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Powiat Przysuski
Szanowne Panie.
Z okazji Dnia Kobiet składamy w imieniu całego środowiska samorządowego powiatu przysuskiego
najlepsze życzenia zdrowia radości i spełniania marzeń.
Życzymy Wszystkim Paniom, zarówno tym dorosłym,
jak również tym młodszym, codziennych powodów do radości i szczęścia w rodzinach
oraz wśród bliskich, sukcesów w codziennym życiu, miłości i szacunku najbliższych, i poczucia,
że jesteście najpiękniejsze na świecie,
bo takie zawsze dla nas – mężczyzn – jesteście.
Z wyrazami najgłębszego uszanowania.
Starosta
Marian Niemirski

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak

Wicestarosta
Tomasz Matlakiewicz

Posiedzenie X sesji Rady Powiatu
10 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyło się
posiedzenie X sesji rady Powiatu w Przysusze.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Wochniak. Porządek
obrad zakładał: Otwarcie X sesji i stwierdzenie
prawomocności obrad. Przyjęcie porządku
obrad. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
Zapytania i interpelacje radnych. Sprawozdanie
zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Przysuski. Sprawozdanie Starosty
Przysuskiego z działalności Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
oraz informacja na temat realizacji Programu

sprawozdania nauczyciele pracujący w szkołach
i placówkach oświatowych, prowadzonych przez
powiat przysuski są wynagradzani zgodnie
z zapisami ustawy Karta Nauczyciela i osiągają
wyznaczone w ustawie pułapy wynagrodzeń.
W 2015 r. były to wartości następujące: 2717,
59 zł brutto dla nauczyciela stażysty, 3016,52
brutto zł dla nauczyciela kontraktowego, 3913,33
zł brutto dla nauczyciela mianowanego oraz
5000,37 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego.
Wydatki na zarobki poniesione przez powiat
w 2015 r. przekraczają kwoty minimalne określone
w ustawie, we wszystkich grupach awansu
zawodowego nauczycieli. Oznacza to, że powiat
prawidłowo wywiązuje się z nałożonych przez
ustawę Karta Nauczyciela wymogów wobec tej

„Bezpieczne Przysuskie”, podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty
Przysuskiego z działalności Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego
programu opieki nad zabytkami Powiatu
Przysuskiego na lata 2016 – 2019”. Podjęcie
uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Przysuski. Podjęcie uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi. Podjęcie uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok
2016. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Informacja o pracach Zarządu Powiatu w okresie
między sesjami. Sprawy różne oraz zakończenie
obrad X sesji Rady Powiatu w Przysusze.
Radni przyjęli informację Przygotowaną przez
Wydział edukacji Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Przysusze w sprawie wysokości
płac nauczycieli. Według przedłożonego

grupy zawodowej. Z wydarzeń wyróżniających
ostatnie posiedzenie rady powiatu należy wymienić
przyjęcie po raz pierwszy, w formie uchwały,
Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.
Obowiązek sporządzenia Powiatowego Programu
Opieki nad Zabytkami nakładają na powiat
przepisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (
Dz. U. z 2014., poz. 1446). Zgodnie z art. 87 ust. 1
w/w Ustawy, Zarząd Powiatu sporządza na okres
4 lat Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami.
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami
podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu, po
uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Po zatwierdzeniu dokument ogłaszany
jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Z realizacji programu Zarząd Powiatu sporządza
co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia
Radzie Powiatu. Przedmiotem opracowania jest
dziedzictwo kulturowe znajdujące się w granicach
administracyjnych powiatu przysuskiego,
natomiast celem jest określenie zasadniczych
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kierunków działań i zadań na rzecz ochrony
i opieki nad zabytkami. Główne cele programów
opieki nad zabytkami zostały określone w art.87
ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytków i opiece nad (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r., poz. 1446) w następujący sposób:
1. Włączenie problemów ochrony zabytków
do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju.
2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony
zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie
z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej.
3. Zahamowanie procesów degradacji
zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania.
4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków
oraz walorów krajobrazu kulturowego.
5. Podejmowanie działań zwiększających
atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę
nad zabytkami.
6. Określenie warunków współpracy
z właścicielami zabytków, eliminujących
sytuacje konfliktowe związane
z wykorzystywaniem tych zabytków.
7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających
tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.
Formułując „Program opieki nad zabytkami
Powiatu Przysuskiego na lata 2016-2019” przyjęto
zadania należące z mocy ustawy do obowiązków
powiatu m.in. opieki nad zabytkami, do których
powiat przysuski posiada tytuł prawny oraz
zarysowano ogólną politykę powiatu przysuskiego
w dziedzinie opieki nad zabytkami, nie naruszając
przy tym kompetencji poszczególnych gmin
i praw właścicieli. Powiatowy Program Opieki
nad Zabytkami jest pierwszym takim dokumentem
w powiecie przysuskim. W związku z tym powinien
podlegać ciągłej aktualizacji i powinien być
istotnym punktem odniesienia dla programów
konstruowanych na kolejne okresy czteroletnie,
z uwzględnieniem nowych uwarunkowań
prawnych i administracyjnych oraz zmieniających
się warunków gospodarczych i społecznych.
Wszystkie pozostałe punkty programu posiedzenia
zostały zrealizowane.
Mieczysław Szyszka. Jarosław Bednarski
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Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w gminie Odrzywół
W niedzielę 28 lutego b.r. w Lipinach już
po raz drugi odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. W tym roku bieg odbyl się w ramach
ogólnopolskiej edycji koordynowanej przez
Fundację Wolność i Demokracja. Patronat
honorowy nad ogólnopolską edycją biegu objął
Prezydent RP Andrzej Duda .
W biegu na trasie Lipiny-Emilianów uczestniczyło
prawie 180 osób. W biegu wzięła udział młodzież
i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, Publicznego
Gimnazjum w Odrzywole wraz z Dyrekcją, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Odrzywole, Młodzieżowego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kolonii Ossie
oraz dorośli. Gościem honorowym biegu był Poseł
Ziemi Radomskiej Marek Suski i Starosta przysuski
Marian Niemirski. W imprezie wzięli udział także
ułani ze Stowarzyszenia Hubalczyków. Impreza
rozpoczęła się punktualnie o godz.12ºº. Organizator
– Wójt Gminy Marian Kmieciak przypomniał ideę
biegu. Żołnierze Wyklęci, zwani tez Niezłomnymi,
wywodzili się z Armii Krajowej, Narodowych Sił
Zbrojnych i innych patriotycznych organizacji. Jak
całe społeczeństwo oczekiwali zakończenia wojny
z okupantami niemieckimi, w której złożyli straszliwą
daninę krwi. Nowa władza, instalowana na ziemiach
polskich z pomocą NKWD i rodzimych kolaborantów
z PPR i Urzędów Bezpieczeństwa, prowadziła politykę
zniewolenia społeczeństwa polskiego i dalszej
eksterminacji elity patriotycznej narodu polskiego.

Żołnierze AK, NSZ i BCH byli aresztowani, wywożeni
do łagrów sowieckich, zamykani w więzieniach
i mordowani. To zmusiło ich do podjęcia dalszej,
często beznadziejnej walki o wolność i demokrację.
Odrębną tragedią dotknięci byli żołnierze podziemia
polskiego na ziemiach polskich wcielonych do
Związku Sowieckiego. Oprócz tortur fizycznych,
największą zbrodnią systemu komunistycznego było

Najlepszym nagrody wręczali poseł Marek Suski,
Starosta Marian Niemirski i Wójt Marian Kmieciak.

oskarżanie polskich bohaterów walki z Niemcami
o kolaborację z Gestapo i bandytyzm. Przez szeregi
antykomunistycznej opozycji zbrojnej przewinęło
się ok. 180 tys. ludzi w walce z NKWD, UB, MO
i KBW zginęło ok. 15tys. żołnierzy podziemia.
Prawie 5tys. żołnierzy zostało po ciężkich torturach
zastrzelonych metodą „katyńską” – strzałem w tył
głowy lub powieszonych. Komunistyczni oprawcy
bali się tych żołnierzy nawet po śmierci, kazali

ich chować w bezimiennych mogiłach. Na ziemi
odrzywolskiej i w okolicy operowały oddziały „Żołnierzy
Wyklętych” do 1953r. Działał tu oddział cichociemnego
Aleksandra Młyńskiego „Drągala”, zamordowanego
koło Wolanowa w 1951r. przez zdrajcę nasłanego
przez UB. Do 1947r. działał oddzial NSZ Stanisława
Witeckiego „Wichra” – komendanta Akcji Specjalnej
NSZ. W opoczyńskim i na ziemi odrzywolskiej działał
też oddział NSZ Stanisława Dziedzica oraz do 1953r.
oddział NSZ braci Michalskich „Drągal II”. Prawie
wszyscy członkowie tych oddziałów zginęli w walce
lub zostali zabici po komunistycznych procesach
sądowych. Uroczystego otwarcia biegu dokonał Pan
Poseł Marek Suski. Goście imprezy pokonali dystans
biegu 1963 m marszem, ale za to podwójnie. Na
mecie uczestników czekała grochówka i upominki
przygotowane przez organizatorów m.in. pamiątkowe
medale, koszulki z wizerunkiem mjr. Szendzielarza
„Łupaszki” – d-cy V Brygady Wieleńskiej AK, filmy
dokumentalne i materiały informacyjne o bohaterach.
Na zwycięzców biegu w poszczególnych kategoriach
szkolnych czekały też upominki sportowe ufundowane
przez Starostę Mariana Niemirskiego i Wójta Gminy
Odrzywół. Ułan-poeta Jarosław Kluzek odczytał
wiersz „Żołnierze Wyklęci”. Wszyscy mogli podziwiać
umiejętności jeździeckie ułanów ze Stowarzyszenia
Hubalczyków, a dodatkową atrakcją była możliwość
jazdy konnej przez wszystkich chętnych. Na fotorelację
z tego wydarzenia zaapraszamy na stronę 15.
Bożena Kmieciak

Powiatowa Rada Zatrudnienia

22 kutego 2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Do
najważniejszych punktów posiedzenia Rady
należy zaliczyć przedłożenie sprawozdania
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w 2015 r., a także przedstawienie i przyjęcie
regulaminów świadczeń możliwych do uzyskania przez osoby pozostające bez pracy.
Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
otworzył przewodniczący spotkaniu Starosta

Marian Niemirski, który po przyjęciu porządku
obrad poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy Jana Kwaśniewskiego o przedłożenie
sprawozdania z działalności w roku 2015.
Bezrobocie w powiecie wahało się w minionym
roku od 23,1 do 24,5 % wynosząc na koniec roku
23,7 %, co oznacza spadek o 1 % w stosunku
do końca roku 2014. W 2015 r. zarejestrowano
ogółem 4716 osób, w tym 777 z prawem do
zasiłku. W 2015r. pozyskano do współpracy 193
nowych pracodawców. W ramach aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano
na szkolenia 223.147 zł. W 2015r. realizowano
141 umów na 211 miejsc pracy w ramach
prac interwencyjnych, na które skierowano
252 osoby. Z tytułu zatrudnienia bezrobotnych
w ramach prac interwencyjnych Powiatowy
Urząd Pracy zrefundował kwotę 1 410 188 zł.
W 2015r. podpisano 93 umowy na 226 miejsc
pracy w ramach robót publicznych, zatrudnienie

w ramach robót publicznych podjęło 262 osoby.
W 2015r. na roboty publiczne wydatkowano
2 962 833 zł. Do odbycia stażu w 2015r.
skierowano 700 osób. Na staż w 2015 roku
wydatkowano 4.750.946 zł. W 2015 r udzielono
132 bezrobotnym jednorazowych środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
. Wydatkowano łącznie kwotę 2.640.000 zł.
Wartość jednorazowej dotacji wyniosła 20.000 zł.
Poza tym działało poradnictwo zawodowe oraz
realizowane były dwa projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Posiedzenie
Powiatowej Rady Zatrudnienia umożliwia
uruchomienie wszelkich form wsparcia osób
bezrobotnych w 2016 r. Umożliwia to przyjęcie
nowych regulaminów dotyczących finansowania
działań PUP w 2016 r. Więcej szczegółów oraz
wszystkie regulaminy dostępne są na stronie
internetowej http://www.pup.przysucha.pl
Jarosław Bednarski

