie A (klasy 1-3) najlepsi okazali się młodzi adepci futbolu z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Wirze, grupę B (klasy 4-6) zdominowali podopiecz-
ni trenera Wojciecha Gędaja z KS Potworów, natomiast w turniejowej grupie 
C złożonej z klas gimnazjalnych na pierwszym miejscu uplasowali się repre-
zentanci klasy I C.

Powszechną tradycją, wpisaną w oficjalny ceremoniał Turnieju jest uroczy-
ste uhonorowanie przez Patrona Turnieju - Wójta Marka Klimka wszystkich 
uczestników piłkarskiej zabawy poprzez wręczenie pamiątkowych nagród 
zarówno tym, którzy aktywnie brali udział w rozgrywkach, jak i tym, którzy 
dopingując gorąco z trybun spełniali się w roli kibiców.

Dariusz Duda

Nowym, ciekawym elementem instalacji oświetleniowej Rynku jest trój-
wymiarowa, kolorowa świąteczna bombka.

Całości oprawy dopełniają dwie podświetlone, sześciometrowe choinki 
ustawione przed budynkiem Urzędu Gminy.

Wszystkie zamontowane dekoracje świąteczne wykonane zostały z wy-
sokiej jakości materiałów, z zastosowaniem technologii energooszczędnych 
diod LED.

Świąteczny charakter wystroju centrum Potworowa budują także ozdob-
ne elementy zainstalowane na ulicznych latarniach, co w połączeniu z kom-
pleksowo zmodernizowanym oświetleniem sprawia, że zrewitalizowany 
Rynek w Potworowie stał się ważnym punktem spacerów i spotkań miesz-
kańców gminy.

Dariusz Duda
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bŚp potWoRóW
Zuchy i harcerze z Potworowa pod opieką swoich drużynowych po raz 

kolejny odwiedzili Zakopane aby „poznać to co jeszcze nie poznane” i wziąć 
udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. 

W piątek wędrowaliśmy ulicami miasta, udaliśmy się na Antałówkę i pod 
skocznię, w sobotę wzięliśmy udział w grze oraz innych atrakcjach zorganizo-
wanych przez Hufiec Podhalański, natomiast w niedzielę wzięliśmy udział we 
mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanym.

Zostaliśmy wyróżnieni i poproszeni o zajęcie pierwszych ławek wraz z hm. 
Małgorzatą Sinicą – Naczelnik ZHP.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Kraków i zmęczeni intensyw-
nością i wielością zajęć późnym wieczorem dotarliśmy do domów.

Tegoroczne przesłanie akcji to ,,zauważ człowieka”, które ma nas uwrażli-
wić na wszystkie potrzeby współczesnego człowieka, byśmy potrzebującym 
radośnie spieszyli z pomocą. Wraz z tym przesłaniem przekazaliśmy Światło 
20 grudnia mieszkańcom gminy Potworów.

Mamy nadzieję że zagości ono w Waszych domach na wigilijnych stołach 
oraz w sercach, otulając Was swoim ciepłem i blaskiem, sprawiając że Wasze 
święta będą pełne miłości, czego wszystkim życzą zuchy, harcerze i instruk-
torzy z Potworowa.

Opracowała:
pwd. Monika Żółcińska ZPIH

dRugie i tRzeCie klasy na  
WyCieCzCe W dęblinie

dzieci z klas drugich i trzecich publicznej szkoły podstawowej w po-
tworowie odbyły wycieczkę szkolną do dęblina, podczas której zwiedzi-
ły muzeum sił powietrznych oraz weszły na pokład samolotu jak – 40.

Następnie całą grupą z przewodnikiem udaliśmy się do Farmy Iluzji 
w miejscowości Wola Życka, gdzie odbyły się warsztaty z rękodzieła i plastyki 
oraz dzieci sprawdziły się w misji laserowej. Ponadto dzieci wspólnie ćwiczyły 
z brzozowymi ludkami na Zielonej Ścieżce Zdrowia.

Czas spędzony na wycieczce był bardzo owocny, dzieci wróciły do domów 
pełne miłych wspomnień oraz wrażeń.

