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Pożegnanie policjanta odchodzącego na emeryturę
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Radomiu - mł. insp. Kamil Borkowski,
policjanci i pracownicy przysuskiej komendy
pożegnali dzisiaj odchodzącego po 30 latach
na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji
w Przysusze – mł. insp. Roberta Pacholarza.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Radomiu - mł. insp. Kamil Borkowski
podziękował za długoletnią służbę w Policji
oraz wyraził słowa uznania za wysiłek i wkład
w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu przysuskiego.
Podinsp. Robert Pacholarz służbę w Policji
rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Nowym Sączu w 1986 roku. Od 1999 roku
związany był z Komendą Miejską Policji w Nowym
Sączu. Przez 7 lat pełnił obowiązki Komendanta

Komisariatu Policji w Grybowie.
Od lutego 2006 roku pracował na
stanowisku Naczelnika Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu. Odchodzący na
emeryturę przez wszystkie lata
służby dał się poznać jako wzorowy
i zaangażowany w swoją pracę
funkcjonariusz. Z okazji zakończenia
służby w Policji życzenia dobrego
zdrowia, szczęścia, dalszych
sukcesów w życiu osobistym oraz
wszelkiej pomyślności na kolejne
lata życia składają kadra kierownicza
KPP w Przysusze oraz koleżanki
i koledzy.
mł. asp. Aneta Wilk

Spotkanie z dyrektorami w Starostwie

Starosta Marian Niemirski zaprosił
na 21 kwietnia 2016 dyrektów szkół i placówek
oświatowych z terenu powiatu przysuskiego
na spotkanie poświęcone omówieniu
sytuacji publicznych placówek oświatowych,
prowadzonych przez powiat przysuski.
Na początku spotkania Starosta przywitał
zebranych jednocześnie informując, że
do grona dyrektorów dołączył płk Ryszard

Młodzianowski, który objął od
19 kwietnia funkcję pełniącego
obowiązki dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego
w Lipinach. W dalszej części
spotkanie prowadziła kierownik
Luiza Kozłowska. Dyrektorzy
informowali o przebiegu
i przygotowaniach do egzaminów
zewnętrznych w gimnazjach
specjalnych, w ośrodkach
wychowawczych i masowych
szkołach ponadgimnajzalnych.
Złożyli również informację
o przygotowaniach do naboru do szkół i placówek
na rok szkolny 2016 – 2017. W Zespole Szkół
Nr 1 do matury przystąpi 161 absolwentów
tegorocznych i 8 z lat poprzednich, którzy
zamierzają poprawić swoje wyniki maturalne,
szkoła planuje otwarcie nie mniej niż 4 klas
pierwszych. Szkoła zamierza zwiększyć liczbę
klas, w przypadku zgłoszenia się wystrarczającej
liczby kandydatów. W Zespole Szkół Rolniczych,

Borkowicach do matury przystąpi 12 absolwentów.
Naboru do klasy I szkoła nie planuje. W ZS 2
w Przysusze do matury planuje przystąpić 63
maturzystów, szkoła planuje otwarcie nie mniej
niż 4 klas pierwszych z możliwością otwarcia
kolejnych oddziałów,w miarę zgłąszania się
kandydatów. W Lipinach do matury przystąpi
72 absolwentów, nabór zależy od liczby
chętnych do szkoły, która zamierza przyjąć
wszystkich zgłaszających się absolwentów
gimnazjów, spełniających kryteria. Ważnym
elementem spotkania była dyskusja w sprawach
budżetowych. Według informacji złożonej przez
dyrektora Zakładu Obsługi Szkół Roberta Bombę,
szkoły prawidłowo realizują wydatki budżetowe.
Po pierwszym kwartale zostało wydane 25,03
% budżetu oświaty na rok 2016. Oznacza to,
ze wydatki są realizowane rytmicznie, zgodnie
z planowanych harmonogramem wydatkowania
środków budżetowych. Po trwajacym ponad
dwie godziny spotkaniu starosta podziękował
dyrektorom za przybycie i złozenie wyczerpujących
informacji. Na tym spotkanie zostało zakończone.
Jarosław Bednarski

Spotkanie z przedsiębiorcami
Starostwo Powiatowe w Przysusze
zorganizowało w dniu 21 marca 2016
roku spotkanie dla przedsiębiorców
z wykwalifikowanym doradcą ds. pozyskiwania funduszy unijnych panią
Agnieszką Muszyńską.
Spotkanie rozpoczął Starosta
Przysuski Marian Niemirski, który był
jego pomysłodawcą. Celem konferencji
była pomoc lokalnym przedsiębiorcom
w aplikowaniu o środki unijne.
Przedstawiono aktualne informacje
dotyczące nowego programowania
unijnego, omówiono programy w ramach
których o dofinansowanie mogą ubiegać
się przedsiębiorcy, a także zostały
wskazane najważniejsze zasady
pozyskiwania środków europejskich
w rozdaniu 2014-2020. Zainteresowanych
rozwojem swojej firmy z terenu powiatu
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było około 60 przedsiębiorców. Mikro-,
małe i średnie przedsiębiorstwa
w Polsce to aż 99,8% wszystkich firm
w kraju. Dlatego środki unijne na lata
2014-2020 to klucz otwierający drogę
do wysokich osiągnięć tego sektora
i wpierający w dążeniu do sukcesu.
Programy na lata 2014-2020 to:
►Infrastruktura i środowisko
►Inteligentny Rozwój
►Wiedza Edukacja Rozwój
►Polska Cyfrowa
►Polska Wschodnia
►Pomoc Techniczna
►Europejska Współpraca Terytorialna
i Europejski Instrument Sąsiedztwa
►Programy Regionalne.
				
Marta Zbrowska
Starosta Marian Niemirski wita przedsiębiorców na spotkaniu
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Dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych
W piątek 22 i w sobotę 23 kwietnia 2016
r., powiatowe szkoły ponadgimnazjalne
zaprosiły absolwentów gimnazjów razem
ze swoimi wychowawcami, do zapoznania
się z ofertą edukacyjną przygotowaną
na rok szkolny 20016 – 2017. W piątek
gomnazjalizstów podjęły szkoły w Przysusze,
a w sobotę w Lipinach.
Spotkania z młodzieżą dyrekcje szkół
koordynują z dyrektorami gimnazjów
w porozumieniu z wójtami gmin, którzy
zapewniają młodziezy bezpłatny dowóz na
miejsce. Dlatego również Zespół Szkół nr
1 im. Jana Pawła II i Zespół Szkół Nr 2 im.
Ludwika Skowyry przygotowują dzień otwarty
tego samego dnia. W ZS 1. młodzież mogła
zwiedzić szkołę i zapoznać się z aktualną
ofertą edukacyjną szkoły na nowy rok szkolny.
A jest w czym wybierać. Szkoła od wielu lat
stara się utrzymać wysoki poziom kształcenia
i wychowania, o czym świadczą dobre wyniki
egzaminów zewnętrznych i fakt znalezienia
się tej placówki wśród 100 najlepszych szkół
ponadgimnazjalnych. Bardzo ciekawie wyglądało
spotkanie z gimnazjalzistami w „Dwójce”. Szkoła
opostanowiła zaprezentować swój nowy potencjał

edukacyjny w oparciu o nowe pracownie do
kształcenia zawodowego ulokowane w nowym

Uczniowie i nauczyciele ZS 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze zapraszają do szkoły

Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego,
powstałym dosłownie na gruzach starych
warsztatów szkolnych. Potencjalni kandydaci nie
kryli swojego zaskoczenia jakością wyposażenia
i widocznym w wysokich umiejętnosciach uczniów
poziomem kształcenia. Oprócz budynku szkoły
i hali sportowej gimnazjaliści zwiedzili pracownię
fryzjerską z 10 stanowiskami szkoleniowymi,
pracownie gastronomiczne, pracownie
mechaniczne, w tym nowo wyposażoną
salę do zawodu: mechanik samochodowy,

pracownię elektroniczną i hotelarską, zwiedzili
również kawiarnię. Uczestniczyli w pokazach
multimedialnych, prezentacjach umiejętności
praktycznych w salach gastronomicznych
i fryzjerskiej. Spotkaniu w szkole towarzyszył
smaczny poczęstunek przygotowany przez
przyszłych techników gastronomii. Przysuskie
szkoły odwiedziło 375 uczniów trzecich klas
gimnazjów. W sobotę, w Lipinach oprócz
kandydatów do Liceum Kadetów RP i Szkoły
Mistrzostwa Sportowego, pojawili się żołnierze
służby zawodowej, którzy przyjęli zaproszenie
dyrektora szkoły pułkownika Ryszarda
Młodzianowskiego i spotkali się z młodzieżą.
Spotkanie połączone było z prezentacją
sprzętu wojskowego. Można było porozmawiać
o trudach służby w wojsku oraz zobaczyć na
własne oczy poziom mistrzostwa lipińskich
kadetów. Szczegóły oferty edukacyjnej na rok
szkolny 2016 – 2017, przygotowanej przez
szkoły ponadgimnajzlane prowadzone przez
powiat przysuski, prezentujemy na stronach
6 i 7 bieżącego numeru „Ziemi Przysuskiej”.
zapraszamy do lektury i dobrego wyboru.
Jarosław Bednarski

Pożegnanie Naczelnika Wydziału Kryminalnego
P.O. Komendanta Powiatowego Policji
w Przysusze – mł. insp. Sławomir Rek w imieniu
swoim oraz podległych funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych, uroczyście pożegnał
i podziękował za współpracę Naczelnikowi
Wydziału Kryminalnego podinsp. Janowi
Bombie.
W przysuskiej Komendzie pracował przez
ostatnie 25 lat, z czego kilkanaście lat nadzorował
pion kryminalny. We wtorek p.o. Komendanta
Sławomir Rek podczas spotkania podziękował
Naczelnikowi Janowi Bombie za lata wzorowej
służby w przysuskiej komendzie. Jan Bomba
ponad 25 lat przepracował w przysuskiej

jednostce, z czego kilkanaście lat kierował
wydziałem kryminalnym. Swoją karierę rozpoczął
od dzielnicowego, asystenta, a następnie
specjalistę, kierownika, przez zastępcę i naczelnika
wydziału kryminalnego. Prowadził a następnie
nadzorował najpoważniejsze i najtrudniejsze
sprawy prowadzone w Przysusze. Podczas
pełnionej służby dał się poznać jako dobry kolega,
wymagający i profesjonalny w swoich decyzjach
przełożony. Dziękując za długoletnią i wzorową
służbę życzymy spokoju i spełnienia marzeń oraz
zrealizowania planów, na które nie było czasu
podczas wypełniania obowiązków służbowych.
mł. asp. Aneta Wilk KPP w Przysusze

Stypendia Starosty dla uczniów ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
22 marca 2016 Wicestarosta Tomasz
Matlakiewicz i Kierownik Wydziału Edukacji
Luiza Kozłowska wręczyli stypendia
ufundowane przez Starostę Przysuskiego
dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Nr 1
im. jana Pawła II w Przysusze.
W uroczystości uczestniczyli również ks.
proboszcz Stanisław Traczyński, dyrekcja
szkoły oraz nauczyciele i rodzice. Wręczając
stypendia wicestarosta Matlakiewicz gratulował
stypendystom znakomitych wyników w nauce
oraz wyraził nadzieję, że wysokie średnie ocen
osiagane przez stypendystów dzisiaj przełożą
się w przyszłości na osiągane przez dzisiejszych
uczniów sukcesy życiowe. Najlepszą uczennicą
szkoły jest Aleksandra Borycka, która uzyskała
średnią ocen 5,33. Pozostali stypendyści to:
Magdalena Korycka (średnia 5,0), Joanna Sodel
(średnia 4,94), Patrycja Wiśniewska (średnia
4,81), Karolina Karbownik (średnia 5,31),
Weronika Bąk (średnia 5,19), Weroniak Bomba
(średnia 5,13), Zuzanna Walaszczyk (średnia

5,00), Agata Michalska (średnia
4,88), Mateusz Sowiński (średnia
4,88), Joanna Klimek (średnia
4,88), Katarzyna Fidos (średnia
5,00), Oliwer Papis (średnia
4,81), Katarzyna Jasińska
(średnia 5,00), A;eksandra
Łomża (średnia 5,10), Weronika
Kania (średnia 5,00), Patrycja
Wesołowska (średnia 4,9), Maciej
Pomykała (średnia 4,80), Michał
Stypendyści Starosty Przysuskiego z Zespołu Szkół Nr 1
Wołonkiewicz (średnia 5,20),
Mateusz Zabroń (średnia 4,9),
Julia Chrapczyńska ((średnia 4,80), Paulina Filip Gosa (średnia 4,88). Za sukcesy sportowe
Chylicka (średnia 4,80), Kinga Niezabitowska stypendia starosty otrzymali bracia – zapaśnicy
(średnia 4,80), Katarzyna Siciarz (średnia 4,80), Dominik Kłak i Mateusz Kłak, za zdobycie
Aleksandra Osińska (średnia 5,00), Paulina Mistrzostwa Mazowsza w swoich kategoriach
Goszcz (średnia 4,80), Weronika Mandecka wagowych. Po uroczystym wręczeniu stypendiów
(średnia 5,00), Magdalena Rogulska (średnia rodzice zaprosili przybyłych gości i stypendystów
5,00), Jacek Kowalczyk (średnia 4,89), Monika na skromny poczęstunek.
Kobyłka (średnia 4,80), Weronika Woźniak
(średnia 5,00), Patrycja Kamińska (średnia 4,89),
Jarosław Bednarski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci.
Walka o pamięć i część”
19 kwietnia br. w LO w Nowym Mieście
nad Pilicą odbył się IV finał konkursu
„Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”,
w którym wzięło udział ponad 120 uczniów
z 14 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów:
grójeckiego, białobrzeskiego i przysuskiego.