Zmiany personalne w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze
Z dniem 25 lutego 2016 roku w fotelu
kierownika Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Przysusze zasiadła Zofia Walasik. Nowa pani
kierownik zastąpi na tym miejscu odwołanego ze
stanowiska Rafała Setę. Najlepsze życzenia na
nowej drodze zawodowej złożyli dotychczasowi
przełożeni pani kierownik w osobach Starosty
Mariana Niemirskiego, Wicestarosty Tomasza
Matlakiewicza i Członka Zarządu Jana Gawrysia.
Zofia Walasik jest absolwentką Akademii Rolniczej
w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole
Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Pani

kierownik w swojej karierze zawodowej piastowała
już stanowiska kierownicze. Była kierownikiem
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Rejonowym w Przysusze(1995 – 1998)
oraz kierownikiem Wydziału Rolnictwa (2004 –
2008), kierownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości (2008-2010), a obecnie
kierownikiem Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa
w Starostwie Powiatowym w Przysusze. Powołania
dokonała Dyrektor Oddziału Regionalnego
Beata Kalinowska.
Marta Zbrowska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Za dobrą współpracę dziękowali odchodzącej Pani Kierownik
Starosta Marian Niemirski, Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz
oraz Członek Zarządu Zarządu Jan Gawryś, życząc Zofii Walasik
sukcesów na nowym stanowisku pracy.
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Debata społeczna w Przysusze
Wczoraj w Klubie Seniora w Przysusze
odbyła się debata społeczna dotycząca
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
przysuskiego. Zaproszeni goście
dyskutowali z mieszkańcami o problemach
społecznych i sposobach ich rozwiązywania.
Było to spotkanie z cyklu organizowanych
w naszym województwie dyskusji
poświęconych szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Celem spotkania było włączenie
obywateli w wypracowanie lokalnych
rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia
bezpieczeństwa. Istotnym elementem
spotkania było również rozliczenie się Policji
i władz samorządowych z realizacji wniosków
przyjętych na majowej debacie w 2015
roku oraz przedstawienie założeń i celów
wdrażanego programu „Mapy zagrożeń”.
Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji
w Przysusze – mł. insp. Robert Pacholarz, który
przedstawił informacje z zakresu działania
komendy. Omówił zagadnienia obejmujące

tematykę dotyczącą stanu
bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu przysuskiego
z uwzględnieniem 7 kategorii
przestępstw, zapobiegania
przemocy w rodzinie,
poczucia bezpieczeństwa
w miejscu zamieszkania
i w miejscu publicznym, jak
również bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego
oraz seniorów. Głos zabrali
również mieszkańcy gminy,
którzy zadawali pytania i
przedstawiali spostrzeżenia
i uwagi na temat szeroko
pojętego bezpieczeństwa.
Poruszano przede wszystkim
tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
m.in. zwiększenie ilości patroli w rejonie węzła
kolejowego w Skrzyńsku, Klubu Seniora,
budynku LAMUSA, ul. Konopnickiej pod kątem
spożywania alkoholu, jak
również zaśmiecania.
Poruszano również temat
prowadzenia ręcznego
kierowania ruchem na
skrzyżowaniu ulicy Jana
Pawła II z drogą krajową
Nr 12 w Przysusze,
w dni targowe. W debacie udział wzięli:
Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Radomiu mł. insp.
Kamil Borkowski,
Komendant Powiatowy
Policji w Przysusze mł.
insp. Robert Pacholarz
i jego Zastępca mł.

insp. Sławomir Rek, Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta w Przysusze Adam Pałgan
oraz przedstawiciele władz samorządowych
i mieszkańcy powiatu przysuskiego.
Wczorajsza debata społeczna pokazała
wszystkim uczestnikom dziedziny, w których
należy zwiększyć działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
przysuskiego. Takie właśnie cele stawiają
sobie w codziennej służbie przysuscy
policjanci. Do realizacji wielu zadań potrzebne
jest współdziałanie różnych służb, instytucji,
a także indywidualnych osób, które chociażby
poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą
przyczynić się do jego likwidacji. Na takie
sygnały przysuscy policjanci oczekują nie
tylko w dniu debaty. Można je przekazywać
w każdym terminie za pośrednictwem
dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy
w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie –
nawet anonimowo.
		
mł. asp. Aneta Wilk

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie
przysuskim już funkcjonują
Starostwo Powiatowe w Przysusze
informuje, że punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowej
Administracji Zespolonej w Przysusze,
ul. Szkolna 7 czynny jest w następujących
godzinach: poniedziałek od 11.30 do 15.30,
wtorek od 10.00 do 14.00, środa od 10.00 do
14.00, czwartek od 7.30 do 11.30, piątek od
8.00 do 12.00. Dodatkowo informujemy, że
w poszczególnych gminach powiatu został
zlokalizowany kolejny, drugi punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej, czynne w następujących
godzinach: BORKOWICE, ul. ks.
J. Wiśniewskiego 7 – poniedziałek od 9.00 do
11.00, WIENIAWA, ul. Kochanowskiego 88 –
poniedziałek od 11.30 do 13.30, ODRZYWÓŁ,
ul. Warszawska 53 – wtorek od 10.00 do 14.00,
RUSINÓW, ul. Żeromskiego 4 – środa od 9.00
do 11.00, GIELNIÓW, ul. Plac Wolności 75
– środa od 11.30 do 13.30, POTWORÓW,
ul. Radomska 2 A – czwartek od 12.00 do
16.00, KLWÓW, ul. Opoczyńska 35 – piątek

od 10.00 do 14.00. Do korzystania z nieodpłatnej
pomocy prawnej są uprawnieni: młodzież do
26. roku życia, osoby posiadające ważną
Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu
65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, kombatanci,
weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną. W skali całego kraju powstanie
1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie
świadczona pomoc prawna. W powiecie
przysuskim nieodpłatnej pomocy prawnej
udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast
w punktach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe porad będą mogli udzielać także
doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych
studiów prawniczych (posiadający co najmniej
trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach również aplikanci
adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia
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odpowiednio –
adwokata lub radcy
prawnego udzielających nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Utworzenie punktu
nieodpłatnej pomocy
Sekretarz Powiatu
prawnej realizuje
Elżbieta Nielipińska
przewidziane ustawą
działania polegające na
kształtowaniu świadomości prawnej obywateli.
Zadanie to będzie stanowić bazę do przyszłych
działań na rzecz pogłębiania świadomości
prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą
organy administracji publicznej realizując
pozostające w ich właściwości zadania
z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa
będą zobligowane do podejmowania działań
edukacyjnych zmierzających do zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa.
Sekretarz Powiatu Elżbieta Nielipińska

Powiat Przysuski
Studniówka 2016 w Zespole Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze
Pogodny, sobotni wieczór 6 lutego 2016 r. to dzień, w którym
młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
przeżywała swój pierwszy bal.
Uczniowie sześciu klas maturalnych bawili się w Centrum
Konferencyjno - Rozrywkowym Chełmiński w Kowali koło Radomia.
Część oficjalną rozpoczęła p. Zofia Szymańska, Dyrektor Zespołu Szkół
nr 1 im. Jana Pawła II, która w pięknych słowach powitała przybyłą
młodzież, grono pedagogiczne, rodziców oraz pozostałych gości. P.
Dyrektor życzyła wszystkim udanej zabawy, a młodzieży chwilowego
zapomnienia o czekającym ich egzaminie maturalnym. Następnie
ciepłe słowa do Dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży skierowali
przedstawiciele Rady Rodziców, dziękując za trud włożony w edukację
i wychowanie ich dzieci i życząc udanej zabawy w miłej atmosferze.
Również i uczniowie zabrali głos i serdecznie podziękowali swoim
nauczycielom. Szczególnie gorące podziękowania wraz z pięknymi
kwiatami otrzymali wychowawcy poszczególnych klas trzecich: Zofia
Woźniak, Anna Wysmolińska, Elżbieta Wiaderek, Katarzyna Matysiak,
Iwona Żmijewska i Katarzyna Bednarczyk. Na zakończenie części
oficjalnej jeszcze raz zabrała głos zabrała p. Dyrektor Zofia Szymańska,
która słowami: „Poloneza czas zacząć...”, pochodzącymi z naszej epopei
narodowej, rozpoczęła bal studniówkowy. Uczniowie klas trzecich
w eleganckich strojach wieczorowych wykonali uroczysty taniec. Było
to niezapomniane przeżycie, zarówno dla samej młodzieży, jak i dla
rodziców, którzy tłumnie przybyli, aby podziwiać swoje dzieci. Moc
wrażeń i ogrom emocji zaostrzyły wszystkim apetyty, które zostały
zaspokojone przygotowanymi potrawami. Smaczne dania, pięknie
udekorowane stoły i wspaniała atmosfera to początek udanej zabawy.
O oprawę muzyczną balu zadbał zespół Bajlando. Humory dopisywały,
a zabawa trwała do białego rana. Był to faktycznie niezapomniany bal,
po którym pozostaną pamiątkowe zdjęcia i piękne wspomnienia. Bal
maturalny kończy pewien etap beztroski, a zarazem rozpoczyna czas
intensywnych przygotowań do egzaminu dojrzałości.
Agnieszka Górka

Uczniowie Liceum im. Jana Pawła II w Przysusze, w Parlamencie Europejskim
W dniach 21.01 – 25.01 br. odbył się wyjazd
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Pawła II w Przysusze do Europarlamentu
w Strasburgu. Wycieczka była wygraną
w konkursie zorganizowanym przez
Parlament Europejski.
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem
wszystkich uczestników, po którym
Administratorzy Parlamentu Europejskiego
wyjaśnili czym jest i jak funkcjonuje
Parlament. Następnie odbyły się
prezentacje szkół. Przysuchę
reprezentował Piotr Bomba.
Każdy uczestnik czuł się jak europoseł,
gdy nadszedł czas sondaży i dyskusji na
temat budowy Europy. Padło wiele pytań.
Każdy z uczestników mógł poruszyć temat
swojego kraju. Po zakończeniu tej części,
w restauracji Parlamentu Europejskiego,
utworzone zostały czteroosobowe drużyny,
które brały udział w grze „Eurogame”.
Do rozwiązania było kilkanaście pytań
w różnych językach, co pomogło
zintegrować się z innymi uczestnikami
Euroscoli. Cztery grupy, które osiągnęły
najlepsze wyniki, zostały zakwalifikowane do
dalszego etapu, w którym odpowiadali na pytania
z wiedzy ogólnej o Europie. Zwyciężyła grupa,
w której była jedna z naszych uczennic – Paulina
Kordecka. Gratulujemy! Kolejnym punktem
wizyty w Europarlamencie było zebranie grup

roboczych w salach komisji, gdzie młodzież
mogła porozmawiać i wymienić swoje poglądy na
temat spraw pierwszorzędnych w Europie. Każda
grupa opracowała swój temat. Prócz naszych
uczniów, obradowali również nauczyciele – p.
Marcin Chrobak i p. Sławomir Wiktorowicz,
którzy rozmawiali z nauczycielami innych
narodowości o aktualnych problemach Europy.
Następnym punktem wizyty w Europarlamencie

było posiedzenie plenarne w sali obrad
Parlamentu Europejskiego. Przedstawione
zostały sprawozdania przygotowane wcześniej
przez grupy robocze. Podsumowano pomysły,
każdy mógł zgłosić własne propozycje i sugestie,
po czym zagłosować na dany pomysł. Zmęczeni,
jednak pełni pozytywnej energii, uczniowie
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

udali się do hotelu, gdzie mogli kontynuować
integrację z innymi uczestnikami Euroscoli,
poprzez dysputy, czy gry. Rano wszyscy
wyruszyli zwiedzić Strasburg. Nasi uczniowie
dowiedzieli się wielu ciekawostek o historii
tego miasta, chociaż poczucie zmęczenia
dokazywało, wszyscy dzielnie wytrwali do końca
dnia. Kolejnym miastem, które nasi licealiści
mieli okazję zwiedzić, była Praga. Z pomocą
Przemysława Leśniewskieg pilota
wycieczki, który prowadził uczniów przez
całą wycieczkę, udało się odwiedzić wiele
pięknych miejsc, poznać lokalną kulturę,
kuchnię, czy obyczaje. Ostatnim punktem
wycieczki było zwiedzanie masywu
górskiego, zwanego „Adršpašskoteplické
skály”, który jest fragmentem pasma
górskiego Sudetów, gdzie uczniowie
mogli podziwiać niespotykane nigdzie
indziej formy bloków piaskowca. Skały
wyrzeźbione przez śnieg, wiatr i deszcz
skały, zachwycają swym widokiem.
Niestety, wszystko co dobre, szybko się
kończy. I tak było i tym razem. Droga
z Czech do Polski była pełna świadomości, że
to koniec tych cudownie spędzonych chwil. Po
dotarciu do Przysuchy, wszyscy podziękowali
osobom obecnym w autobusie, które były
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i dobrą
zabawę uczestników wyjazdu.
		