Stefania Luźniak, Ewa Bochyńska

konkursu. Pierwsze miejsce – Aleksandra Tomczyk z Publicznego Gimnazjum 
w Potworowie, która recytowała „1 września” Piotra Pieczygina i „Egzekucję” 
Marii Kasprowiczowej. Drugie miejsce – Katarzyna Wieczorek z Publicznego 
Gimnazjum w Przytyku za prezentację wiersza „Czekoladki i cukierki” Alek-
sandra Szumańskiego i „Obrońcom Lwowa” Tadeusza Kuryłowicza. Trzecie 
miejsce – Aleksandra Łochnicka z Publicznego Gimnazjum w Wieniawie, któ-
ra przedstawiła „Rozmowę z księżycem” Mariana Hemara oraz „Przyśniła się 
dzieciom Polska” Edwarda Słońskiego. Komisja konkursowa pod przewod-
nictwem Bogusława Stańczuka - Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Radomiu, z udziałem Bogusła-
wa Sawaryna – lwowianina, członka towarzystwa, Barbary Maciąg – nauczy-
ciela konsultanta Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Wydział w Radomiu, Renaty Strzałkowskiej – nauczycielki Szkoły 
Podstawowej w Wirze przyznała również trzy wyróżnienia: Weronice Górskiej 
z Gimnazjum w Potworowie, która recytowała „Los Lwowiaka” Tadeusza Kry-
ski-Karskiego, Katarzynie Drabik z Gimnazjum w Przytyku przedstawiającej 
wiersze „Mistrzu Janie” Jana Kasprowicza i „Akrobata Mucha” Mariana Hema-
ra, Dominkowi Adamskiemu z Gimnazjum w Potworowie prezentującemu 
„Trzy prawdy” Mariana Hemara i „Lwowską kolędę z 1943 r.” Jadwigi Gamskiej-
-Łempickiej. Występujący recytowali także „Orlątko” Artura Oppmana, „Pan 
Cogito myśli o powrocie do Lwowa” Zbigniewa Herberta, „Balladę o Jurku 
Bitchanie” Anny Fischerowej. Konferansjerami byli uczniowie klasy drugiej 
Weronika Kalinowska i Patryk Manowiecki. Wszyscy uczestnicy konkursu 
i występujący poza konkursem otrzymali liczne nagrody, m.in. antologię 
poezji lwowskiej „Moje serce zostało we Lwowie”. Patronat nad konkursem 
objęli: Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski, Prezes Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Radomiu 
Bogusław Stańczuk, Wójt Gminy Potworów Marek Klimek, którzy byli spon-
sorami nagród rzeczowych dla uczniów. Po wręczeniu nagród głos zabrał 
Aleksander Sawaryn, barwnie wspominając lata wojny spędzone we Lwowie 
i swoje losy po przymusowym opuszczeniu Lwowa w 1946 roku. Słowa re-
fleksji i podziękowania skierowali do uczestników konkursu prezes Bogusław 
Stańczuk i wójt gminy Marek Klimek. Organizatorzy konkursu nauczyciele: 
Bogumiła Podsiadła, Aldona Skrzyniarz, Lidia Wochniak i dyrektor Krzysztof 
Wochniak dziękują uczniom, nauczycielom, jurorom i sponsorom za udział 
w tym przedsięwzięciu.

Krzysztof Wochniak
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dzień pluszoWego misia  
W biblioteCe

Światowy Dzień Pluszowego Misia to świetna okazja, by spo-
tkać się z najmłodszymi czytelnikami. W związku z tym w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Rusinowie zorganizowano spotkanie naj-
młodszych uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie. 
Na jeden dzień Biblioteka zamieniła się w „Misiolandię”, pełną plu-
szowych misiów. W tym dniu dzieci przyszły do Biblioteki ze swoimi 
ulubionymi pluszakami .Podczas spotkania dzieci miały możliwość 

zapoznania się z historią tej pluszowej maskotki, która liczy sobie 
już 113 lat i pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych za-
bawek .Dzieci poznały najsłynniejsze misie z bajek filmowych i książ-
kowych. Spotkaniu towarzyszył pokaz slajdów, oglądanie bajek oraz 
głośne czytanie. Dzieci znakomicie przyswoiły sobie wiedzę o mi-
siach, czemu dały wyraz podczas rozwiązywania zagadek i wspólnej 
zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa polegająca 
na rysowaniu misia z zakrytymi oczami. Zabawie nie było końca. Na 
zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali misiowe zakładki do ksią-
żek oraz „małe co nieco”. Spotkanie upłynęło w atmosferze radości 
oraz dobrej zabawy, a co najważniejsze było okazją do zachęcenia 
dzieci do czytania.