również za prezentację i otrzymała
m. in. czytnik e-booków, kamerę,
nagrody książkowe, pióro,
a także wiele innych upominków.
Za najlepszą prezentację
wyróżniona została również
Sylwia Bednarek z LO
w Nowe Miasto nad
Pilicą. Uroczystość
uświetniła wystawa
Instytut Pamięci
Narodowej, a także
występy artystyczne
młodzieży oraz
musztry. Organizator
i patron konkursu –
Marszałek Senatu RP
Parlamentarzyści ze zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu
Stanisław Karczewski
kieruje serdeczne
podziękowania w stronę wszystkich i przekazywać ją do narodowej świadomości
osób, które wsparły organizację – podkreślali w swoich wystąpieniach obecni
konkursu. W sposób szczególny na konkursie parlamentarzyści.
Rywalizacji uczniów przygląda się obecny starosta Marian Niemirski
Pan Marszałek dziękuje posłom
Jarosław Bednarski
Markowi Suskiemu i Dariuszowi
Powiat przysuski reprezentowali: Starosta Bąkowi współorganizatorom,
Przysuski Marian Niemirski, Zastępca władzom samorządowym,
Burmistrza Gminy i Miasta Adam Pałgan, Wójt gospodarzowi konkursu - pani
Gminy Rusinów Krzysztof Urbańczyk, Wójt Jolancie Kosickiej - dyrektor
Gminy Potworów Marek Klimek. W konkursie Liceum, nauczycielom,
nasz powiat reprezentowała młodzież oraz wszystkim hojnym
z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego sponsorom, za okazane
im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce, w s p a r c i e m a t e r i a l n e .
Liceum Kadetów z ZSP i MS im. dr Heleny N a j w i ę k s z e
jednak
Spoczyńskiej w Lipinach, Zespołu Szkół Nr gratulacje należą się
1 im. Jana Pawła II w Przysusze, Zespołu uczestnikom i nauczycielom,
Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. którzy wspierali młodzież
Zwycięzcami zostali Damian Piwowarski w poszukiwaniu prawdy
z ZSP Jasieniec oraz Monika Kamińska z LO o tamtych minionych,
w Białobrzegach. Laureaci otrzymali bilety do trudnych czasach. To, co
Brukseli przekazane przez posła Zbigniewa ważne i co już się zmieniło –
Kuźmiuka, a także czytniki e-booków, książki, to fakt, że o prawdę nie trzeba
wieczne pióra. Trzecie miejsce zajęła Julita już walczyć, ale pamięć
Pokaz musztry w wykonaniu lipińskich kadetów zachwycił widownię
Leśniak z ZSP w Tarczynie, nagrodzona o niej można odkrywać

Dzień profilaktyki w ZS 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
20 kwietnia dzięki pracy pedagog
szkolnej Marzeny Pakosz oraz Anety
Fidos i Ewy Bochyńskiej grupa młodzieży
zaprezentowała spektakl profilaktyczny
adresowany do młodzieży narażonej
na kontakt ze środkami i substancjami
uzależniającymi.
Coraz łatwiejszy dostęp do śmiertelnie
niebezpiecznych dopalaczy i narkotyków
powoduje konieczność docierania do młodych
ludzi z ostrzeżeniem przed tym zagrożeniem
wywołującym nieodwracalne skutki psychiczne
i zdrowotne. Nie jest problemem wprowadzenie
zakazów i kar, jednak wielką sztuką jest
doprowadzenie do sytuacji, kiedy młodzi ludzie
rozumieją zagrożenie i świadomie potrafią
odmówić w sytuacji kontaktu z substancjami
będącymi śmiertelnym zagrożeniem dla
młodzieży. Znakomicie przygotowany spektakl
doczekał się dwóch prezentacji podczas „Dnia

Profilaktyki w ZS 2 im. Ludwika Skowyry”.
W obydwu przypadkach został entuzajastycznie
przyjęty przez widownię. Młodzi artyści
pokazali, jaka jest droga młodego człowieka
do uzależnienia. Brak kontaku z najbliższymi
i konflikty w rodzinie powodują, ze młody
człowiek zaczyna poszukiwać akceptacji
w grupie róœieśniczej, alienując się ze
środowiska rodzinnego. Nadmierna swoboda
i niekontrolowane kontakty z rówieśnikami
mogą prowadzić do nieszczęścia. W spektaklu
wszystko na szczęście kończy się dobrze, ale
w życiu już niekoniecznie. Bardzo ciekawie
prezentowały się wyniki sondy ulicznej
przeprowadzonej na ulicach Przysuchy
dotyczącej opinii mieszkańców Przysuchy
w sprawie największych zagrożeń najbardziej
niebezpiecznych dla młodzieży. Z wypowiedzi
przechodniów wynika, że największy problem
stanowią narkotyki, alkohol, przemoc,
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Dobro i zło walczą o młodego człowieka - to jedno
z przesłań spektaklu profilaktycznego

pornografia i niekontrolowany dostęp do
internetu. Uczestniczący w sondzie podkreślali
ogromną wagę szkoły i nauczycieli w chronieniu
młodych ludzi przed zagorżeniami.
Jarosław Bednarski