Sławomir Wiktorowicz
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Lipińska Studniówka 2016
Po raz pierwszy studniówka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach odbyła się poza budynkiem
szkolnym. Bal został zorganizowany w pięknym stylowym Dworze
Polskim w Potworowie.
Bawiło się tam 69 maturzystów z trzech klas wraz z kadrą pedagogiczną
oraz czuwającymi nad wszystkim rodzicami. Najliczniej reprezentowane
było liceum ogólnokształcące SMS przez 30 uczniów z wychowawczynią
Bożeną Kmieciak, liceum kadetów 19 uczniów z wychowawczynią Agatą
Wojtarek oraz technikum ekonomiczne i obsługi turystycznej 20 uczniów
z wychowawcą Zbigniewem Niemirskim. Uroczystość tradycyjnie rozpoczął

polonez w wykonaniu maturzystów i wychowawców klas. Nie mogło obyć
się bez przemówień, głos zabrali rodzice, dyrektor szkoły i oczywiście
przedstawiciele młodzieży. W nastrój zabawy wprowadził wszystkich
przepięknie zatańczony przez kilka par uczniowskich walc. Choreografię do
układów tanecznych poloneza i walca przygotował i wyćwiczył z uczniami
profesor Zbigniew Niemirski. Dwór Polski zadbał o podniebienia uczestników,
serwując przepyszne dania a zespół Młode Wilki doskonale spisał się, grając
skoczne melodie. Bal trwał do białego rana, a dla maturzystów będzie to
niezapomniana noc.
ZSP i MS Lipiny

ZSR Borkowice – STUDNIÓWKA 2016
W dniu 30 stycznia 2016 r. odbył się bal
studniówkowy uczniów klas maturalnych
Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach.
Młodzież tradycyjnie bawiła się w szkole,
w udekorowanej przez siebie sali, której
motywem przewodnim były klimaty
tropikalne „Pingwinów z Madagaskaru”.

Z wybiciem godz. 18 –tej młodzież
zatańczyła poloneza. Następnie życzenia dla
maturzystów złożyli: Pani dyrektor Marianna
Biernat i wójt Gminy Borkowice Pan Robert
Fidos. Uczniowie podziękowali dyrekcji,
wychowawcy, nauczycielom i rodzicom
wręczając symboliczne kwiaty. Część oficjalną
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zakończyło wystąpienie rodziców, którzy byli
organizatorami imprezy. Zabawę taneczną
prowadzili didżeje. Młodzież wspaniale
bawiła się do białego rana. Bal studniówkowy
niewątpliwie pozostanie w ich pamięci na
długie lata.
ZSR Borkowice
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„Nie da się szybko realizować obietnic,
a jednocześnie działać wolno”
- wywiad z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim
Panie Marszałku, każdy nowy rząd prosi
o sto dni spokoju i wyrozumiałości. Rząd
Pani Beaty Szydło nie może liczyć nawet
na jeden dzień, ale chyba też tego nie
potrzebuje? O samego początku jesteśmy
świadkami nowej jakości w parlamencie
i bardzo ciężkiej pracy. Skąd takie tempo
zmian?
Stanisław Karczewski: Wygrana Prawa
i Sprawiedliwości to wielkie zobowiązanie wobec
wyborców. Chcemy, w przeciwieństwie do
poprzedników, dotrzymać obietnic wyborczych,
a wszystkie nasze projekty i plany z kampanii
wprowadzić w życie. Jest wiele osób, które
czekają na rozwiązanie ich problemów i pomoc.
Jednak w pierwszej kolejności musieliśmy
zająć się uporządkowaniem pewnych spraw.
W czerwcu, przewidując swoją porażkę
w wyborach parlamentarnych, Platforma
dokonała zamachu na Trybunał Konstytucyjny,
całkowicie i bezprawnie go zawłaszczając.
Trybunał miał stać się ostatnim bastionem
władzy PO i torpedować reformy Prawa
i Sprawiedliwości, uznając je za niezgodne
z Konstytucją. Bez tych zmian, nie mielibyśmy
możliwości wprowadzania w życie naszych
sztandarowych ustaw dotyczących obniżenia
wieku emerytalnego, podniesienia kwoty wolnej
od podatku, czy ustawy „Rodzina 500+” , na
którą czekają miliony polskich rodzin.
Pomimo zawrotnego tempa, wiele osób
i tak podnosi zarzut, że nie wywiązujecie
się ze swoich obietnic?
S.K.: To jest właśnie to, o co Pani Redaktor
pytała. Prawo i Sprawiedliwość wygrało
wybory 25 października, kadencje Sejmu
i Senatu rozpoczęły się 12 listopada, a rząd
zaprzysiężono 16 listopada. Realnie rządzimy
niespełna trzy miesiące, a w kilka dni po
wyborach, w niektórych stacjach telewizyjnych
mówiono już o tempie realizacji obietnic.
Każdy nowy rząd ma swoje sto dni spokoju.
My tego czasu nie dostaliśmy. Od pierwszych
dni po przejęciu władzy jesteśmy atakowani
przez opozycję i media z nią związane, że
nie wywiązujemy się z naszych obietnic.
Z drugiej strony zarzucają nam, że działamy
zbyt szybko. Nie da się szybko realizować
obietnic a jednocześnie działać wolno.
Panie Marszałku ostatnio dużo się
mówi o „małej ustawie medialnej”
i utworzeniu mediów narodowych przez
Prawo i Sprawiedliwość. Czy te zmiany
rzeczywiście były konieczne?
S.K.: Media publiczne potrzebują zmian,
szczególnie telewizja publiczna. Powinna
być obiektywna, zrównoważona, pokazywać
fakty, a nie służyć jednej partii politycznej.
Proszę zwrócić uwagę na to, że dotychczas
zarówno Prezydent RP, jak i politycy Prawa
i Sprawiedliwości, byli marginalizowani.
O naszej aktywności można było się
dowiedzieć z Internetu lub prasy i niezależnych
mediów. Pokazywano natomiast pana Petru,
który krytykuje wszystko, co wprowadzamy.
Podatek bankowy również, a przecież sam

wywodzi się z tego środowiska i nie tak dawno
zachęcał Polaków do brania kredytów we
frankach. Później zdążył przewalutować swój
kredyt we właściwym czasie.
No właśnie, czy Ryszard Petru przejął
rolę lidera opozycji i stał się zagrożeniem
dla pozostałych ugrupowań?
S.K. Pan Petru chce stać się liderem
opozycji, a jego działania determinuje
chęć przejęcia władzy, za wszelką cenę.
Stanowi zagrożenie, ale dla Polski. Cenę
za nieodpowiedzialne działania, które
podejmuje płacimy my, wyciągani na arenę
międzynarodową. Z cynicznym uśmiechem
i z satysfakcją w głosie mówi o tym co się
dzieje w Polsce. Razem z panem Kijowskim
wyprowadza ludzi na ulicę pod szyldem KOD-u.
Pamiętajmy, że w dużej mierze są to działacze
PO, Nowoczesnej i lewicy, albo jak w przypadku
debaty w PE, brukselscy urzędnicy związani
z Platformą. To jest oszukiwanie Polaków
i kreowanie fikcyjnej rzeczywistości. Debata

w Parlamencie Europejskim zdemaskowała
intencje tych polityków. Beata Szydło wygrała
w sposób zdecydowany debatę, wygrała
prawda. Mamy opozycję destrukcyjną. A pan
Kijowski, no cóż…, chciałoby się powiedzieć,
że nie powinien pierwszy rzucać kamieniem.
Nie powinien mówić o przestrzeganiu prawa
i zasad ktoś, kto sam jest z tym na bakier. Choć
niepłacenie alimentów, to sprawy prywatne
pana Kijowskiego, to jednak wiele mówi
o osobie. Każda kadencja musi mieć swojego
Palikota. Pan Kijowski jest takim Palikotem.
Kontestuje i krytykuje, robi show, urządza
happeningi.
Tylko owo palikotyzowanie polskiej
polityki zapowiada kolejne odsłony.
Opozycja ponownie chce skarżyć na Polskę
do instytucji międzynarodowych. Trudno
to zrozumieć…
S.K.: Zrozumieć jest bardzo łatwo, tylko
niezwykle trudno zaakceptować i w sposób
logiczny wytłumaczyć. Nie godzimy się na to, by
nasze wewnętrzne sprawy były dyskutowane
na forum międzynarodowym. Wielokrotnie
o tym mówiłem. Platforma Obywatelska i jej
działacze nie pogodzili się z utratą władzy. Dziś
są zdeterminowani, nie mają nic do stracenia,
kierują się interesem swoich partii i słupkami

poparcia, szkodząc Polsce. Na szczęście
ostatnie wydarzenia obnażyły tych polityków.
Przypomnieliśmy, że to za rządów PO-PSL
ABW wtargnęła do redakcji tygodnika „Wprost”,
podsłuchiwano dziennikarzy zajmujących się
aferą taśmową i ich rodziny, służby wkroczyły
nad ranem do mieszkania pewnego blogera.
Z kolei wypowiedzi pana Martina Schulza
są skandaliczne i kompletnie nieuprawione,
zwłaszcza że niemieckie media przez kilka
dni ukrywały masowe napaści imigrantów
na kobiety. Nikt nie debatował wówczas nad
zagrożeniem dla praw obywatelskich i wolności.
W tym kontekście warto również pamiętać,
że podatki bankowy czy od hipermarketów
uderzają w zagraniczny kapitał, który się przed
tym broni.
Tylko, że w takich warunkach rządzi się
trudno. Czy to nie odbije się na realizacji
programu Prawa i Sprawiedliwości?
S.K.: Jest trudno, ale damy radę. Jesteśmy
doświadczonym i mądrym narodem. Polacy
widzą i odczuwają, że nic się nie zmienia
w sferze wolności i że demokracja ma się
bardzo dobrze. Ponadto wprowadzamy
stopniowo kolejne dobre ustawy. Za chwilę
ustawa 500+, obniżenie wieku emerytalnego,
a minister zdrowia Konstanty Radziwiłł pracuje
nad ważną ustawą o darmowych lekach dla
osób powyżej 75-roku życia. Podejmiemy się
uproszczenia w podatkach i walki z umowami
śmieciowymi. Nie wspominając o innych
ustawach, które wpisują się w zapowiedź
zmiany i mają przebudować funkcjonowanie
państwa.
Odnośnie planów, będzie IV edycja
Konkursu o Żołnierzach Wyklętych?
Znajdzie Pan czas na pracę w terenie?
S.K.: Oczywiście. W tym roku aż 18
szkół odpowiedziało na zaproszenie,
a więc frekwencja będzie bardzo wysoka.
Tak jak w poprzednich latach przewidziane
są atrakcyjne nagrody dla uczestników,
w tym wyjazdy do Brukseli lub Strasburga.
Cieszę się, że konkurs cieszy się tak dużym
zainteresowaniem, a także tym, że uczniowie
chętnie się angażują i wykazują bardzo wysoki
poziom wiedzy. Jestem dumny z tego, że mamy
tak wspaniałą młodzież. Odpowiadając na
drugą część pytania, zawsze znajdę czas na
sprawy naszego regionu. Powołaliśmy Zespół
Parlamentarny na Rzecz Ziemi Radomskiej
w ramach którego będziemy zabiegać o sprawy
ważne dla naszego regionu. Poza biurem
głównym w Radomiu, biura parlamentarzystów
Prawa i Sprawiedliwości działają w każdym
powiecie. W Przysusze, od marca, biuro
będzie mieścić się pod nowym adresem,
przy ul. Radomskiej 16. Myślimy o Polsce,
ale i o naszych małych Ojczyznach. Dla
Państwa chcemy pracować i zmieniać naszą
rzeczywistość.
Dziękuję za rozmowę. Naszym rozmówcą
był Marszałek Senatu RP, Stanisław
Karczewski.
S.K.: Dziękuję.
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borkowice