Minął rok, nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, wpisane i zakorzenione 
w naszej tradycji. To okres spotkań z rodziną przy wspólnym, wigilijnym sto-
le i czas wyciszenia. W zgiełku codzienności czasem tak się rozpędzamy, że 
umyka nam to, co równie istotne – radość z bycia z bliskimi.

W dobie pędu za pracą i sukcesem, Święta Bożego Narodzenia jawią się 
jako wydarzenie magiczne. Z drugiej zaś strony dają nam okazję do refleksji, 
zastanowienia się nad minionym rokiem, podsumowania osiągnięć zarówno 
w sferze społecznej jak i gospodarczej naszej gminy. 

Wszystkie działania realizowane w 2015 roku zmierzały do jak najlepszego 
zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Rusinów. 

Najbardziej widocznym przejawem działalności samorządu są inwestycje, 
dlatego też przypominamy ważniejsze przedsięwzięcia jakie udało się zreali-
zować w minionym roku. 

Jednym z podstawowych obowiązków działalności gminy jest zapewnie-
nie mieszkańcom dostatecznej ilości wody o najwyższej jakości. W związku 
z tym dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w Rusinowie oraz no-
wego odwiertu studni głębinowej za ogólną wartość 624.800 zł.

Bardzo ważnym zadaniem Gminy jest dbałość o stan dróg lokalnych. 
W roku 2015 położona została nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Nie-
znamierowice. Wartość zadania wyniosła 196.889 zł. Inwestycję realizowano 
przy udziale dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji grun-
tów rolnych w wysokości 30.000 zł.

W trakcie opracowania są dokumentacje techniczne na przebudowę dróg 
gminnych w Nieznamierowicach, Woli Gałeckiej, Karczówce i Brogowej za 
ogólną wartość 19.000 zł., na budowę kanalizacji w miejscowościach: Grabo-
wa, Zychorzyn Wola Gałecka i Gałki za kwotę 194.955 zł. oraz zagospodaro-

podsumoWanie pieRWszego Roku noWej kadenCji samoRządu

Ciągnik z kosiarką bijakową
Dożynki Gminno-Parafialne
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rusinów

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, który spędzamy zazwyczaj w gronie rodzinnym przy blasku  
choinkowych światełek, ciesząc się radością bliskich.

Niech będzie on okazją do pielęgnowania wokół siebie świata pełnego dobroci, miłości i przyjaźni, pozwoli na zadumę nad nowymi 
planami i skłoni do refleksji nad tym, co minione.

Magia Świąt niech przyniesie wytchnienie od codziennych zmagań i trosk, dając radość, odpoczynek oraz nadzieję na 
lepsze jutro.

życzymy by Nowy Rok przyniósł w darze wiele dobrych i pogodnych dni,
 a radość Świąt Bożego Narodzenia niech trwa przez cały 2016 rok.

Rada Gminy Rusinów
Przewodnicząca Rady Gminy Rusinów

Dorota Jaciubek

Wójt Gminy Rusinów
Krzysztof Marian Urbańczyk

wanie centrum miejscowości Rusinów na kwotę 14.145 zł. Opracowano też 
dokumentację na remont przepustu w miejscowości Wola Gałecka za kwotę 
7.000 zł. W roku 2015 zakupiono materiały do bieżących remontów i utwar-
dzania dróg gminnych za wartość – 41.653 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy, powiększono 
park maszynowy o zakup nowego ciągnika, kosiarki bijakowej oraz pługa do 
odśnieżania na ogólną wartość 257.741 zł. Pozwoli to na płynną pracę przy 
bieżącym utrzymaniu zieleni oraz zimowym utrzymaniu dróg.

Większa ilość sprzętu i materiałów wymusiła konieczność wygospodaro-
wania miejsca do ich przechowywania. W tej sytuacji Gmina uregulowała 
stan prawny placu po byłem SKR i zaadoptowała go na własne potrzeby. Wy-
konano ogrodzenie z bramami wjazdowymi za sumę 13 783,26 zł, a w planie 
jest uzbrojenie budynków w zasilanie elektryczne, monitoring oraz poprawa 
ich stanu technicznego.