Powiat Przysuski

Prośba i żądanie ze Skrzyńska
Blisko 600 mieszkańców Skrzyńska nr 727 przebiegającej przez miejscowość kierowanego do Marszałka Województwa
i okolicznych miejscowości podpisało pismo Skrzyńsko ? W odpowiedzi zostałem Mazowieckiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta
w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej poinformowany, że projekt został uzgodniony (skrót - redakcja).
nr 727 na odcinku Przysucha – Sady. z Zarządem Województwa Mazowieckiego
„Jesteśmy mieszkańcami miejscowości
Mieszkańcy wyrażają niepokój o dostęp postanowieniem z dnia 13 lutego 2008 r. Skrzyńsko i okolicznych miejscowości,
do jednego z najstarszych miejsc kultu W dokumencie został określony wymóg którzy często korzystają z dość dużego
religijnego w Polsce. Inwestor likwiduje uzgodnienia rozwiązania przebudowy parkingu przed Sanktuarium Matki Bożej
wjazd, dojścia i ogranicza dojazd do placu w zakresie obsługi komunikacyjnej w Skrzyńsku... Do tej pory były dwa
Sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej. z Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury wjazdy, co umożliwiało w miarę spokojny
W trakcie realizowanych robót okazało się, Urzędu Marszałkowskiego Województwa i płynny wjazd i wyjazd. Nie było utrudnień
że zostanie zlikwidowany jeden wjazd z drogi Mazowieckiego. Opracowanie zostało w ruchu na drodze wojewódzkiej... Na parking
wojewódzkiej do drogi gminnej biegnącej przez zaopiniowane pozytywnie z zastrzeżeniem.
i z parkingu pozostawiono tylko jeden, wjazd
plac św. Marka w Skrzyńsku, do parkingu przy
2. Dlaczego zrezygnowano z realizacji i wyjazd. We wszystkie niedziele i święta
świątyni oraz pozbawione będą drożności dwa planowanego w 2008 r., drugiego połączenia ludzie przyjeżdżający do Kościoła, na Msze
ciągi piesze prowadzące bezpośrednio na zaprojektowanego parkingu z drogą wojewódzką Św… Wjazd i wyjazd często odbywa się w tym
plac kościelny. Trudno określić, kiedy pojawił nr 727 podczas realizowanej w roku 2010 samym czasie. Podobnie w dni zwykłe, gdy
się problem, który teraz dotyka społeczność inwestycji (inwestycja została zrealizowana są pogrzeby, śluby, uroczystości. Z parkingu
Skrzyńska, ponieważ inwestorem przebudowy w 2012 r, rysunek ze zlikwidowanym zjazdem korzystają pielgrzymi z różnych stron
Placu Św. Marka w 2012 r., była Gmina i Miasto posiada datę 2010, za pomyłkę przepraszam Polski. Ilość samochodów korzystających
Przysucha, a inwestorem przebudowy drogi nr J.B.)? Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z parkingu jest bardzo duża – około 200
727, w 2016 r., jest Mazowiecki Zarząd Dróg zastrzeżenie przytaczane powyżej brzmiało: sztuk jednorazowo. W niedziele i święta co
Wojewódzkich. Gmina uzgodniła w z Zarządem „obsługa komunikacyjna będzie odbywać się najmniej cztery razy następuje wymiana Nie
Województwa Mazowieckiego
ma możliwości sprawnego wjechania
wersję dokumentacji budowlanej
i wyjechania z tego placu... Ten
przebudowy Placu Św. Marka i tak
jedyny wjazd, przez duże obniżenie
wysokości jezdni wobec wysokości
projekt zrealizowała.
Pragnę stanowczo zaznaczyć,
parkingu, stał się niebezpieczny…
że w tej całej sytuacji nie działamy
Przy jakiejkolwiek awarii któregoś
przeciw nikomu, ale w dobrej
samochodu, przy wjeździe i wyjeździe,
na wypadek pożaru, na czy potrzeby
sprawie. Troszczymy się o takie
realizowanie dobra publicznego,
dojechania karetki pogotowia
aby dawało po zakończeniu lepsze
ratunkowego nie ma możliwości
wyniki i lepiej służyło ludziom.
jakiegokolwiek manewru… Kto bierze
Obecny stan realizacji tej inwestycji
za to odpowiedzialność? Ponadto
budzi nasz głęboki niepokój o skutki.
mieszkańcy domów przy drodze
Żeby było jasne – szczerze się
gminnej na Placu Św. Marka nie
mają możliwości dojazdu do swoich
cieszymy z faktu, ze nareszcie,
domów podczas licznej obecności
również przy dużej aktywności
w drodze do naszej Świątyni - martwią się
lokalnego społeczeństwa, udało się Jak pokonamy 1,5 metrową skarpę
samochodów na parkingu… Nie ma
mieszkańcy
doprowadzić do przebudowy drogi
możliwości dojechania do sklepu –
przez Skrzyńsko. Wszyscy pamiętamy, że stan poprzez zjazd w km 19+379. Zjazd w km 19+328 piekarni i cukierni… W ostatnie świąteczne
nawierzchni wołał o pomstę do nieba. Kiedy (czyli drugi projektowany - przypomnienie red.) dni droga wojewódzka była zablokowana
zaczęła się tak długo wyczekiwana budowa służy tylko i wyłącznie do obsługi uroczystości kilkakrotnie w ciągu jednego dnia na czas ponad
okazało się, że likwidowany jest jeden wjazd kościelnych. Wobec powyższego należy jedną godzinę po każdej Mszy. Domagamy się
na plac przed Sanktuarium, oraz praktycznie zlikwidować połączenie pomiędzy parkingiem zweryfikowania planów modernizacji tej drogi.
odcinane są dwa chodniki prowadzące do a drogą dojazdową do Kościoła i zaprojektować Ktoś, kto zaplanował i zatwierdził taki plan
kościoła. Jeden inwestor niedawno pięknie w tym miejscu miejsca postojowe. Powyższe nie ma elementarnej wyobraźni, kwalifikacji
to wszystko wybudował, a drugi to likwiduje. zmiany należy uwzględnić w projekcie stałej i dobrej woli. Jest to strata państwowych
Jak niedobry to pomysł wszyscy mogliśmy organizacji ruchu.” I tak właśnie zostało to pieniędzy i stwarzanie zagrożeń. Przez
się przekonać podczas ostatnich Świąt przez gminę uwzględnione podczas inwestycji. duże obniżenie jezdni na znacznej długości
Wielkanocnych, kiedy to po zakończeniu mszy
3. Jakie kroki zamierza podjąć, lub powstała w okolicy kościoła duża bariera do
świętej wyjeżdżające samochody zablokowały ewentualnie już podjął Urząd Gminy i Miasta przebycia – wysoka skarpa. Będzie to duże
skutecznie drogę wojewódzką na przestrzeni Przysucha w celu zrealizowania niezbędnych utrudnienie dla ludzi ... Możliwość dojazdu na
ponad kilometra, a korek zaczynał się przy do prawidłowego funkcjonowania Sanktuarium parking i możliwość dojścia do Kościoła będzie
świątyni i kończył aż za torami kolejowymi Matki Boskiej Staroskrzyńskiej działań, które bardzo ograniczona i bardziej niebezpieczna
w kierunku Janikowa. Wspólnie z mieszkańcami artykułują mieszkańcy w piśmie kierowanym w porównaniu ze stanem dawnym. Dziwimy
prosimy o takie zrealizowanie planowanych w tej sprawie do Marszałka Województwa się bardzo, że my, zwykli ludzie musimy się
inwestycji, aby była z nich pełna korzyść dla Mazowieckiego, podpisanym, przez blisko 600 bronić przed ludźmi, którzy z urzędu powinni
mieszkańców. Nikt nie chce aby w Skrzyńsku zainteresowanych tą sprawą mieszkańców ? pomagać a nie stwarzać utrudnienia,
zamiast dziur w jezdni pojawiły się kilometrowe Odpowiedź: Podjęte zostały starania zarządcy zagrożenia i problemy. Smutne, niestety
korki – mówi ks. Dziekan Andrzej Szewczyk. dróg (PSK) w zakresie budowy dodatkowego zjawisko, że my, zwykli obywatele, musimy
Zwróciłem się do Wydziału Zagospodarowania wjazdu na Plac Św. Marka. W rozmowach walczyć z taką nieudacznością i bylejakością.
Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy z MZDW i z Urzędem Marszałkowskim Wnioskujemy, aby jeszcze raz pochylić się
i Miasta w Przysusze z prośbą o udzielenie Województwa Mazowieckiego nie udało mi nad rozwiązaniem, które według nas nie
odpowiedzi na nasuwające się w tej sprawie się uzyskać informacji potwierdzających narusza technicznych walorów wykonania
załatwienie sprawy.
drogi 727 a rozwiązuje wszystkie problemy
pytania.
1. Czy zrealizowany projekt przebudowy
Czyli jak zwykle nikt się nie pomylił. poruszone w tym piśmie.
placu św. Marka w Skrzyńsku został Jednak mieszkańcy oceniają to inaczej. Jak
uzgodniony z zarządcą drogi wojewódzkiej ? Zapraszam do lektury fragmentów pisma
Jarosław Bednarski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
składa się z dwóch typów szkół: liceum ogólnokształcącego i technikum informatycznego. Liceum
Ogólnokształcące to szkoła o sześćdziesięcioletniej tradycji, posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do dalszej edukacji w odpowiedzi na zmieniające się tendencje na rynku pracy.
Oferta edukacyjna liceum ogólnokształcącego obejmuje typy klas:
» biologiczno – chemiczna przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach medycznych
oraz przyrodniczych; obowiązuje rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki/fizyki;
» klasa matematyczno – fizyczna przygotowująca
do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na
kierunkach ścisłych; obowiązuje rozszerzony program nauczania matematyki, chemii, fizyki/języka angielskiego;
» klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna
przygotowująca do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach ekonomicznych oraz
ścisłych; obowiązuje rozszerzony program nauczania matematyki, geografii, informatyki/języka angielskiego;
» klasa językowa przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach językowych oraz społecznych; obowiązuje rozszerzony program nauczania
języka angielskiego, języka francuskiego, biologii;
» klasa humanistyczna przygotowująca do studiów
uniwersyteckich na kierunkach prawniczych, humanistycznych, artystycznych oraz społecznych;
obowiązuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie/historii sztuki;
» klasa europejska przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach przyrodniczych oraz
społecznych; obowiązuje rozszerzony program
nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.