Plany inwestycyjne Gminy Borkowice
na 2016 rok

Wójt Roberty Fidos

W 2016 roku Gmina Borkowice
zamierza realizować szereg przedsięwzięć
inwestycyjnych.
Do najważniejszych zadań należy zaliczyć:
modernizację oświetlenia drogowego
w systemie LED w ośmiu sołectwach:
Rudnie, Wymysłowie, Bolęcinie, Zdonkowie,
Ninkowie, Woli Kuraszowej, Niskiej Jabłonicy
i Rusinowie, budowę drogi ul. Górna
w Borkowicach, zakończenie adaptacji
budynku ośrodka zdrowia na Urząd Gminy,
zakup autobusu szkolnego, budowę
kompleksu rekreacyjnego w Wymysłowie,
remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
w Rzucowie, modernizację zbiornika wodnego
w Smagowie, kontynuację remontu świetlicy
w Niskiej Jabłonicy, wykonanie monitoringu
ujęć wody w Ninkowie i Borkowicach, zakup
działek na potrzeby Gminy w Zdonkowie,
Politowie i na Krakowej Górze, zakup pompy
do przepompowni ścieków w Ruszkowicach,
odnowienie tablic informacyjnych w Rzucowie

i Borkowicach, zakup pieca konwencyjnoparowo-elektrycznego do stołówki szkolnej
w Borkowicach. Ważną kwestią będzie
wykonanie projektów technicznych: projekt
modernizacji zbiornika wodnego w Radestowie,
projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zdonkowie,
projekt budowy kompleksu rekreacyjnego
w Ruszkowicach, projekt techniczny budowy
wodociągu na Goworku, projekty rozbudowy
oświetlenia drogowego na terenie gminy.
Gmina Borkowice złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich dwa wnioski
o dofinansowanie dróg gminnych: ul. Cicha
w Borkowicach i droga Bolęcin- Janów.
W grudniu 2015 roku Wojewoda Mazowiecki
przyznał Gminie Borkowice 15 tys. zł. na
odnowienie nagrobka upamiętniającego
ofiary terroru hitlerowskiego z Bryzgowa.
Kontynuowana będzie akcja kwestowania
na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
na cmentarzu parafialnym w Borkowicach.

PODSUMOWANIE FERII 2016

Przez pierwsze dwa tygodnie lutego
w województwie mazowieckim trwały
ferie zimowe. Również w Borkowicach nie
brakowało atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Wszyscy mogli uczestniczyć w różnego
rodzaju zajęciach oraz wyjazdach.
W czasie tegorocznych ferii Gminny
Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
w Borkowicach przygotowały mnóstwo ofert
do spędzenia wolnego czasu. Różnorodny
program zajęć zapewniał dla każdego coś
atrakcyjnego. W pierwszym dniu ferii dzieci
skorzystały z zajęć plastycznych, na których
wykorzystując różne techniki plastyczne
wykonały pingwiny i maski karnawałowe.
W kolejnym dniu ferii zorganizowaliśmy dla
dzieci wyjazd do Multikina w Radomiu na film
pt. „Alvin i wiewiórki”, który wywołał mnóstwo
radości. W środę w Bibliotece Publicznej
w Borkowicach odbył się Konkurs Głośnego
Czytania dla uczniów klas I-VI. Wyróżnienie
otrzymali: gr. I – Celina Kaźmierczyk; gr. II Marcin Włodarczyk i Aleksandra Klusek; gr.
III – Zuzanna Dudek. Jak co roku w okresie

ferii odbyło się już IX Gminne Dyktando o Tytuł
„Mistrza Ortografii”. Zostało wyłonionych
pięciu mistrzów w kategoriach: gr. I – Marcin
Włodarczyk, gr. II - Aniela Kaźmierczyk; gr.
III - Anna Pikiel; gr. IV - Bartosz Chaberski; gr.
V - Maria Skuza. Do tegorocznego dyktanda
przystąpiło 30 uczestników. Nagrodą za
udział był długopis z pamiątkowym nadrukiem
i dyplom, a dla wyłonionych mistrzów pióro
wieczne i długopis. Wyjazd na lodowisko do
Skarżyska-Kamiennej był ostatnią atrakcją dla
dzieci w pierwszym tygodniu ferii. Drugi tydzień
ferii bogaty był w zajęcia plastyczne, kulinarne
i taneczne. Poniedziałek rozpoczęliśmy od
zajęć plastycznych, na których dzieci lepiły
z gliny różne figurki, miski, obrazki. Kolejną
atrakcją były zajęcia „Na ludowo z przytupem”
–poświęcone głównie muzyce i tańcom
ludowym. Dzieci nauczyły się piosenek, tańców
i utworów związanych ze sztuką ludową.
Zajęcia przygotowali i prowadzili animatorzy
z Hihohotama. Kolejnego dnia odbył się Bal
Karnawałowy, na którym były różnego rodzaju
zabawy integracyjne, konkursy podczas
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których zwycięzcy otrzymali nagrody. Na
balu nie brakowało dobrej zabawy, uśmiechu
i słodkiego poczęstunku. Ze względu na duże
zainteresowanie zorganizowaliśmy po raz drugi
wyjazd na lodowisko do Skarżyska- Kamiennej.
Dużą atrakcją okazały się zajęcia kulinarne,
na których grupa dzieci i młodzieży pod
przewodnictwem pani Moniki Grzywaczewskiej,
robiła makaron z brokułami, mufinki
i deser truskawkowy. Zajęcia zakończyły
się degustacją przy pięknie nakrytym stole.
Na zakończenie ferii przygotowaliśmy
wyjazd do Multikina w Radomiu na film pt.
„Misiek w Nowym Jorku” oraz wyjazd dla
dzieci tańczących do Szkoły Tańca „26-600
Studio” w Radomiu. W ostatnim dniu ferii
postanowiliśmy przygotować zajęcia kulinarne
dla rodziców, które również cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Wszystkim dzieciom
i młodzieży dziękujemy za wspólnie spędzony
czas oraz wspaniałą zabawę.Wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji ferii składamy
serdeczne podziękowania i zapraszamy do
dalszej współpracy.

BORKOWICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY
NA LATA 2016-2026 na 2016 rok
W najbliższych miesiącach trwać
będą prace nad opracowaniem Strategii
Rozwoju Gminy Borkowice na lata 20162026. Dokument będzie zawierał raport
o aktualnym stanie Gminy oraz wyznaczy
kierunki rozwoju gminy w sferze społecznej,
gospodarczej oraz w zakresie infrastruktury
komunalnej i ochrony środowiska
naturalnego. Wszyscy mieszkańcy gminy
mogą zgłaszać do radnych, sołtysów lub do
Urzędu Gminy swoje propozycje dotyczące
rozwoju naszej małej Ojczyzny. Pierwszą
fazą prac nad strategią będzie wskazanie
mocnych i słabych stron gminy, ale również
szans na jej rozwój oraz istniejących zagrożeń
tego rozwoju. Druga część to opracowanie
wizji rozwoju gminy, celów strategicznych
i operacyjnych oraz wskaźników osiągania
celów. Gmina posiada duże walory
przyrodniczo-krajobrazowe, dobry system
oświaty, w który wpisują się dwa zespoły szkół,
przedszkole gminne, przedszkole niepubliczne
oraz pierwsza w powiecie szkoła artystyczna
– szkoła muzyczna w Ruszkowicach.

Silną stroną gminy jest dobrze rozwinięta
infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Gmina
posiada bogate tradycje historyczne oraz
liczne zabytki. Do słabych stron gminy zaliczyć
należy duże bezrobocie, upadek rolnictwa,
brak bazy turystycznej, zaniedbane obiekty
zabytkowe nie będące własnością gminy:
pałac Dembińskich w Borkowicach, Dwór
modrzewiowy w Rzucowie, spichlerz dworski
w Borkowicach. Rekultywacji wymagają stawy
rybne, które powiat wydzierżawił prywatnemu
przedsiębiorcy. Upadek średniej szkoły rolniczej
zrekompensuje powstanie powiatowej placówki
opiekuńczo-leczniczej.
Poważnej debaty społecznej wymaga
problem odprowadzania ścieków komunalnych.
Niekorzystne decyzje z lat 2002-2010 hamują
dziś rozwój gminy Borkowice. Władzom gminy
zabrakło wtedy odwagi i strategicznych
decyzji, by przejąć z rąk powiatu pałac i park
w Borkowicach oraz modrzewiowy dwór
w Rzucowie. Dziś obydwa obiekty są ruiną
w posiadaniu prywatnych osób.W 2005r.
gmina przekazała 2,5 ha gruntu leżącego pod

ośrodkiem ZHP w Toporni (właściwie grunty
wsi Ruszkowice) Chorągwi Mazowieckiej
ZHP. W akcie notarialnym nie zabezpieczono
interesów gminy na wypadek sprzedaży tych
gruntów. Ośrodek od 10 lat nie może doczekać
się remontu, mimo niezwykle atrakcyjnego
położenia w pobliżu zalewu w Toporni.
W 2007 roku gmina sprzedała budynek po
szkole w Politowie za 1% wartości, a więc
za 1760 zł. Dziś budynek niszczeje, a gmina
nie może go odzyskać, bo na hipotece działki
od czerwca 2015r. widnieje dług na rzecz
ZUS w kwocie 1,4 mln złotych. W wielu
sołectwach gminy sprzedane zostały gminne
działki, które powinny służyć rozwojowi
poszczególnych sołectw. Pomimo licznych
przeszkód i barier możliwy jest dalszy rozwój
gminy. Jednym z warunków tego rozwoju
będzie aktywna postawa mieszkańców i dobre
zarządzanie gminą.
Strategia Rozwoju Gminy opracowana
zostanie przy współudziale mieszkańców przez
firmę konsultingową PPUH BaSz.

„Muzyczna Ruszkowice’’
W miesiącu styczniu bardzo popularną
formą uczczenia przyjścia Nowego Roku są
Koncerty Noworoczne. Jak dobrze Państwo
pewnie się orientują, w naszym regionie
od 5 lat działa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach
i właśnie w jej murach z inicjatywy dyrektora
Waldemara Cichawy w dniu 23 stycznia
2016r. odbył się II Koncert Noworoczny.
Pomysł takich koncertów narodził się w roku
ubiegłym ,a połączony był ze zbiórką finansów
na zakup nowego fortepianu do Szkoły
Muzycznej. Tegoroczna edycja Koncertu
odbyła się w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej
, gdzie dla blisko 100 osobowej widowni
przygotowali ucztę duchową wspaniali artyści.