Zakończono przebudowę świetlic wiejskich w Woli Gałeckiej i w Przysta-
łowicach Małych. Realizacja w/w inwestycji zamknęła się w kwocie 290.000 
zł. Na zadania udało się pozyskać środki zewnętrzne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wysokości 128.883 zł.

Mamy nadzieję, że inwestycje te posłużą lokalnej społeczności przez dłu-
gie lata i będą miejscem rozrywki, kultury i integracji.

Gmina realizowała zadanie związane z odbiorem, transportem i utylizacją 
odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rusinów o ogólnej warto-
ści 61.842 zł. Na to zadanie udało się pozyskać dofinansowanie z NFOŚ i GW 
w wysokości 48.986 zł.

Na potrzeby gminy opracowany został plan gospodarki niskoemisyjnej. 
Koszt ogólny zamówienia wyniósł 20.000 zł – zadanie zrealizowane z dofi-
nansowaniem środków z WFOŚ i GW w wysokości 15.000 zł. Plan pozwoli na 
aplikowanie w przyszłości o środki na inwestycje związane z ograniczeniem 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Oprócz inwestycji Gmina organizowała imprezy mające na celu integrację 
środowiska lokalnego. Do najważniejszych zaliczyć należy corocznie odby-
wające się rozgrywki w piłce nożnej o „Puchar Wójta Gminy Rusinów”. 

Nową imprezą, która mamy nadzieję przejdzie do imprez cyklicznych Gmi-
ny, były dożynki gminno-parafialne. Pozwoliły one zaprezentować się licz-
nym stowarzyszeniom, zespołom i śpiewakom ludowym zamieszkującym na 
terenie naszej gminy.

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest znacznie więcej. Będziemy się sta-
rać w miarę naszych możliwości sukcesywnie je zaspokajać. Przed nami ko-
lejne lata intensywnej pracy i realizacji wytyczonych celów. 

Dożynki Gminno-Parafialne

Świetlica w Przystałowicach Małych

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusinowie
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spotkanie opłatkoWe mieszkańCóW gminy WieniaWa
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, mocno przeżywać będziemy 

więzi z naszymi bliskimi. Szczególnie wzrośnie poczucie tęsknoty 
za tymi, którzy są z dala od rodzin lub tymi, którzy opuścili nas już 
na zawsze. Dlatego też, to już niemalże tradycja, że przed Świętami 
Bożego Narodzenia spotykamy się z ludźmi doświadczającymi tej 
tęsknoty, ubogimi, samotnymi, starszymi. W tym roku, a dokładnie 
20 grudnia, dzięki współpracy Wójta Gminy Wieniawa oraz GOPS 
w Wieniawie do niniejszej tradycji możemy wpisać spotkanie opłat-
kowe w którym mogli uczestniczyć wszyscy Mieszkańcy Gminy. 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1500 na placu przed strażnicą 
OSP. 

Harcerze przekazali na ręce ks. Krzysztofa Andasia oraz wójta 
Krzysztofa Sobczaka Betlejemskie Światło Pokoju, Ci z kolei przeka-
zali ciepłe życzenia dla wszystkich zgromadzonych i ich rodzin. Na-
stępnie, zebrani łamali się opłatkiem składają sobie życzenia.

Na wigilię przybył także święty Mikołaj, wraz z pomocnikami, któ-
ry częstował najmłodszych łakociami. 

W trakcie spotkania kolędy, pastorałki a także repertuar bożonaro-

nagRody dla aRtystóW 
i tWóRCóW ludoWyCh

W dniu 3 grudnia 2015r. w Gminnym Centrum Kultury w Wienia-
wie odbyło się spotkanie z twórcami ludowymi, artystami, poetami 
z terenu Gminy Wieniawa. W czasie spotkania nagrodzono rzeźbia-
rzy, hafciarki, śpiewaków i muzyków ludowych, poetów, osoby wy-
konujące rękodzieła artystyczne m.in. z wikliny papierowej, z drzewa 
a także wycinanki papierowe i pająki z bibuły.