Ponadto jest możliwość podjęcia nauki w technikum
informatycznym, w którym realizowany jest rozszerzony program nauczania informatyki i matematyki, obejmujący również blok przedmiotów zawodowych: praktycznych i teoretycznych. W trakcie nauki uczniowie
przystępują do kolejnych części egzaminu zawodowego, które obejmują kwalifikacje:
• Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
• Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami
• Kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami
Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla
kwalifikacji E. 12 i E. 13 oraz posiada status akademii
lokalnej Cisco w ramach programu Cisco Networking
Academy. Absolwenci kursu uzyskują certyfikat umiejętności komputerowych IT Essentials 5.0. Placówka
dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, na którą
składa się 28 sal lekcyjnych. W procesie kształcenia
wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne tj.
tablice interaktywne, komputery, projektory multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się
w hali sportowej, krytej pływalni oraz sali gimnastycznej. W szkole jest biblioteka z bogatym księgozbiorem
i filmoteką oraz czytelnia, w której znajduje się Internetowe Centrum Multimedialne. Na terenie szkoły działają: Klub Europejski, Szkolny Klub Wolontariatu, koło
PCK, ruch honorowego krwiodawstwa oraz pracuje międzynarodowe koło GLOBE, zajmujące się badaniem
atmosfery i współpracujące z NASA. Zespół Szkół nr
1 im. Jana Pawła II znalazł się wśród dziesiątki europejskich szkół, które w ramach Earth Week Challenge
zaraportowały największą liczbę pomiarów. Corocznie uczniowie uczestniczą w akcjach: „Adopcja na odległość”, „Szlachetna paczka”, „I Ty możesz zostać św.
Mikołajem”. Chętnie biorą udział w programach edukacyjnych takich jak: „Chemia w kosmetyce” lub „Szkoła
Dialogu”. Swoje umiejętności językowe mogą rozwijać

dzięki organizowanym w szkole warsztatom językowym,
które prowadzone były przez wolontariuszy AISEC we
współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Dla uczniów
organizowane są lekcje muzealne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i przedmiotowe, w ramach których biorą udział np. w pokazach naukowych, zajęciach otwartych na uczelniach wyższych oraz w warsztatach językowych. Absolwenci naszej szkoły, dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej uzyskują bardzo
dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, co umożliwia im kontynuowanie nauki na najlepszych uczelniach państwowych w kraju. Ubiegłoroczny maturzysta Kamil Tomczyk znalazł się w ścisłym gronie laureatów (3. miejsce w województwie mazowieckim) konkursu „Matura na 100 procent” organizowanego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Średni wynik egzaminu maturalnego w 2015r. w liceum ogólnokształcącym na poziomie podstawowym, uzyskany z j. polskiego i matematyki, był wyższy niż średni wynik ogólnopolski. Ponadto, średni wynik egzaminu maturalnego
w 2015r. w liceum ogólnokształcącym na poziomie rozszerzonym, uzyskany z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii był wyższy niż średni wynik ogólnopolski. Natomiast średni wynik egzaminu maturalnego w 2015r. w technikum informatycznym
z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka,
j. angielski) był wyższy niż średni wynik ogólnopolski.
Zdawalność egzaminu zawodowego w klasie II technikum informatycznego w roku szkolnym 2014/2015
w ramach kwalifikacji E.12 wyniosła 100%, a 8 osób
uzyskało maksymalny wynik w części praktycznej. Od
2004 roku należymy do Rodziny Szkół noszących imię
Jana Pawła II. Co roku w październiku młodzież bierze
udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Jana Pawła II
organizowanym w Częstochowie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 im.
Jana Pawła II w Przysusze są dostępne na stronie internetowej szkoły(www.zsp.przysucha.pl) oraz można
je uzyskać w sekretariacie placówki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. HELENY SPOCZYŃSKIEJ W LIPINACH
Jeśli ważna jest dla ciebie wysoka zdawalność matur, fakultety z przedmiotów maturalnych i zawodowych a może zajęcia wyrównawcze w klasie pierwszej dołącz do nas i wybierz
spośród propozycji na rok szkolny 2016/2017:
- Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Kadetów RP,
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
- Technikum,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W liceum ogólnokształcącym kandydat wybiera
od 2 do 4 przedmiotów z rozszerzonym programem
nauczania, spośród bloków tematycznych: BLOK
1: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, wos;
BLOK 2: matematyka, geografia, fizyka, język obcy.
Szkoła tworzy międzyklasowe grupy przedmiotowe
w zależności od wyborów uczniów.
Od 2012r. szkoła prowadzi nabór do Liceum Kadetów RP z programem liceum ogólnokształcącego, klasa wojsk lądowych. Naszych żołnierzy można bardzo często zobaczyć w regionie na różnego
rodzaju uroczystościach. Gwarantujemy rzetelne
kształcenie w zakresie ogólnokształcącym i wojskowym na bazie własnej i współpracujących uczel-

ni oraz jednostek wojskowych. Kadeci podczas comiesięcznych wyjazdów odbywają zajęcia z wykładowcami uczelni oraz doskonalą umiejętności praktyczne np.: strzeleckie, wykorzystanie środków minowania i rozminowania, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoła zapewnia pełne umundurowanie uczniów, dyscyplinę wojskową, skoszarowane zakwaterowanie w internacie szkolnym. Młodzież rozwija swoje zainteresowania poprzez naukę
jazdy konnej, doskonalenie pływania, podróże wojskowo – geograficzne.
Popularność piłki nożnej sprawiła, że Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ponawia
ofertę doskonalenia umiejętności sportowych w dyscyplinie PIŁKA NOŻNA - SZKOŁA POD PATRONATEM AKADEMII FUTBOLU WIDZEWA ŁÓDŹ oraz
wychodzi z nową ofertą klasy o specjalności LEKKOATLETYKA. Uczniom, którzy skorzystają z naszej oferty, szkoła oferuje: szkolenie sportowe ze
sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską, codzienne zajęcia sportowe w wymiarze 16 godzin tygodniowo, udział w obozach sportowych, rywalizację sportową – rozgrywki w lidze okręgowej, zawody
lekkoatletyczne i turnieje, zdobycie wiedzy gwaran-
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tującej prawidłowe przygotowanie do matury, możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności w licznych
kołach zainteresowań, konsultacje nauczycieli ze
wszystkich przedmiotów.
Technikum oferuje następujące perspektywiczne, sprawdzone i popularne kierunki kształcenia
w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi
turystycznej, technik hotelarstwa. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewnia-
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Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze – szkołą zawodowców
Zespół Szkół nr 2 im Ludwika Skowyry
w Przysusze to największa placówka oświatowa
w powiecie przysuskim, która kształci w zawodach
na poziomie technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej.
Technikum to szkoła czteroletnia, po ukończeniu
której uczeń uzyskuje dyplom technika i wykształcenie
średnie ogólne uprawniające do startu na studia
wyższe w wybranym kierunku w związku z czym, na
poziomie rozszerzonym uczniowie mogą uczyć się
następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki,
geografii, matematyki, języka angielskiego, języka
niemieckiego. Natomiast zasadnicza szkoła zawodowa
umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych w ciągu
trzech lat nauki i możliwość dalszego kształcenia w
liceum ogólnokształcącym. Oferta kształcenia na
rok szkolny 2016/2017 dla absolwentów gimnazjum
obejmuje następujące kierunki: Technikum: technik
elektronik, technik ekonomista, technik mechanik,
technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik
pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług
gastronomicznych Zasadnicza szkoła zawodowa:
fryzjer, kucharz, mechanik – monter maszyn i urządzeń,
mechanik pojazdów samochodowych, operator
obrabiarek skrawających , ślusarz, wielozawodowa
( cieśla, piekarz, cukiernik, krawiec, sprzedawca,
murarz, blacharz, złotnik – jubiler i inne). Placówka
nasza dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną:
klasopracownie do kształcenia ogólnego wyposażone
w nowoczesne urządzenia multimedialne, pracownie do
kształcenia praktycznego wyposażone w profesjonalne