W repertuarze zawierającym
utwory w rozpiętości od
nastrojowych sonat do
żywiołowych polek, tang
i czardaszy wystąpili
w części pierwszej: Marcin
Rogalski , Piotr Wysocki,
Paweł Skowroński, Paulina
Kruk, Wiesław Michałek ,
Paweł Anyszek, Waldemar
Walus . Część druga
koncertu należała do Tria
Rodzinnego Con Eleganta w składzie
:Krystyna Goncerzewicz - skrzypce, Małgorzata
Goncerzewicz-Mendera - altówka, Aureliusz
Mendera – fortepian oraz zaproszonej do
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współpracy wokalistki Katarzyny Bochyńskiej
–Wojdył. Repertuar był bardzo urozmaicony,
co zapewniło świetną atmosferę i żywe
zainteresowanie widzów przez ponad dwie
godziny trwania koncertu. Warto nadmienić
, iż niektórym uczestnikom udało się nawet
zatańczyć z gwiazdą wieczoru Panią Katarzyną
Bochyńską - Wojdył podczas wykonywania
utworu F. Loewe – Przetańczyć całą noc.
Zainteresowanie lokalnej społeczności i chęć
uczestniczenia w tego typu kulturalnych
wydarzeniach gruntuje przekonanie
o trafności inicjatywy założenia i prowadzenia
szkolnictwa artystycznego podjętej przez
Gminę Borkowice co w rezultacie wykreśla
zupełnie nowe tory rozwoju sfery kultury dla
gminy i regionu Ziemi Przysuskiej. Z całą
pewnością już dziś zapraszamy Państwa
na kolejne edycje w/w Koncertu, jak i na
wiele innych organizowanych przez Szkołę
Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga
w Ruszkowicach. Jednocześnie zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej szkoły
www.muzycznaruszkowice , gdzie znajdziecie
Państwo szerokie relacje z tego wydarzenia.
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Debata gminna w Gielniowie
Wczoraj w Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Gielniowie odbyła się debata
społeczna dotycząca bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Gielniów. Zaproszeni
goście dyskutowali z mieszkańcami gminy
o trapiących problemach i sposobach ich
rozwiązywania.
Było to spotkanie z cyklu organizowanych
w naszym województwie dyskusji
poświęconych szeroko pojętemu
bezpieczeństwu. Celem spotkania było
włączenie obywateli w wypracowanie
lokalnych rozwiązań zmierzających do
wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Istotnym
elementem spotkania było przedstawienie
założeń i celów wdrażanego programu „Mapy
zagrożeń”. Debatę rozpoczął Komendant
Powiatowy Policji w Przysusze – mł. insp.
Robert Pacholarz, który przedstawił informacje
z zakresu działania komendy. Omówił
zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą
stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy
udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji
w Przysusze mł. insp. Robert Pacholarz, wójt
Gminy Gielniów – Władysław Czarnecki,
sekretarz Maciej Stoliński, dyrektorzy szkół
z terenu gminy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy
gminy Gielniów. Wczorajsza debata społeczna
pokazała wszystkim uczestnikom dziedziny,
w których należy zwiększyć działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Gielniów. Takie właśnie cele stawiają sobie
w codziennej służbie przysuscy policjanci.
Do realizacji wielu zadań potrzebne jest
współdziałanie różnych służb, instytucji,
a także indywidualnych osób, które chociażby
poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą
przyczynić się do jego likwidacji. Na takie
sygnały przysuscy policjanci oczekują nie
tylko w dniu debaty. Można je przekazywać
w każdym terminie za pośrednictwem
dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy
w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie –
nawet anonimowo.
mł. asp. Aneta Wilk
Gielniów z uwzględnieniem 7 kategorii
przestępstw, zapobiegania przemocy
w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa
w miejscu zamieszkania i w miejscu
publicznym, jak również bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego oraz seniorów,
a także założeń mapy zagrożeń na terenie
powiatu przysuskiego. Głos zabrali również
mieszkańcy gminy, którzy zadawali pytania i
przedstawiali spostrzeżenia i uwagi na temat
szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano
przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, m.in. zwiększenie ilości
patroli w rejonie skrzyżowania drogi krajowej
Nr 12 z droga wojewódzką Nr 728 – Gielniów
Skrzyżowanie, jak również kierowanie patroli
Policji w rejony: szkół, parku Pl. Wolności
w Gielniowie, placów zabaw zwłaszcza
w godzinach wieczorowo nocnych pod
kątem spożywania alkoholu. W debacie
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Piłkarski Turniej w Piastowie
W sobotę 13 lutego w Piastowie odbył się Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej, w którym
drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego Wiktoria z Gielniowa zajęła II miejsce.
Dziewczęta uzyskały taką samą liczbę punktów jak zwycięski zespół Diamonds Academy
z Warszawy, ale mniejsza liczba strzelonych bramek zadecydowała o drugim miejscu.
W turnieju bramki dla Wiktorii strzelały Lena Bogdańska (3), Kasia Szcześniak (3), Ala
Czechowska i Kinga Gromska (1).Warto zaznaczyć, że nasza bramkarka Zuzia Grudziecka nie
wpuściła żadnego gola, a Lena Bogańska została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Drużyna
zagała w składzie: Lena Bogańska, Ala Czechowska, Zuzia Grudziecka, Karolina Szczygieł, Oliwia
Struzik, Kasia Szcześniak, Weronika Nowak, Kinga Gromska, Ola Sałaj, Patrycja Siek, Asia Nems.
Bartosz Babicki

Wiktoria Gielniów - żeńska duma powiatowego sportu młodzieżowego.

Lena Bogdańska - Najlepsza Zawodniczka
Turnieju w Piastowie

z powiatu

Sztuka fryzjerska
z drugiej klasy technikum fryzjerskiego, III
miejsce: Ewa Pielas z czwartej klasy technikum
fryzjerskiego. Młode fryzjerki zaprezentowały
bardzo wysoki poziom o czym możemy
przekonać się oglądając efekty ich pracy.
Wszystkim uczennicom biorącym udział
w konkursie dziękujemy, a zwyciężczyniom
gratulujemy!
Karolina Jaciubek

Uczestniczki konkursu fryzjerskiego.

25 lutego 2016 roku w Zespole Szkół nr
2 im. Ludwika Skowyry odbył się Szkolny
Konkurs Fryzjerski pod hasłem: „Fryzura
inspirowana własną wyobraźnią”.
Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć
uczennic z klas fryzjerskich. Zadaniem
konkursowym było wykonanie w ciągu
120 minut, fryzury na włosach modelki
w dowolnej technice, z możliwością użycia
ozdób, lakierów koloryzujących i brokatów.
Uczestniczki konkursu pracowały pod czujnym
okiem jury w składzie: dyrektor Małgorzata
Bednarska, pedagog Marzena Pakosz oraz

Panie uczące przedmiotów
zawodowych fryzjerskich:
Elżbieta Cholewińska
i Karolina Jaciubek. Biorąc
pod uwagę przygotowanie
stylizacji, realizację tematu,
stopień trudności oraz
estetykę wykonania komisja
wyłoniła trzy zwycięskie
fryzury: I miejsce: Aleksandra
Zagóra z drugiej klasy
technikum fryzjerskiego, II
miejsce: Sylwia Makowska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Efekty prac uczestniczek konkursu przerosły
oczekiwania organizatorów.
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klwów

Mistrzostwa Gminy Klwów w Halowej Piłce Nożnej
Grupa B
1.
Drążno
2.
Zorza Klwów
3.
Przystałowice Duże
W poszczególnych grupach zostały rozegrane
mecze systemem każdy z każdym. Dwa
najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały
do półfinałów. Pary półfinałowe tworzyły Kadź
– Zorza Klwów i Przystałowice Duże - Ulów.
Mecze o awans do finału obfitowały w sportowe
emocje i wiele ciekawych akcji w wyniku których
w spotkaniu o 3 miejsce spotkały się drużyny
z Ulowa oraz Zorza Klwów, a w finale Kadź
oraz Przystałowice Duże. Niestety, dla drużyny
z Przystałowic, okazało się, że myśl taktyczna
to czasami za mało, aby stawić czoła zespołowi
z Kadzi. Wielki szacunek należy się zawodnikom

Przystałowic za walkę do ostatniego gwizdka
i ogromne serce do gry mimo niekorzystnego
rezultatu. Tegorocznym zwycięzcą turnieju
okazała się drużyna z Kadzi. W meczu o 3
miejsce zwyciężyła drużyna z Ulowa z wynikiem
3:1.
Na zakończenie zawodów zostały
wręczone puchary dla zwycięskich drużyn
oraz indywidualne statuetki dla najlepszych
zawodników. Tytuł Najlepszego Bramkarza
został przyznany Tomaszowi Stolarkowi,
natomiast tytuł Króla Strzelców zdobył Michał
Ulawski.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
sportową postawę i rywalizację w duchu
Fair Play.

Staropolskie przysłowie mówi: „Powiedział
Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”.
W myśl tego przysłowia Panie ze
Stowarzyszenia „Gosposie” z Przystałowic
Dużych postanowiły spotkać się i wspólnie
nasmażyć pączków.
Do wspólnego pieczenia z olbrzymią radością
przystąpiło kilka zaprzyjaźnionych stowarzyszeń:

Babska Rzeczpospolita Klwów, Zakręcone
Babki z Janikowa, Stowarzyszenie Przystalanie
z Przystałowic Małych oraz Stowarzyszenie
Rozwoju wsi Nieznamierowice. Spotkanie
odbyło się 4 lutego 2016 r. w Centrum Kultury
w Przystałowicach Dużych. Sposobów na dobre
pączki jest wiele, każdy ma swoje tajniki, więc
spotkanie obfitowało w wymianę doświadczeń,
zakończonych degustacją. Oprócz wspaniałych

słodkości była również super zabawa, która
zainspirowała kolejne pomysły, a ich rezultaty
będzie można zobaczyć już niebawem.
Powyższe działania są doskonałym
sposobem, aby w ciekawy sposób tworzyć
okazje do poznawania i kultywowania zwyczajów
i tradycji. Myślimy, że warto kontynuować
„Wspólne pieczenie pączków”, zmieniając co
roku miejsce wydarzenia.

12

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Zwycięstwem drużyny z Kadzi zakończył
się coroczny turniej w halowej piłce nożnej.
Na podium stanęły również zespoły
z Przystałowic Dużych oraz Ulowa.
W niedzielę 14 lutego 2016 r. w hali
sportowej Arena Klwów po raz kolejny odbyły
się Mistrzostwa Gminy Klwów w Halowej Piłce
Nożnej. W zawodach zgodnie z regulaminem
mogły wziąć udział tylko drużyny z terenu
Gminy Klwów. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn.
Z uwagi na liczbę uczestników drużyny zostały
podzielone na dwie grupy:
Grupa A
1.
Kadź
2.
SKS
3.
Ulów

Tłusty czwartek

klwów

Debata społeczna w Klwowie
W piątkowe popołudnie 19.02.2016r.
w remizie OSP w Klwowie odbyła się debata
społeczna dotycząca bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Klwów. Przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
dyskutowali z mieszkańcami gminy
o trapiących problemach i sposobach
ich rozwiązywania.
Było to spotkanie z cyklu organizowanych
w naszym województwie dyskusji poświęconych
szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Celem
spotkania było włączenie obywateli
w wypracowanie lokalnych rozwiązań
zmierzających do wzrostu poczucia
bezpieczeństwa. Istotnym elementem spotkania
było przedstawienie założeń i celów wdrażanego
programu „Mapy zagrożeń”.
Debatę rozpoczął Wójt Gminy Klwów – Piotr
Papis, następnie I Zastępca Komendanta mł.
insp. Sławomir Rek, przedstawił informacje
z zakresu działania policji. Omówił zagadnienia
obejmujące tematykę dotyczącą stanu
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klwów

z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw,
zapobiegania przemocy w rodzinie, strukturze
organizacyjnej KPP w Przysusze, poczucia
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w
miejscu publicznym, jak również bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego oraz seniorów,
a także założeń mapy zagrożeń na terenie
powiatu przysuskiego.
Głos zabrali również mieszkańcy gminy,
którzy zadawali pytania i przedstawiali
spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Poruszano przede wszystkim
tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
poprzez korzystanie z elementów odblaskowych
przez osoby piesze w porze wieczorowo –
nocnej, jak również kierowanie patroli Policji
w rejony szkół, zwłaszcza w godzinach
nocnych i w okresie wakacyjnym pod kątem
spożywania alkoholu i zakłócania porządku.
W debacie udział wzięli: I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Przysusze mł. insp.
Sławomir Rek, Z-ca Naczelnika Wydziału
Prewencji asp. szt. Jarosław Stępień, Rzecznik

Prasowy KPP w Przysusze mł. asp. Aneta Wilk,
Kierownik Posterunku Policji w Odrzywole sierż.
szt. Jarosław Gapys, Dzielnicowy Posterunku
Policji w Odrzywole asp. Marek Woźniak, Wójt
Gminy Klwów Piotr Papis, Sekretarz Gminy
Lidia Wiaderna, dyrektorzy szkół z terenu gminy,
pracownicy Urzędu Gminy, radni, sołtysi oraz
mieszkańcy gminy Klwów.
Debata społeczna pokazała wszystkim
uczestnikom dziedziny, w których należy
zwiększyć działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klwów.
Do realizacji wielu zadań potrzebne jest
współdziałanie różnych służb, instytucji, a także
indywidualnych osób, które chociażby poprzez
informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić
się do jego likwidacji. Na takie sygnały przysuscy
policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty.
Można je przekazywać w każdym terminie
za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez
indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo,
czy telefonicznie – nawet anonimowo.