Podczas spotkania Dyrektor GCK Alicja Ślifirczyk podziękowała 
wszystkim za działalność kulturalną na rzecz gminy. Pan Krzysztof 
Sobczak Wójt Gminy Wieniawa oraz Pani Grażyna Strzelczyk Prze-
wodnicząca Rady Gminy w Wieniawie wręczyli 22 artystom kosze 
z upominkami oraz dyplomy z podziękowaniem za ich trud i wkład 
w promowanie Gminy Wieniawa. Każdy z twórców zaprezentował 
też swoje dzieła i prace na wystawie. Nasi goście opowiedzieli o swo-
ich doświadczeniach w pracy twórczej. 

Wszyscy nagrodzeni dziękowali za to, że odbyło się takie wspólne 
spotkanie zostali zauważeni i docenieni przez władze Gminy Wieniawa.
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modeRnizaCja koRyta Rzeki Radomki W skRzynnie

zarząd powiatu podaje do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości lokalowej prze-
znaczonej do sprzedaży stanowiącej własność 
powiatu przysuskiego w miejscowości lipiny 
gm. odrzywół. Zarząd Powiatu na podstawie 
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U z 2015r., poz.782) informuje, że do sprze-
daży przeznaczony jest lokal nr 4 o powierzchni 
użytkowej 18,50 m2 na pierwszym piętrze w blo-
ku nr 37 zlokalizowanym na działce oznaczonej 
w ewidencji gruntów nr 169/2 o pow. 0,2279 ha 
w miejscowości Lipiny. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań. Cena nieruchomości 
– 10.138,00zł (słownie: dziesięć tysięcy sto trzy-
dzieści osiem złotych ). Sprzedaż nieruchomości 

– zgodnie z uchwałą Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu 
w Przysusze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go wraz ze sprzedażą udziału w gruncie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego. Osoby któ-
rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej 
opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami winny złożyć wniosek o jej nabycie w ter-
minie 6 tygodni od dnia wywieszania niniejszego 
wykazu. Szczegółowe informacje na temat wyżej 
opisanej nieruchomości można uzyskać w pokoju 
nr 21 Starostwa Powiatowego w Przysusze Aleja 
Jana Pawła II Nr 10, lub pod nr telefonu 0-48 675 
23-39.

o g ł o s z e n i e :

Z inicjatywy Radnego Rady Gminy w Wieniawie, Pana Piotra Por-
czyńskiego oraz Mieszkańców Skrzynna, Wojewódzki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Radom, Inspektorat 
Przysucha przeprowadził modernizację koryta rzeki Radomki na 
odcinku 740 metrów, od mostu na drodze powiatowej Borkowice 
Skrzynno, w dół rzeki.

Mieszkańcy Skrzynna od wielu lat borykali się z problemem za-
lewania działek gospodarczych i rolniczych. Kilka razy w roku mieli 
podtapiane piwnice, budynki gospodarcze oraz uprawy. Za pośred-
nictwem radnego udało się dotrzeć do kompetentnej instytucji, 
która zajęła się ich problemem. Kierownik Inspektoratu w Przysu-
sze Mirosław Wolski po zapoznaniu się ze sprawą i przedstawieniu 
jej Zarządowi zdecydowali o przeprowadzeniu prac związanych 
z pogłębieniem dna rzeki o 40 cm, wzmocnieniem podmywającego 

brzegu, oczyszczeniem brzegów po obu stronach rzeki oraz odtwo-
rzeniem 4.5 metra szerokości rzeki na tym odcinku. Satysfakcjonu-
jący jest fakt, że właściciele działek chętnie udostępniali je wyko-
nawcy. Współpraca przebiegała sprawnie, bez sprzeciwów ze strony 
zainteresowanych. Dzięki owocnemu współdziałaniu wykonawcy 
z właścicielami działek możliwe było rozpoczęcie i zakończenie prac 
w zamierzonym terminie. Z pewnością prace, które zostały tu wyko-
nane przyczynią się do zminimalizowania, a może i całkowicie wyeli-
minują zjawiska podtopień na tym odcinku. To już drugi fragment 
rzeki Radomki w Skrzynnie, który został odnowiony w ostatnim cza-
sie, oby nie ostatni. W imieniu mieszkańców dziękuję WZM i UW za 
podjęte działania – mówi Piotr Porczyński. Całkowity koszt wyniósł 
– 51 766,31 zł.

dzeniowy wykonali soliści, dzieci z Przedszkola Publicznego w Wie-
niawie oraz lokalny chór. 