Szkolenie w jednostce wojskowej

jących rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w tym w hotelach górskich i nadmorskich. Uczniowie uczyli się zawodu a w wolnym
czasie odpoczywali między innymi w Hotelu Solina w Myczkowcach.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa wielozawodowa, w której nauka trwa 3 lata, kształci w zawodach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz, elektryk, blacharz samochodowy, elektromechanik i inne np.: cukiernik, fryzjer w zależności
od wyborów uczniów.
Szkoła ma podpisane umowy o współpracy z:
Uniwersytetem Łódźkim, Wyższą Szkołą Oficerską
Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademią Obrony

urządzenia i narzędzia wykorzystywane podczas zajęć
kształcenia praktycznego, halę sportową z siłownią
i ścianką wspinaczkową. W ramach kształcenia
zawodowego proponujemy młodzieży dodatkowe
kursy poszerzające umiejętności i możliwości na
rynku pracy: kurs baristy, barmański, carvingu,
kelnerski. Młodzież technikum odbywa praktyki
zawodowe w ciekawych miejscach : technikum
żywienia i usług gastronomicznych i technikum
hotelarskie w Juracie i Zakopanym. Swoim uczniom
zapewniamy przyjazną atmosferę i wszechstronny
rozwój poprzez uczestniczenie w wielu różnorodnych
zajęciach dodatkowych, konkursach i olimpiadach
przedmiotowych: wiedzy o żywieniu
i żywności, wiedzy o żywności,
olimpiadzie wiedzy hotelarskiej,
olimpiadzie wiedzy teologicznej,
konkursach matematycznym,
językowych, historycznych. Na
szczególną uwagę zasługują konkursy
zawodowe, w których młodzież
wykonuje zadania ze swojej branży
zawodowej np. „Fryzury na przestrzeni
wieków”, Szaleństwa kulinarne
z papryką w roli głównej”, „Piernikowe
inspiracje” To tylko niektóre spośród
wielu, w których uczestniczyli nasi
uczniowie. Dużym zainteresowaniem
uczniów cieszą się także wycieczki
zawodowe do zakładów pracy, w których
znajdują zatrudnienie absolwenci naszej

Narodowej w Warszawie, Wyższą Szkołą Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą
Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz., Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Szkoła przystąpiła do projektu Peace, organizowanego przez międzynarodową organizację zrzeszającą studentów AIESEC, pod patronatem Warszawa SGH. Wolontariusze z różnych krajów, z różnych kontynentów prowadzą warsztaty dla
młodzieży szkolnej w jęz. angielskim.
Tyle o ofercie edukacyjnej, ale co jeszcze dzieje się w Lipinach? Można się o tym dowiedzieć odwiedzając stronę www.zspimslipiny.pl, jesteśmy również na Facebooku. W szkole prężnie działa spółdzielnia uczniowska „Skarpa”, prowadząca kawiarenkę. Dużą zaletą działającej spółdzielni jest to, że
uczniowie technikum nabywają praktyczne umiejętności i wiadomości z dziedziny ekonomii. Dla osób,
które chcą być z nami na stałe, oferujemy w internacie bardzo korzystne warunki do nauki i odpoczynku w pokojach dwu-, trzyosobowych z łazienką. Zobacz co się dzieje w Lipinach i jak wygląda życie
tych, którzy właśnie u nas zdecydowali się na dalszą naukę. Nasza szkoła to nie tylko wiedza, przygotowanie do studiów i warunków życia codziennego, ale to także tradycja i nowoczesność. Lipiny to
naprawdę pozytywne emocje.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

szkoły zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Młodzież
rozwija swoje kompetencje także poprzez działanie
w organizacjach młodzieżowych: Samorząd Szkolny,
Spółdzielnia Uczniowska „Skowyrówka”, szkolny
wolontariat „Złote Serca”, szkolny klub PCK i HDK.
Kształcenie zawodowe w ZS nr 2 to przepis na
zawodowa karierę. Jeżeli chcesz zdobyć zawód, który
zapewni Ci możliwość ciekawej pracy w przyszłości ,
lubisz ciekawe zajęcia praktyczne, nie boisz się nowych
wyzwań, wybierz szkołę, która rozwinie Twoje talenty
i zainteresowania oraz umożliwi znalezienie dobrej
pracy. Zapraszamy absolwentów gimnazjum do klas
pierwszych w wybranych typach szkół i kierunkach.

Dzień patrona
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Nowy Urząd Gminy otwarty!
20 kwietnia odbyło się uroczyste
oddanie do użytku i poświęcenie nowego
Urzędu Gminy. Uroczystość rozpoczęła
się wysłuchaniem hymnu państwowego
i podniesieniem ﬂagi państwowej.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni
goście: Krzysztof Murawski – reprezentujący
Wojewodę Mazowieckiego, Zbigniew
Gołąbek reprezentujący Marszałka Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, Marian
Niemirski starosta przysuski, Tomasz
Matlakiewicz wicestarosta, Jan Gawryś członek
zarządu powiatu, Tadeusz Tomasik- burmistrz
miasta i gminy Przysucha, Wójtowie gmin
powiatu przysuskiego: Władysław Czarnecki,
Marek Klimek, Marian Kmieciak, Piotr Papis,
Krzysztof Sobczak, Krzysztof Urbańczyk, wójt
gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Tadeusz
Gruszczyński – powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego, Jolanta Wilk- dyr. powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, Dariusz
Ambrożek – dyrektor powiatowego zarządu
dróg, Sławomir Rek – p.o. komendanta
powiatowego Policji, Bogumił Ferensztajn,
ks. Marek Lużyński, ks. Piotr Mucha, s.
Jadwiga Wyszyńska – przełożona klasztoru
s. Benedyktynek, Marianna Biernat, radni
Rady Gminy z przewodniczącym Tomaszem
Zdralem, sołtysi, druhowie OSP, kierownicy
jednostek organizacyjnych, emerytowani
pracownicy administracji samorządowej, byli
przewodniczący Rady Gminy – Marian Głuch
i Waldemar Skalski, prezesi stowarzyszeń,
klubów sportowych, klubu seniora, ZHP,
pracownicy UG, USC,GOPS, oraz licznie
zebrani mieszkańcy gminy. Po wysłuchaniu
hymnu państwowego wójt gminy Robert
Fidos w krótkim przemówieniu przedstawił
historię samorządu gminy Borkowice, jego
sukcesy i zamierzenia. W swoim wystąpieniu
wspomniał wójta gminy w latach 1934-39
Janusza Łąckiego, oficera Wojska Polskiego
zamordowanego przez NKWD w Katyniu
oraz sekretarza gminy Mieczysława
Chojnowskiego ps. ,, Dąb”, który w latach
1939-43 był komendantem placówki ZWZ-AK
Borkowice. Gmina Borkowice jako jednostka
samorządowa powstała w 1864 roku. W 1910
r. w czasach zaboru rosyjskiego wybudowany
został budynek Urzędu Gminy, który służył
mieszkańcom przez 106 lat i stał się obiektem
mało funkcjonalnym i nie odpowiadającym
współczesnym standardom nowoczesnego
urzędu. Gmina w obecnych granicach
funkcjonuje od 1973 roku. Naczelnikami
gminy do 1990 roku byli Andrzej Włodarczyk,
Włodzimierz Dłużewski i Józef Berdyga.
Wójtami gminy w latach 1990-2010 byli Lech
Fidos i Tadeusz Bilski. Wśród największych
sukcesów gminy wójt wymienił utworzenie
pierwszej w powiecie szkoły artystycznej –
szkoły muzycznej I stopnia w Ruszkowicach.
Następnie podziękował wszystkim zebranym
za współpracę z gminą oraz dobrą atmosferę
we wzajemnych relacjach. Po wystąpieniu
wójta głos zabrali: Krzysztof Murawski
kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Radomiu, Marian Niemirski
starosta przysuski oraz Zbigniew Gołąbek,
który wręczył wójtowi list gratulacyjny

Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika. Po przecięciu biało czerwonej
wstęgi ks. Marek Lurzyński w asyście ks.
Piotra Muchy poświęcił nowy Urząd Gminy.
Zaproszeni goście mogli zapoznać się
z obiektem oraz udali się na poczęstunek do
sali konferencyjnej. Budynek w którym powstał
Urząd Gminy wybudowany został w 1977 roku
z funduszy NFZ oraz składek mieszkańców.
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ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH
CHĘTNYCH
Do 2012 roku pełnił funkcję ośrodka zdrowia.
W 2014 roku gmina wykonała modernizację
kotłowni oraz przykanalik przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Projekt adaptacji budynku na
Urząd Gminy wykonało Architektoniczne
Biuro Projektowe Andrzeja Pawlika. W 2015
roku firma ARCHIBUD Małgorzata Pluta
wykonała modernizację budynku obejmującą:
przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, nową

BorkowiCe

klatkę schodową, schody wejściowe z zadaszeniem,
malowanie elewacji, wykonano nową więźbę dachową
i pokrycie, wykonano instalację wodno- kanalizacyjną,
CO, elektryczną, alarmową, telewizyjną, internetową
i odgromową. Wartość wykonanych prac wyniosła
327 500,00 zł brutto. Przeprowadzono niezbędne
odbiory techniczne, sanitarne, p-poż. wykonanych
prac. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał
pozwolenie na użytkowanie budynku Urzędu Gminy.
W budynku zlokalizowano siedzibę Rady Gminy, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego
oraz Urząd Gminy obejmujący referaty: finansowy,
usług komunalnych oraz zamówień publicznych
i inwestycji. Nowa siedziba Urzędu Gminy to rezultat
starań i skutecznych działań Rady Gminy i Wójta oraz
dowód prężnego rozwoju gminy. Zmodernizowany
budynek poprawi warunki pracy urzędników a przede
wszystkim przyczyni się do jeszcze sprawniejszej
obsługi klientów oraz pracy instytucji na rzecz lokalnej
społeczności.

Dobra passa zapaśników z Platana
Wiosna to bardzo dobry czas dla zawodników Klubu
Sportowego Platan Borkowice. Sportowcy zdobywają
swoje kwalifikacje pod czujnym i wykwalifikowanym
okiem trenerów.
Trenowanie zapasów cieszy się coraz większą
popularnością wśród dzieci i młodzieży, którzy podczas
swoich pierwszych zawodów zajmują imponujące
miejsca. Zawodnicy w ostatnim okresie brali udział
w następujących zawodach: I Puchar Polski w stylu
wolnym – Świdwin 18-20.03. 2016 r. W zawodach
tych Dominik Kłak w wadze 85 kg zajął III miejsce
zdobywając brązowy medal uzyskując tym samym
awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Mistrzostwa Polski Juniorów – Teresin 01-02.04.2016
r. Mateusz Kłak w wadze 96 kg zajął VIII miejsce oraz
Radosław Dudkiewicz zajął XIII miejsce w wadze 120
kg. II Puchar Polski w stylu klasycznym – Janów
Lubelski 01-03.04.2016 r. Dominik Kłak w wadze 100
kg zajął V miejsce tym samym uzyskał kwalifikacje
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. II Otwarte
Mistrzostwa Bemowa – Warszawa 09.04.2016 r. – styl
wolny . Zawodnicy zajęli następujące miejsca: Dawid
Podsiadły – waga 29 kg – I miejsce, Antoni Balcerak –
waga 22 kg – I miejsce, Anna Podsiadło – waga 25 kg
– III miejsce, Natalia Podsiadło- waga 30 kg – III miejsce.
W zawodach brali również udział Młodawska Anna oraz
Kamińska Katarzyna. W klasyfikacji drużynowej Platan
zajął VIII miejsce.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Powitanie wiosny w PSP w Gielniowie
„Naplotkowała sosna, że już się
zbliża wiosna”.
Wiadomość tę z nadzieją przyjęli i dorośli,
i dzieci w Gielniowie. Po smutnych zimowych
dniach każdy z nas potrzebuje bowiem
wiosennego ciepła i radości.
Ludzie starsi cierpliwie czekają aż wiosna
przybędzie w nasze strony. Dzieci nie potrafią
jednak trwać w bez czynności, więc natychmiast
zabrały się do działania. W bogatym skarbcu
polskich tradycji odszukały zwyczaje związane
z pożegnaniem złej zimy i powitaniem upragnionej
wiosny. Nieodzownym rekwizytem była tu
oczywiście słomiana kukła, którą uczniowie klasy
IV wykonały z różnorodnych materiałów, według
własnych, artystycznych pomysłów. Marzanna

Pierwszy Dzień Wiosny w PSP w Gielniowie
Nad rzeką Gielniowianką

miała być uosobieniem uprzykrzonej zimy, więc
element piękna nie był tutaj decydujący.
Kolejnym krokiem przybliżającym nas do
wiosny było wrzucenie marzanny do pobliskiej

rzeczki. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz
z nauczycielami, udali się nad Gielniowiankę
i posłali słomianą kukłę w daleką podróż do Bałtyku.
Teraz mamy pewność, że informacje o nadejściu
wiosny to już nie plotka ale fakt.
E.Chylak

Pamiętajmy o tradycji
Przez wieki polska wieś była kolebką
narodowej tradycji i obyczajów. Dzisiaj
zacierają się różnice między życiem na wsi
i w mieście, a nasz kraj stał się cząstką
wielkiej Europy.

Pisanki klasy I-III

Musimy jednak pamiętać, że obowiązkiem
polskiej szkoły jest przekazywanie dzieciom
wiedzy o narodowej przeszłości. Szczególną
rolę do spełnienia mają tu szkoły wiejskie.

W PSP w Gielniowie zagadnienia regionalizmu
i ludowości są stałym punktem działań
wychowawczych. Nauczyciele uświadamiają
swoim wychowankom ścisły związek
środowiska lokalnego z życiem kraju oraz
uczą dzieci szacunku dla kultury i tradycji
ludu. Święta Wielkanocne są wielką okazją,
by przybliżyć uczniom tradycje przodków. Aby
odejść od typowego schematu lekcji w okresie
przedświątecznym, zostały zaproszone do
naszej szkoły twórczynie ludowe z okolic
Opoczna. Panie, ubrane w tradycyjne stroje
ludowe tego regionu, wzbudziły wśród
dzieci wielkie zainteresowanie. Ale barwne
wełniaki i wykrochmalone koszule miały być
tylko pięknym dodatkiem do zajęć. Dzieci
z zaciekawieniem wysłuchały opowieści
o zwyczajach wielkanocnych w naszych
okolicach, a następnie pod czujnym okiem
zaproszonych gości, próbowały swych
umiejętności artystycznych. Grupa dzieci
młodszych z klas I-III , przy użyciu wosków
i kolorowych farb ozdabiała świąteczne

Palmy wielkanocne w wykonaniu kl. IV-VI

wydmuszki. Uczniowie z klas starszych poznali
natomiast różnorodne techniki wykonywania
kwiatów z bibuły, by następnie własnoręcznie
wykonać palemkę świąteczną. Udział w tych
zajęciach był dla dzieci ciekawym spotkaniem
z przeszłością, kiedy to kraszenie jajek
i przygotowywanie palmy było w polskich
domach czynnością powszechną.
E.Chylak

KS Wiktoria Gielniów w gronie najlepszych
W weekend nasza drużyna wzięła udział
w turnieju piłki nożnej TKM CUP, który odbył
sie w Górze Kalwarii. Dziewczęta zakończyły
rozgrywki na III miejscu.
Miejsce na podium jest dla nas dużym
sukcesem, ponieważ graliśmy z przeciwniczkami
z rocznika 2000 nie mając w swoim składzie
żadnej zawodniczki w tym wieku. I miejsce
w zawodach zajął zespół aktualnego wicemistrza
Mazowsza w piłce halowej , Zamłynie Radom.