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz miłych chwil w gronie najbliższych osób
wszystkim mieszkańcom Gminy Klwów
Życzy
Wójt Gminy Klwów
Piotr Papis
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odrzywół

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2016 rok
Na Sesji w dniu 28 stycznia b.r. Rada
Gminy uchwaliła przedłożony przez Wójta
Gminy projekt budżetu na 2016 r.
Po stronie dochodów obejmuje kwotę 13 221
630 zł. Plan dochodów obejmuje subwencje,
podatki,planowane do pozyskania dotacje na
działalność bieżącą i inwestycje oraz przychody
z działalności komunalnej. Wydatki budżetu
opiewają na kwotę 13 850 630 zł. Na wydatki
bieżące (utrzymanie oświaty, kultury i sportu,
dróg, gospodarki komunalnej, opieki społecznej
i świadczeń rodzinnych oraz administracji)
planuje się wydać 10 249 165 zł. Oświata
pochłania 52% wydatków bieżących gminy
i z roku na rok ten wskaźnik rośnie. Gmina
„dołoży” do subwencji oświatowej już ponad

1mln zł. Wiąże się to ze zmniejszającą się liczbą
dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół.
Ponad 27% wydatków (3 601465 zł) pochłoną
inwestycje gminne. Wykonanie planu dochodów
i inwestycji uzależnione jest od terminów
naborów wniosków dotacyjnych i ich procedur
rozpatrywania. Niewykluczone, że realizacja
kilku z zadań inwestycyjnych zostanie z w/w
przyczyn przesunięta na 2017 rok. Największą
inwestycją przewidzianą do realizacji w latach
2016/2017 będzie termomodernizacja budynku
szkolnego i Urzędu Gminy w Odrzywole. Zakres
obejmuje m. in. wymianę instalacji centralnego
ogrzewania i oświetleniowej, docieplenie
budynku i budowę nowej wspólnej dla obu
budynków kotłowni. Wartość kosztorysowa
inwestycji wynosi 2,5 mln. zł. Przewidziana

jest rozbudowa kanalizacji w Wysokinie
i modernizacji hydroforni w Dąbrowie. Drogi
będą budowane w Lesie Kamiennowolskim
i Kolonii Myślakowice. To ostatnie zadanie
będzie realizowane po uzyskaniu dotacji
z PROW. W Odrzywole będzie kontynuowana
budowa chodników na ul. Łąkowej, Wspólnej
i Pradze. W przypadku pozyskania sąsiednich
działek boisko w Odrzywole zostanie
powiększone i zmodernizowane. W budżecie
ujęte jest zadanie: Adaptacja budynku szkolnego
w Myślakowicach na Środowiskowy Dom
Samopomocy. W przypadku pozyskania
środków z rządowego programu na budowę
żłobków Gmina zaadaptuje pomieszczenia
na ten cel w budynku przy ul. Warszawskiej.

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
W dniu 20 stycznia 2016 roku zostało
podpisane porozumienie o współpracy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego im. H.
Spoczyńskiej w Lipinach z Wydziałem
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu
Łódzkiego.
Zostało asygnowane przez Pana mgr.
Radosława Dziubę z Katedry Gospodarki
Światowej i Integracji Europejskiej w Instytucie

Ekonomii oraz Pana mgr. inż. Mirosława Mijała,
dyrektora ZSPiMS.
W ramach współpracy będą podjęte między
innymi następujące działania:
• organizowanie prelekcji przez przedstawicieli
uczelni na wybrane tematy
• edukacyjne, poszerzające wiedzę młodzieży,
• możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki
uczelni przez uczniów oraznauczycieli
naszej szkoły,

Zaginiony Władysław Miedziński
W piątek, 15 stycznia 2016 Komenda
Powiatowa Policji w Przysusze poszukuje
zaginionego 53 – letniego Władysława
Miedzińskiego, zam. Kłonna 13, gm.
Odrzywół.
Rysopis: wzrost 166 – 170 cm, waga ok.
80 kg, średniej budowy ciała, włosy krótkie,
kędzierzawe, koloru ciemny blond.
Mężczyzna ostatni raz widziany był w dniu
10 grudnia 2015 roku w okolicy kościoła
w Odrzywole i do chwili obecnej nie powrócił do
miejsca zamieszkania. Od momentu zgłoszenia,

w czynności poszukiwawcze zaangażowanych
jest, oprócz policjantów, wiele innych osób. Do
poszukiwań włączyli się także mieszkańcy
okolicznych miejscowości. Jednak 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
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• umożliwienie uczestniczenia uczniów naszej
szkoły w wybranych zajęciach na uczelni,
• wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
•
Ciekawie wypadło spotkanie uczniów klas
trzecich z gościem z uczelni łódzkiej. Okazało
się, że młodzi ludzie szeroko interesują się
sprawami ekonomicznymi i sytuacją Polski
w Unii Europejskiej.

odrzywół

Tropem Wilczym - II Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w gminie Odrzywół
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potworów

Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest cywilnym odznaczeniem
państwowym, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyróżnieniem tym honorowane są pary, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim.
W piątek, 12 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Potworowie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęły przemówienia Wójta
Marka Klimka i proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Doroty w Potworowie
księdza Jana Gruszki, w których przekazano wszystkim Dostojnym Gościom
wyrazy szacunku i uznania za wspólnie przebytą drogę oraz za poświęcenie
i trud pracy włożony dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. Aktu
dekoracji Dostojnych Jubilatów, wśród których znaleźli się Państwo: Stanisława
i Władysław Kwapis, Helena i Józef Neska oraz Zofia i Józef Sobczak, dokonał
Wójt Gminy Potworów. Oficjalną część piątkowej uroczystości zakończył
przygotowany przez organizatora ceremonii wręczenia medali wspólny słodki
poczęstunek, wypełniony miłymi rozmowami i wspomnieniami z życia Jubilatów.
Dariusz Duda

Święto Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej
w Potworowie
,,Jak macie Dziadka i Babcię, to się
nie trapcie, bo Wam nie spadnie z głowy
włos…”to słowa które wypowiadały dzieci na
uroczystości z okazji święta Babci i Dziadka
21 i 22 stycznia 2016r.

Co roku uroczystości przyświecają te same
cele : umocnienie więzi między pokoleniami,
podtrzymywanie tradycji rodzinnych, kształtowanie szacunku wobec najbliższych. Gra aktorska najmłodszych dzieci wywołała wśród
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widzów wiele radości i wzruszeń. Po akademii
każda Babcia i Dziadek otrzymali upominki od
swoich wnucząt.
Halina Piecyk, Lidia Manowiecka

potworów

Młodzi piłkarze KS Potworów na podium Turnieju
o Puchar Wójta Gminy Głowaczów
Wyjątkowe emocje, zacięta rywalizacja, popisowe akcje i piękne bramki. Tak w wielkim
skrócie wyglądał pierwszy w tym roku halowy turniej piłkarski drużyn rocznika 2005.
W mocno obsadzonych zawodach zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Jastrząb Głowaczów, po raz kolejny znakomicie zaprezentowali się podopieczni trenera Wojciecha

Gędaja. Młodzi piłkarze z Potworowa po wygraniu fazy grupowej Turnieju, w której to między
innymi wręcz zdeklasowali rywali z Radomiaka Radom, dotarli do półfinału, gdzie po wyrównanym spotkaniu ulegli faworyzowanej ekipie
gospodarzy, a w „finale pocieszenia” pokonali
kolejnego reprezentanta Radomia, mocną drużynę Orlika. Kreatywny, dojrzały jak na tą kategorię wiekową, a przede wszystkim skuteczny

futbol zademonstrowany przez wychowanków
KS Potworów w pierwszym w tym sezonie rozgrywkowym Turnieju to najlepszy dowód na to,
że odpowiednia selekcja poparta fachową wiedzą i pełnią zaangażowania trenera Wojciecha
Gędaja w klubową działalność przynoszą odpowiednio wymierne rezultaty.
Dariusz Duda

Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski.
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW

Informacja ze spotkania OSP

W dniu 29 stycznia 2016 roku odbyła się
doroczna odprawa strażaków Gminy Rusinów z władzami samorządowymi. W naradzie brali udział: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze Pan Robert
Barski, Wójt Gminy – Krzysztof Urbańczyk, Przewodnicząca Rady Gminy w Rusinowie – Dorota Jaciubek, Prezes Zarzą-

du Gminnego ZOSP RP - Dh Wiesław Kowalski i Komendant Gminny OSP - Marian
Andrzej Wesołowski a także przedstawiciele poszczególnych jednostek.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego i jednostek OSP za rok 2015 przedstawił Komendant Gminny OSP, który poinformował, że w roku 2015 na terenie naszej gminy

odnotowano 63 różnego rodzaju zdarzenia,
w tym 41 zdarzeń zarejestrowano w Komendzie Powiatowej PSP w Przysusze, pozostałe 22 zdarzenia dotyczyły tzw. wyjazdów gospodarczych i zabezpieczających np.: zabezpieczenie imprez masowych, cywilnych i kościelnych, odśnieżanie dróg, pomoc przy wyciąganiu pojazdów i usuwaniu drzew, zabezpieczenie przemarszu pielgrzymek, czyszczenie kanalizacji, pokazy w szkołach, itp.
Największe zdarzenia w ubiegłym roku miały miejsce w miejscowościach: Przystałowice Małe i Wola Gałecka - gdzie doszło do
dużych pożarów budynków gospodarczych
a straty materialne były ogromne, ponad 250
tys. złotych. Podejmowane przez strażaków
interwencje dotyczyły również m.in. dużego
pożaru lasu w Nieznamierowicach, lokalnych
podtopień po opadach deszczu, zdarzeń na
drogach, pożarów traw i poszycia oraz usuwania szkód po przejściu silnych i porywistych
wiatrów. Ogółem w roku 2015 we wszystkich
zdarzeniach brało udział 410 strażaków. Ponadto jednostki OSP przeszkoliły w zeszłym
roku 17 strażaków w następujących specjalnościach: 7 strażaków - szkolenie podstawowe,
1 strażak - uzyskał tytuł ratownika medycznego, 2 strażaków - w zakresie ratownictwa technicznego i 4 osoby z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa wodnego. Wójt
i Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali
strażakom za ich społeczną działalność i zadeklarowali wspieranie potrzeb OSP w miarę
możliwości finansowych gminy.