Nie zabrakło również ciepłych i smacznych wigilijnych posiłków, 
przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia.

Okres świąteczny to dla wielu z Nas czas intensywnych przygoto-
wań. W natłoku obowiązków warto czasem zatrzymać się na chwilę, 

aby naprawdę zastanowić się nad prawdziwym sensem świąt, do-
cenić wartość integracyjnych imprez świątecznych, które rozwijają 
w nas poczucie wspólnoty, godzą zwaśnionych i sprzyjają w zawią-
zywaniu przyjaznych kontaktów między Mieszkańcami. Warto więc 
zadbać, by ten wspólny czas był dla Nas wszystkich wyjątkowy.
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schab faszerowany boczkiem
Nie jest to może naj-

łatwiejsze danie, ale bar-
dzo smaczne, wykwintne 
i efektowne. Wbrew po-
zorom nie doprowadzi 
oszczędnej gospodyni 
do bankructwa. Za to 
efekt gwarantuje sukces 
i uśmiech konsumentów 
w każdej sytuacji. Smacz-
nego.

składniki: 1 kg schabu 
wieprzowego, 15 dag wędzonego boczku, 7 ząbków czosnku, 1 łyżka zio-
łowej przyprawy do wieprzowiny, 1/2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 
1/2 łyżeczki przyprawy staropolskiej, 1 łyżka ostrej musztardy, np. sarep-
skiej, 1 łyżka oleju

przygotowanie: 1. Schab umyj, osusz. Ostrym nożem wytnij w nim 
otwór. Przyprawy wymieszaj i dokładnie nacieraj nimi mięso ze wszyst-
kich stron, również kieszonkę w środku. 

2. Ząbki czosnku obierz i przeciśnij przez praskę. Do kieszonki w mięsie 
włóż wędzony boczek oraz czosnek. Schab wysmaruj musztardą i dokład-
nie obwiąż mocną, bawełnianą nitką. Tak przygotowane mięso włóż do 
lodówki na ok. 3 godziny.

3. Formę wysmaruj olejem. Włóż do niej zamarynowany schab. Wstaw 
do piekarnika rozgrzanego do temperatury 190°C. Piecz pod przykry-
ciem około godziny. Od czasu do czasu obracaj mięso, aby ładnie zru-
mieniło się ze wszystkich stron. Upieczone mięso odstaw na 15 minut, 
aby odpoczęło.

Porada: Przed pieczeniem można całość zawinąć w cienkie plasterki bocz-
ku po uprzednim zdjęciu nitki. Zabieg uchroni mięso przed nadmiernym wy-
suszeniem.

Monika Grzywaczewska

pRzysmaki skoWyRóWki

z mieszkańCami o dopalaCzaCh
W ramach działań „Dopalacze kradną życie” policjantka z Komendy Powia-

towej Policji w Przysusze spotkała się z mieszkańcami wsi Żuków, gm. Wie-
niawa. Tematem spotkania było przekazanie informacji o zagrożeniu, jakie 
niesie za sobą zażywanie przez młodzież dopalaczy. Sierż. szt. Ewa Polak z Ze-
społu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Przysusze prze-
prowadziła spotkanie z mieszkańcami wsi Żuków, gdzie głównym tematem 
były narkotyki nowej generacji – tzw. dopalacze. Przedstawiła informacje na 
temat szkodliwości zażywania środków odurzających, skalę zjawiska nar-
komanii, konsekwencje prawne oraz formy, w jakich występują dopalacze. 
Omówione zostały również aspekty prawne posiadania, produkowania i roz-
prowadzania tego typu środków. Obecni na spotkaniu mieszkańcy z uwagą 
i zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, z której dowiedzieli się również jak 
rozpoznawać osoby będące pod wpływem środków psychoaktywnych oraz 
gdzie szukać pomocy dla uzależnionych. Spotkania policjantów z radami pe-
dagogicznymi, rodzicami, młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami prowadzo-
ne są cyklicznie na terenie całego powiatu przysuskiego w ramach kampanii 
antydopalaczowej.

mł. asp. Aneta Wilk KPP w Przysusze

zdRoWa i kRystaliCznie Czysta Woda 
z poidełka zamiast słodkiCh napo-

jóW. Woda to ŻyCie! o tym Wiedzą 
WszysCy, naWet najmłodsi

państwowy powiatowy inspektor sanitarny w przysusze informuje 
o zasadach udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach 
szkolno-wychowawczych. Coraz częściej w polskich szkołach pojawiają się 
poidełka. Te proste urządzenia dostarczają przefiltrowaną, gotową do spoży-
cia wodę. Jest ona pozbawiona bakterii, metali ciężkich i szkodliwych związ-
ków organicznych. Poidełka mają ergonomiczny kształt i atrakcyjny wygląd, 
co powinno zachęcić dzieci do korzystania z nich.

Nawyki żywieniowe wielu dzieci w Polsce nie są prawidłowe. W diecie 
najmłodszych znajduje się zbyt dużo cukru, soli i nasyconych kwasów tłusz-
czowych. Ponadto, dzieci często spożywają posiłki nieregularnie, a do tego 
zdarza się, że rezygnują ze śniadań. Wiele firm produkujących żywność i dzia-
łających w branży spożywczej próbuje wychodzić naprzeciw potrzebom 
zdrowotnym i rozwojowym ,,najmłodszej generacji’’ Polaków, jak również po-
dążać śladem świeżo znowelizowanej Ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia. Nowe przepisy, obowiązujące od 1 września 2015 roku, zakazują 
sprzedaży w szkołach niezdrowej żywności, a szkoły coraz częściej podejmu-
ją dodatkowe działania sprzyjające poprawie stanu zdrowia najmłodszych. 
Jednak jedzenie to nie wszystko. Szkoły powinny zapewnić swoim uczniom 
stały dostęp do czystej wody pitnej, która powinna zastąpić słodkie napo-
je kupowane dotychczas w szkolnych sklepikach i automatach z napojami. 
Odpowiednie zachęcenie dzieci do korzystania z wody wodociągowej do 
bezpośredniego spożycia wymaga jednak zapewnienia odpowiedniej jako-
ści wody. Powinna ona być w pełni bezpieczna dla zdrowia, a zarazem ak-
ceptowalna pod względem sensorycznym (smak, zapach i wygląd nie może 
budzić zastrzeżeń czy niechęci dzieci). Najczęściej stosowane rozwiązania 
udostępniające dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowaw-
czych wodę wodociągową do bezpośredniego spożycia obejmują: fontan-
ny z wodą do picia, dystrybutory wody, urządzenia do napełniania butelek, 
z których uczniowie korzystają w ciągu dnia, a także podczas zajęć szkolnych, 
pojemniki/dzbanki z wodą.

urządzenia udostępniające wodę wodociągową do picia w placów-
kach szkolno-wychowawczych powinny w chwili zakupu i montażu po-
siadać aktualny atest higieniczny lub Świadectwo jakości zdrowotnej 
nizp-pzh. W ustaleniu miejsc, w których mają być umieszczone punkty czer-
pania wody do picia, celowe może być wzięcie pod uwagę opinii uczniów, 
rodziców lub personelu placówki. Za miejsce najbardziej odpowiednie do 
lokalizacji urządzeń udostępniających wodę wodociągową do picia uważa 
się: szerokie korytarze, pomieszczenia wspólnego użytkowania, stołówki/
jadalnie, miejsca w sąsiedztwie pomieszczeń dla personelu i administracji, 
w pobliżu sal gimnastycznych i treningowych, Urządzenia nie powinny 
być montowane: w toaletach oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie, w bezpo-
średnim pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki), w laboratoriach chemicznych, 
fizycznych i pracowniach komputerowych, w miejscu, w którym urządzenie 
będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w bezpo-
średnim sąsiedztwie drzwi wejściowych, w miejscach narażonych na znaczne 
wahania temperatury, zwłaszcza jej spadek poniżej 0°C, miejsc narażonych 
na przeciągi i znaczne zapylenie powietrza. Udostępnienie dzieciom wody 
wodociągowej do picia podczas ich przebywania w placówkach oświatowo 
– wychowawczych powinno być przedmiotem stałej troski kierownictwa 
i personelu placówki, który nie powinien poprzestawać na samym instalo-
waniu urządzeń dystrybucyjnych, ale stale nadzorować ich działanie i stan 
sanitarny, analizować korzystanie z nich przez dzieci i sposoby jego poprawy, 
ocenić potrzebę wprowadzania dalszych rozwiązań poprawiających dostęp-
ność wody wodociągowej do picia lub zwiększających jej atrakcyjność. Waż-
ne jest systematyczne przekazywanie nauczycielom, dzieciom i rodzicom 
informacji o korzyściach dla zdrowia płynących z właściwego stanu nawod-
nienia organizmu i zastępowania słodzonych napojów odpowiedniej jakości 
wodą. Celowa jest także analiza opinii dzieci na temat działających w pla-
cówkach urządzeń udostępniających wodę wodociągową do picia i wycią-
gniecie wniosków z ewentualnych uwag, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na rzeczywistą możliwość korzystania z urządzeń (dostępność) oraz ich stan 
higieniczny.