Dzień Babci i Dziadka
Styczeń to miesiąc pełen chłodu i zimna. Są w nim jednak takie dwa dni, które
kojarzą się zawsze z ciepłem i czułością.
To dni, w których swoje święto obchodzą
kochane babcie i dziadkowie.
Nic w tym dziwnego, że zaproszenie na doroczną uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka traktowane jest
z największą powagą i ogromną radością.
W Samorządowym Przedszkolu w Gałkach
tradycją jest świętowanie przez najmłodszych
tych dni. Nie inaczej było 20 stycznia. Sala
pełna była uśmiechniętych twarzy, które wypatrywały swoich pociech. Dzieci z najstarszych grup „Słoneczka” i „Pszczółki” przedstawiły jasełka oraz krótkie programy artystyczne z dużą ilością radosnego śpiewu i wspaniałej recytacji. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, goście nagradzali je brawami. 22 stycznia prezentowały się w swoich programach artystycznych najmłodsze
przedszkolaki „Misie”, „Krasnoludki” i „Motylki”.
Dzieci zaprezentowały się fantastycznie. Kolorowe stroje, piękne dekoracje, z uczuciem recytowane życzenia i wiersze, głośno wyśpiewane wyrazy wdzięczności za trud i miłość
.Dla tych seniorów było to wspaniałe przeżycie. Dzieci nie poprzestały na biernym przedstawianiu swoich programów, razem z dziadkami bawili się i tańczyli. Na koniec wszystkie
babcie i dziadkowie otrzymali od najmłodszych

samodzielnie wykonane upominki. Nie obyło
się bez słodkiego poczęstunku, który przygotowali rodzice. Szczególne podziękowania należą się nauczycielkom: Agnieszce Chrobak,
Jadwidze Kowalskiej, Jolancie Ochockiej, Grażynie Piecyk i Małgorzacie Piecyk, które poka-
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zały jak dobrze pracują z dziećmi ucząc ich od
najmłodszych lat publicznych występów i zaznajomienia z techniką sceniczną. Nie można
również zapomnieć o rodzicach przedszkolaków i dyrekcji, którzy dołożyli wszelkich starań aby zorganizować tę udaną uroczystość.

RUSINÓW

Bal choinkowo - karnawałowy w Przystałowicach Małych
W dniu 06 lutego 2016 r.
w Przystałowicach Małych odbył się
bal choinkowo – karnawałowy dla
dzieci i młodzieży. Organizatorem
balu było Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Przystałowice Małe.
Główną atrakcją balu były
odwiedziny Św. Mikołaja i wręczenie
dla dzieci paczek ufundowanych
przez Radę Sołecką. Frekwencja
była 100%. Dzieci od przedszkola
po klasy gimnazjalne bawiły się
świetnie, co było widoczne podczas
tańca na parkiecie. Św. Mikołaj
opuszczał dzieci bardzo zadowolony
i uśmiechnięty oraz obiecał, że wrócić
za rok.

Kusoki w Przystałowicach Małych

We wtorek 09.02.2016 roku w Przystałowicach Małych w Sali OSP odbyła się
zabawa na koniec karnawału - kusoki.
Organizatorem zabawy było Stowarzyszenie „Przystalanie”. Przy tradycyjnych
oberkach granych przez Kapelę z Dzielnej i Jana Kmitę skrzypka z Przystałowic
oraz uczniów Jana Gacy bawili się nie tylko mieszkańcy wioski i pobliskich miejscowości ale też goście z Radomia, Łodzi, Torunia, Olsztyna a nawet Wrocławia. O tradycyjne menu podczas ostatkowej zabawy zadbało Stowarzyszenie „Przystalanie”.
Podano m.in. kapustę z grochem, chleb ze
smalcem, jajecznicę z kiełbaską, sałatkę
i pierogi. Wraz z wybiciem godziny 24.00
zabawa się zakończyła, „diabłu odcięto
ogon i stał się kusy”- stąd nazwa kusoki.
Kusoki w Przystałowicach Małych organizowane są od 5 lat. Jest to tradycyjne zakończenie karnawału.

Bal
karnawałowy
28 stycznia 2016 r. w Samorządowym Przedszkolu w Gałkach odbył się bal
karnawałowy. Był to dzień
niecierpliwie oczekiwany
przez najmłodszych.
Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów.
I tak zawirowały w tańcu piękne księżniczki, wróżki, biedronki, motylki, czerwone kapturki pośród policjantów, strażaków i superbohaterów. Wszyscy chętnie brali udział w konkursach organizowanych przez
nauczycielki. Bal dostarczył
dzieciom wielu przyjemnych
wrażeń. Wielka szkoda, że kolejny bal dopiero za rok.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

19

WIENIAWA

„Melodie świata”
Recital Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył
w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie

W niedzielę 7 lutego 2016r. w Gminnym
Centrum Kultury w Wieniawie odbył się
Recital Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył pt.

”Melodie świata”. Pani Katarzyna mieszka
w Skrzynnie, jest obdarzona naturalnym
silnym głosem sopranem.

Z wyjątkową swobodą wykonuje zarówno
sopranowe arie operowe, jak i pieśni sakralne
i popularne. Posiada szerokie wykształcenie
muzyczne począwszy od Państwowej Szkoły
Muzycznej im. O. Kolberga w Radomiu w klasie
śpiewu solowego, Studium Emisji Głosu przy
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Studium
Sztuki Wokalnej prof. Jadwigi GałęskiejTritt w Poznaniu. Od kilku lat współpracuje
z legendą światowej wokalistyki tenorem
Maestro Wiesławem Ochmanem, który pomaga
w doskonaleniu warsztatu wokalnego i z którym
regularnie artystka koncertuje. Występuje jako
solistka z towarzyszeniem chórów i orkiestr.
Podczas niedzielnego występu artystka
zaśpiewała arie operowe z różnych stron
świata. Towarzyszyła jej orkiestra w składzie:
Urszula Traczyk – skrzypce, Karol Sionek
– pianista i akordeonista, Dariusz Rejmer –
gitara.
Koncert trwał przeszło godzinę. Licznie
zgromadzona publiczność nagrodziła
występujących artystów gromkimi brawami
i owacją na stojąco.

„W KARNAWALE SAME BALE”
Na zakończenie karnawału w Przedszkolu
Publicznym w Wieniawie odbył się „Wielki
Bal Księżniczek”. Uczestniczyły w nim
dzieci uczęszczające do Placówki, a także
ze środowiska lokalnego wraz z rodzicami.
Wszystkich uczestników Balu, a szczególnie
miłych gości serdecznie powitała pani mgr
Jadwiga Porczyńska - dyrektor Przedszkola,
która zaznajomiła wszystkich z celem
imprezy, którym było kultywowanie tradycji
karnawałowych i pomoc ciężko choremu
pięcioletniemu Mateuszowi Kluczkowi,
będącego pod opieką Fundacji ,,Nasze
Dzieci” przy Klinice Onkologii Instytutu
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Życzyła wszystkim udanej miłej i pełnej
radości zabawy, podkreśliła również ważną
rolę integracji w naszej społeczności lokalnej,
a także uwrażliwiała na potrzeby i problemy
innych zachęcając rodziców do przekazywania
1% podczas rozliczeń podatkowych na pomoc
i pokrycie kosztów leczenia chorego chłopca,
aby pomóc mu wrócić do pełnej sprawności.
Potem zaczęła się wesoła zabawa, której
oprawę muzyczną zapewniła Agencja
Artystyczna z Malborka, a imprezę prowadził
wodzirej wraz z nauczycielką panią Marią
Spocińską, którzy przygotowali całą gamę
gier, zabaw i konkursów, w których brali udział
zarówno dorośli, jak i dzieci. Dyrektor i panie
pracujące w przedszkolu, dołożyły wszelkich
starań, by tego dnia sale przedszkolne za
sprawą wyjątkowych dekoracji w postaci
balonów, laserowych świateł oraz różnorodnych

kolorowych dekoracji i ozdób wyglądały
zjawiskowo oraz wprowadzały dzieci w wesoły
nastrój zachęcający do wspólnej zabawy.
Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcielały się
w różne postacie bajkowe. Wszyscy uczestnicy
balu doskonale się bawili. W przerwie balu na
wychowanków i zaproszonych gości czekał
bufet pełen słodkości, który zapewniła Rada

przybył saniami i obdarował je prezentami.
Organizacja Balu była możliwa dzięki pomocy
Rady Rodziców, zaangażowaniu pracowników
pedagogicznych i obsługi przedszkola, a także
hojności sponsorów. Niewątpliwie „Wielki
Bal Księżniczek” był dla wszystkich dzieci
i rodziców bardzo ważnym i niezapomnianym
wydarzeniem. Dzieci świetnie się bawiły przy

Rodziców. W czasie balu odbyła się też
profesjonalna sesja zdjęciowa, podczas której
zostały uwieńczone na pamiątkę wspaniałe
stroje dzieci. Na zakończenie wszystkie
grzeczne dzieci odwiedził Mikołaj, który

dźwiękach muzyki, a najlepszym dowodem
na to były ich uśmiechnięte i zadowolone
miny. Rodzice mieli możliwość miło spędzić
czas i wspólnie zintegrować się z całym
środowiskiem lokalnym.
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WIENIAWA

Fajne ferie w Gminnym Centrum Kultury
w Wieniawie

Budowanie robotów, wyprawa do Krainy
Rzeczy Znalezionych, Improv games, czy
niekonwencjonalne warsztaty teatralne –
to tylko niektóre z zajęć zaproponowanych
przez Gminne Centrum Kultury
w Wieniawie w ramach ferii zimowych
2016.
Ferie w Gminnym Centrum Kultury
w Wieniawie rozpoczęły się od warsztatów
z lego robotyki „LEGO Mindstorms” podczas
których dzieci budowały roboty manipulatory
i roboty pojazdy, jak również starały się
unicestwić meteoryty w kosmicznej substancji
biorąc udział w Misji Kosmicznej! Najmłodsi
zainteresowani teatrem uczestniczyli
w zajęciach „ZGUBIONE-ZNALEZIONE”
zanurzając się w Krainę Rzeczy Znalezionych,
w świat małych i wielkich Zgub. Dzieci wprawiły
w ruch ciała i wyobraźnię, by zbadać kim są
zguby, gdzie trafiają, co lubią robić i w czym
mogą być podobne do nich samych. Kolejną
propozycją dla najmłodszych były zajęcia
„ZABAWNE LABORATORIUM”. Pierwsze
spotkanie polegało na doświadczaniu
różnego rodzaju emocji dzięki podróżom
do laboratoriów strachu, snu, radości
i podróży. W tych miejscach dzieci spotkały
czarownicę, kosmitę Zenka, Panią Minkę
i Śpioszkę. Podczas drugiego spotkania,
Gminny Ośrodek Kultury został zamieniony
w przestrzeń do gry w zabawne zgadywanki.
Maluchy były podzielone na drużyny, których
zadaniem było odnalezienie ukrytych
zagadek. W harmonogramie ferii zimowych
znalazło się również miejsce na zajęcia dla
starszych grup wiekowych. Dla dzieci od 10
roku życia odbyły się czterodniowe warsztaty
szachowe „SZACH-MAT” na których chłopcy
szlifowali strategie logiczne oraz stoczyli ze
sobą turniej. „GLOBTROTER - Francja”, to
spotkanie dotyczące kultury francuskiej, które
dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej

przygotowała grupa „LAMA”. Uczestnicy
uczyli się Menueta-tańca francuskiego,
przyrządzali francuską przekąskę oraz grali
w quiz o Francji. Inne zajęcia skierowane
do uczniów klas podstawowych
IV-VI nosiły nazwę „AKCJA
ANIMACJA!”. Były to
warsztaty z tworzenia filmu
metodą animacji poklatkowej.
Dzieciaki fotografowały
wybrane przedmioty, sytuacje
żeby opowiedzieć różnorodne
historie, a następnie pracowały
na komputerze, żeby zmontować
swój film animowany. Tak
powstały filmy: Gra w szachy,
Metalowa zabawa, Pory roku,
Krzesła i Ciasteczkowy demon.
Młodzież od 13 roku życia
również mogła zbudować roboty
biorąc udział w warsztatach
„LEGO Mindstorms”, jednak
tym razem, na koniec spotkania
skonstruowane roboty
konkurowały ze sobą w ramach
walk na ringu. Zupełnie inną
propozycją było spotkanie
„BREAK-OUT GAMES”,
podczas którego młodzi ludzie
grali w „Improv games”, czyli
krótkie gry improwizowane
wykorzystywane w komediowych
spektaklach teatralnych, a także
stand-upach. Część z nich
wcieliła się również w rolę
obywateli miasta, a druga
część w rolę mafii podczas
towarzyskiej gry fabularnej
Mafia. Kolejną aktywnością dla
tej grupy wiekowej był wyjazd do
kina na premierę filmu „Planeta
Singli”. Ferie w Gminnym
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Centrum Kultury zakończyły się dwudniowymi,
niekonwencjonalnymi warsztatami teatralnymi
„SPRÓBUJ TEATRU!”. Młodzież badała
granice kreatywności, tworzyła historie,
eksperymentowała w ruchu i improwizacji.
Warsztaty pozwoliły wskoczyć w sytuacje,
które poprzez zabawę, uruchomiły procesy
twórcze i wzmocniły kompetencje społeczne.
ZAJĘCIA W RAMACH „Fajnych Ferii”
w Gminnym Centrum Kultury poprowadzili:
LEGO Mindstorms – Agnieszka Gromska
- Twój Robot, ZGUBIONE-ZNALEZIONE,
SPRÓBUJ TEATRU! – Maria Babicka
- Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego, Stowarzyszenie Pedagogów
Teatru ZABAWNE LABORATORIUM –
Joanna Zawadzka, Monika Żurowska,
Paulina Zych, Sylwia Szczęsna, Natalia
Kornacka, Bartek Żurowski – Młodzieżowa
grupa LAMA, Gminne Centrum Kultury
w Wieniawie, SZACH-MAT – Janusz Debski,
GLOBTROTER Francja – Joanna Zawadzka
i Natalia Kornacka – Młodzieżowa grupa
LAMA, Gminne Centrum Kultury w Wieniawie,
AKCJA ANIMACJA! – Emil Gawin – SplaszFX,
BREAK-OUT GAMES – Joanna Zawadzka
– Gminne Centrum Kultury w Wieniawie.
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ogłoszenia
„W kręgu opoczyńskiego haftu i koronki”
Wystawa czasowa w Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze czynna do 21 marca 2016
Region opoczyński to miejsce z wciąż żywą
tradycją ludową. Odznacza się zachowanym
strojem, wyróżniającym się wielobarwnymi
pasiakami oraz haftem. Hafty na ziemi
opoczyńskiej nazywano wyszyciami
i wykonywano je nićmi bawełnianymi.
Opoczyńskie kobiety używały tylko surowców
własnej produkcji i zdobywały umiejętności
szycia w miarę dorastania, drogą tradycyjnego
przekazu od swoich matek, babek i ciotek.
Najstarszym haftem opoczyńskim jest haft
przeszywany, późniejszy krzyżykowy, a najbardziej
współczesnym haft płaski. Opoczyńskie koronki
szydełkowe wykonywane były na dwa sposoby:
bawełniane, tzw. siatki oraz obróbki – robione
z kolorowej wełny. Siatki były zawsze białe,
początkowo przyozdabiano nimi kołnierzyki
i mankiety kobiecych koszul, potem również
ręczniki i poszewki na poduszki. Wełniane obróbki
to wielobarwne wykończenia brzegowe pasiastych,
wełnianych dywanów i narzut używanych do
przykrywania łóżek. Powstawały przez połączenie

wcześniej wykonanych pojedynczych elementów
(kwiatów, kół, kwadratów) a brzegi wykańczane
były dużymi zębami i kocankami. Wystawa ma
na celu przybliżyć wygląd i zastosowanie haftu
i koronki w regionie opoczyńskim. Na ekspozycji
zobaczymy elementy stroju ludowego: koszule,
kaftany, chustki a także wyroby dla domu bieżniki, serwetki, obrusy, ręczniki oraz bieliznę
pościelową (poszewki na poduszki i jaśki
paradne). Wystawa prezentuje zbiory Muzeum
im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Wsi
Radomskiej w Radomiu oraz pochodzące z kolekcji
prywatnych. Czasowej ekspozycji towarzyszyć
będą warsztaty przybliżające techniki powstawania
koronki oraz haftu krzyżykowego - najbardziej
charakterystycznego dla regionu opoczyńskiego.
Dominika Lefek

W iersze
Gromniczna Pani
Nad poszytymi marmurową bielą dachami
przepływa jak jasny, świetlisty obłok
Gromniczna Pani.
W ławce kościelnej się kryje,
w mrowisku światła,
by przyjąć Boga do serca jak zwykła
ziemska matka.
Potem z lekkością motyla przysiada
w szpitalnej sali,
by samotnemu w agonii gromnicę
pochodnię zapalić.
Jeszcze modlitwę za duszę zmarłego jej
Syn usłyszy,
potem powróci Matka do nieba ścieżkami
ciszy.
Danuta Skalska

W moich snach

Zlikwidowany nielegalny salon gier hazardowych
Policjanci Komendy Powiatowej Policji
w Przysusze wspólnie z funkcjonariuszami
Służby Celnej z radomskiego Urzędu Celnego,
zabezpieczyli automaty do gier hazardowych.
Za naruszenie przepisów o grach hazardowych
właścicielowi nielegalnego salonu gier grozi
wysoka grzywna i nawet 3 lata więzienia.
Wspólne działania policjantów i celników
ukierunkowane były na zwalczanie nielegalnej
działalności hazardowej. Stróże prawa sprawdzili
salon gier mieszczący się w Przysusze.
Podejrzewali, że mogą tam być urządzane
nielegalne gry hazardowe. Mundurowi

skontrolowali pochodzenie i legalność automatów
do gier oraz posiadane zezwolenia.
W związku z podejrzeniem naruszenia
przepisów o grach hazardowych, funkcjonariusze
zabezpieczyli 10 nielegalnych urządzeń, na
których były urządzane gry wbrew obowiązującym
przepisom.
Trwa ustalanie strat, jakie poniósł Skarb
Państwa w związku z nielegalną działalnością.
Za urządzanie gier hazardowych wbrew
przepisom grozi kara administracyjna (12 tyś. zł.
za każdy automat) oraz odpowiedzialność karnoskarbowa (kara grzywny lub kara pozbawienia
wolności do lat 3).
mł. asp. Aneta Wilk

Przysmaki Pani Moniki

Gnocchi
W czasie Wielkiego Postu problemem
każdej gospodyni jest przygotowanie
właściwych potraw na piątkowe posiłki.
Zależy nam, żeby było równie smacznie,
jak w codziennej diecie, ale żeby również
uszanować specjalne wymogi związane
z tym ważnym dla każdego Chrześcijanina
czasem.
Na piątkowy wieczór proponuję Państwu
włoskie gnocchi (czytaj: „niokki”) - podobne
trochę do polskich kopytek, uwielbiane
we Włoszech i podawane tam na setki
sposobów. Smacznego.
Składniki: 1 kg ziemniaków, łyżka masła,
2 szklanki mąki, 2 roztrzepane jajka. kilka
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różyczek brokułu, pół szklanki śmietany,
śmietankowy serek topiony, ząbek czosnku.
Sposób przygotowania: Obierz i ugotuj
ziemniaki. Odcedź i gdy ostygną, przeciśnij
przez praskę. Wymieszaj drewnianą łyżką
z jajkami i masłem. Mąkę dodaj na końcu.
Dobrze wyrób ciasto. Podziel na dwie części,
z każdej zrób wałeczek. Pokrój na małe
kawałki i formuj okrągłe kluseczki. Wrzucaj
do wrzątku partiami i gotuj około 2 minut od
wypłynięcia. Przygotuj sos: w garnku rozpuść
serek ze śmietaną. Dodaj posiekany czosnek.
Gotuj, mieszając, do uzyskania gładkiego
sosu. Dopraw do smaku solą i pieprzem.
Różyczki brokułu wrzuć do wrzątku i podgotuj
chwilę. Podawaj razem gorące.
Monika Grzywaczewska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

W moich snach
piętnastoletnich
fruwają marynary
w bigbitowych rytmach.
Skaldowie,
Trubadurzy,
czerwonogitarzyści
bez łysiny
i brzuszków.
Oniryczny świat śpiewa:
„ Wszystko mi mówi,
że mnie ktoś pokochał”.
Odlotowa noc
wyzwala jednak
szczególne okrucieństwo
w poranku,
trzeźwiącym mnie
bolesnym szturchańcem
realności...
Danuta Skalska

sport i ogłoszenia

Powiatowa Liga Piłki Nożnej Halowej oraz rozgrywki
o Puchar Starosty Przysuskiego zakończone
21 lutego 2016 r., zakończyła się IX edycja
Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Halowej oraz
rozgrywek o Puchar Starosty Przysuskiego.
Trwające od 12 grudnia 2015 r. rozgrywki
były największymi amatorskimi zawodami
sportowymi rozgrywanymi w powiecie

drużyn. W zgłoszonych drużynach znalazło
się aż 450 zawodników, z których aż 410
wzięło udział bezpośrednio w rozgrywkach.
Łącznie rozegrano 183 mecze, w których
widzowie mogli zobaczyć aż 1006 strzelonych
bramek – średnio prawie 5,5 bramki na

Jak zawsze na meczach ligi publiczność zapełnianiała widownię do ostatniego miejsca.

Początek wielkiego finału.

mecz. Rozgrywki opróćz często zapełnionej
do końca widowni obserwowało ponad
1200 osób za pośrednictwem Facebooka
i YouTube, gdzie łącznie odtworzono ponad
10 000 razy nagrania najlepszych akcji oraz

Przysucha 3:1, można podziwiać w gablocie
obecnie znajdującej się w hali sportowej, która
wkrótce ma zostać przeniesiona do budynku
Starostwa Powiatowego w Przysusze. Nagrody
najlepszym drużynom i zawodnikom wręczali
Starosta Marian Niemirski, Wicestarosta
Tomasz Matlakiewicz i Dyrektor Zespołu
Szkół Nr 2 Małgorzata Bednarska. Specjalne
podziękowania organizator ligi kieruje pod
adresem Jadwigi Gawrońskiej, Grzegorza
Czyżykowskiego i Jarosława Gizińskiego za
pracę przy przeprowadzeniu zawodów, sędziów
Sebastiana Młodawskiego i Sławomirai
Gierczaka, za obiektywne, choć czasem
trudne sędziowanie, agencji Amber za ochronę,
Albertowi Kaczmarzykowi za znakomite serwisy
fotograficzne. Wyniki w grupach przedstawiamy
w tabelach. Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Finał rozgrywek o Puchar Starosty mógł zadowolić najwybredniejszych kibiców piłki nożnej.

przysuskim. Bieżące rozgrywki po raz pierwszy
organizował Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół
w Przysusze Robert Bomba. Do rozgrywek
zgłosiły się 32 drużyny, które walczyły w w 3
grupach rozgrywkowych liczących 10, 11 i 11

najciekawszych bramek. Mijające rozgrywki
były, jak widać wyjątkowe we wszystkich
aspektach zarówno organizacyjnych, jak
również sportowych. Puchar przechodni,
który zdobyła drużyna Oldboys PRD Gielniów,
która pokonała w finale drużynę Oskara

Powiatowa Liga Piłki Nożnej Halowej oraz rozgrywki
o Puchar Starosty Przysuskiego zakończone

Organizatorzy przygotowali puchary i nagrody dla najlepszych.

Nagrody najlepszym wręczali Dyrektor Małgorzata Bednarska,
Starosta Marian Niemirski, Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz

Najlepsi zawodnicy w swoich grupach ligowych.

Drużyny z klasą Papisy i Spóła, Syrenka Zakościele i Kacovia Kłudno

Najmłodszy i najstarszy zawdnik rozgrywek.

Papisy i Spóła i Oskar Przysucha z nagrodą za najlepszy mecz rozgrywek.

Drużyna Oskara Przysucha - II miejsce w lidze i finał Pucharu Starosty.

Najlepsi w tym roku Oldboys PRD Gielniów z upragnionym pucharem.
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