Zawsze alternatywą dla instalowania urządzeń udostępniających dzie-
ciom bezpośrednio wodę wodociągową do picia jest dostarczenie do pla-
cówek szkolno-wychowawczych wody butelkowej- niegazowanej źródlanej 
lub mineralnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk

Uczestnicy spotkania zirganizowanego przez KPP w Przysusze
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zaWody dla  
niepełnospRaWnyCh

Dnia 16.11.2015r odbyły się Wojewódzkie zawody w tenisie stoło-
wym osób niepełnosprawnych - Busko Zdrój. W zawodach uczestni-
czyli uczniowie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach. Szkołę reprezentowali 
uczniowie: Przemysław Wzięch, Michał Jędrzejczak, Przemysław Ant-
czak oraz Karol Zawadzki. Największym sukcesem było zdobycie 
I miejsca ucznia klasy I gimnazjum Przemysława Antczaka. Opieku-
nowie uczniów, nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Balcerak 
i wychowawca Grzegorz Pawlik. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Dariusz Balcerak

Dynamika spryt i żelazna kondycja to podstawowe walory drużyn walczących w turnieju

Od pierwszych spotkań trwa zacięta ale sportowa walka o zwycięstwo

poCzątek RozgRyWek iX edyCji 
poWiatoWej ligi piłki noŻnej 
haloWej i puChaRu staRosty 

pRzysuskiego
12 grudnia 2015 w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Przy-

susze rozpoczęła się IX edycja rozgrywek Powiatowej Ligi Piłki Noż-
nej Halowej i Pucharu Starosty Przysuskiego. W tegorocznej edycji 
pojawiło się kilka zmian w organizacji rozgrywek. 31 drużyn, które 
zgłosiły się do tegorocznej edycji ligi podzielonych zostało na 3 gru-
py rozgrywkowe. Same rozgrywki zostały podzielone na dwie części. 
Pierwsza z nich to liga, rozgrywana systemem każdy z każdym. Te 
rozgrywki zakończą się po rozegraniu jednej tury spotkań, co ozna-
cza, że każda drużyna zagra po 9 – 10 meczy. Potem rozpoczną się 
zawody o Puchar Starosty Przysuskiego, rozgrywane systemem pu-
charowym, czyli kto przegrywa – ten odpada z rozgrywek. W tej fazie 
rozgrywek zostanie rozegranych 30 – 31 spotkań, a ostatnia kolejka 
rozgrywek będzie równocześnie walką o ostateczne miejsca przez 
najlepsze z drużyn. Szczegółowy program i regulamin rozgrywek 
zainteresowani znajdą na stronie internetowej powiatu www.przy-
sucha.pl oraz na facebooku. Poniżej prezentujemy aktualne tabele 
po 3 kolejkach. Zapraszamy widzów na pasjonujące spotkania.

Jarosław Bednarski



Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak

Wieniec z gminy Borkowice

Informacje o budżecie na 2016 rok przedstawił Starosta Przysuski Marian Niemirski

O szczegółach finansowych informowała radę Skarbnik Powiatu Ewa Białecka Opinię Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych zaprezentował przewodniczący 
Marcin Niewczas

Stanowisko Komisji Rolnictwa odczytał radzie Przewodniczący Komisji Mariusz Jakubczyk Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Zawadzki 

Ze stanowiskiem Kosji Infrastruktury Komunalnej zapoznał zebranych Przewodniczący 
Komisji Leopold Modrzecki

Ostatnie stanowisko - Komisji Budżetowej zaprezentował Przewodniczący Komisji Andrzej 
Raczyński

Rada poWiatu pRzyjęła budŻet na 2016 R. 