Dziewczęta z Wiktorii Gielniów jako jedyne nie
przegrały w turnieju z Zamłyniem remisując 1
do 1. Drugi zespół Wikorii, w którym wystąpiły
najmłodsze zawodniczki, zajął VI miejsce.
Najlepszą zawodniczką naszej druzyny została
wybrana bramkarka, Zuzia Grudziecka, a za
najsympatyczniejszą zawodniczkę rozgrywkę
uznano Lenę Bogdańską.
Bartosz Babicki

Turniej „Wiktoria Cup”
W niedzielę 3 kwietnia 2016 r. odbył się
turniej piłki nożnej dziewcząt Wiktoria Cup,
którego organizatorem był Uczniowski Klub
Sportowy Wiktoria Gielniów.
W zawodach wystąpiło 7 drużyn, które
rywalizowały ze sobą systemem „każdy
z każdym”. Po rozegraniu 21 meczów,
w których padło 40 goli, wyłoniono zwycięzcę,
którym okazał się zespół Diamonds Academy
Warszawa. Drużyna Wiktorii uplasowała się na
II miejscu. Dziewczęta z Gielniowa nie przegrały
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żadnego meczu, ale dwa bezbramkowe remisy
zadecydowały o drugiej lokacie. Po zakończeniu
rozgrywek nagrodzono zwycięzców. Królem
strzelców została Matylda Bujak z Diamonds
Academy, Najlepszą bramkarką Zuzia
Grudziecka z Wiktorii, najlepszym obrońcą Ala
Czechowska z Wiktorii Gielniów, a najlepszą
zawodniczką Klaudia Żabicka z Zamłynia
Radom. Nagrodę trenera otrzymały Ola Sałaj
oraz Karolina Szczygieł.
Bartosz Babicki

gieLniów

Dzień Samorządności
W dniu 21 marca, jak co roku w naszym
gimnazjum obchodziliśmy „Pierwszy Dzień
Wiosny” w którym to dniu władza w szkole
przekazywana jest w ręce uczniów szkoły.
O godzinie 8:00, wraz z pierwszym
dzwonkiem zebraliśmy się na apelu, na którym
Samorząd Szkolny przedstawił przygotowane
przez siebie na ten dzień atrakcje.

Pierwsze cztery lekcje spędziliśmy w klasach.
Zajęcia prowadzone były przez uczniów
klas trzecich naszego gimnazjum. Lekcje
przebiegały w miłej i przyjemnej atmosferze.
Następnym punktem dnia były zawody w piłkę
siatkową oraz konkurs plastyczny, w którym
większość uczniów z ochotą uczestniczyła.
Można było skorzystać z projekcji polskich
filmów prezentowanych w „Sali kinowej”.

Po zakończonych konkursach zostały
ogłoszone wyniki oraz rozdane dyplomy
i medale. Nagrodzeni uczniowie nie kryli
radości z otrzymanych wyróżnień.
Około godziny 14:00 zakończone zostały
obchody Dnia Wiosny, które będą zapamiętane
pod znakiem dobrej zabawy.

Konkurs wielkanocny w gimnazjum
W związku ze Świętami Wielkanocnymi Starostwo
Powiatowe w Przysusze ogłosiło po raz trzeci konkurs na
„Pisankę Wielkanocą”.
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Gielniowie z wielkim
zaangażowaniem przystąpili do projektowania i wykonywania
swoich prac, które chcieli zgłosić do konkursu. W tym roku
prymat wiedli uczniowie klas III. Wzięli Oni udział w konkursie
szkolnym , który był pierwszym etapem do zakwalifikowania
się do konkursu powiatowego.
Szkolna Komisja Konkursowa wybrała 6 najlepszych prac,
które charakteryzowały się ciekawą fakturą, doborem materiałów
i inwencją twórczą.
W konkursie szkolnym nagrodzono:
I miejsce - Kinga Wasilewska i Klaudia Zych;
II miejsce - Aleksandra Jędrzejczak i Izabela Stuleblak;
III miejsce - Agnieszka Ptaszek i Patrycja Starnawska.
Wszystkie nagrodzone pisanki zostały wysłane na „Trzeci
Powiatowy Konkurs Plastyczny” do Starostwa w Przysusze.
W ramach „ Trzeciego Powiatowego Konkursu Plastycznego
na Pisankę Wielkanocną” III miejsce w kategorii gimnazjum
zajęła Izabela Suleblak uczennica klasy III.
Nagrody wręczał pan Marian Niemirski Starosta Powiatu
przysuskiego. W swoim wystąpieniu Starosta podziękował
uczestnikom za udział i życzył dalszych sukcesów w „Naszej
Małej Ojczyźnie”.
Izabela Piętowska - koordynator konkursu

„Dzień samorządności” w Rozwadach
Dzieci wcieliły się w rolę nauczycieli, a nauczyciele w rolę uczniów. Niejednokrotnie
byli oni wzywani do gabinetu Pani Dyrektor (Patrycja Kwapisz) za: nieodpowiednie
buty, pomalowane paznokcie, mieniący makijaż i za używanie telefonów. „Nauczyciele”
dyżurujący musieli zmagać się z bardzo szalejącymi i przezywającymi się „uczniami”.
Na lekcjach było wesoło i ciekawie. Nie obyło się również bez nieporozumień, które wymagały
interwencji Pani Dyrektor. Nowi nauczyciele musieli wykazać się także wiedzą praktyczną
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Znalazła się bowiem uczennica ze skaleczoną ręką,
która wymagała natychmiastowego opatrunku. Zostały także zmienione nazwy wszystkich klas
i innych pomieszczeń np. klasa matematyczna - ,,Więzienie’’, pokój nauczycielski - ,,Strefa
atomowa’’, dyrekcja - ,,Kaczka dziwaczka’’. W psychologa szkolnego wcieliła się Małgorzata
Jaźwic. Miała ona co chwila nowych pacjentów z różnymi problemami, którzy bardzo chętnie
„leżakowali na materacu – kozetce”.
Dzień ten, pomógł zrozumieć dzieciom jak trudna i ciężka jest praca nauczyciela. Miejmy
nadzieję, że zobaczyli ile wysiłku i nerwów musi wkładać nauczyciel w swoją pracę.
Patrycja Kwapisz kl. VI
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
7 marca 2016 roku odbył się etap
szkolny XIII Diecezjalnego Konkursu
Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem
„Kocham moją Ojczyznę” w kategorii
poezja. Do konkursu przystąpiło 26
uczniów, w tym 13 ze SP i 13 z PG.
Wyniki etapu szkolnego:
SP:
1. Julia Neska – kl. IV
2. Zofia Kowalska – kl. IV
3. Klaudia Sobczak – kl. VI
PG:
1. Piotr Szczepański – kl. IIIA
2. Maria Tomczyk – kl. IA
3. Wiktoria Nowakowska – kl. IIIA
Wszystkie osoby, które zajęły I, II, III
miejsce w etapie szkolnym przeszły do
etapu regionalnego.
Miejsce I zajęła uczennica klasy IV
SP – Julia Neska, która dostała się do
etapu diecezjalnego.
Uczennica klasy IIIA –
Wiktoria Nowakowska otrzymała
dyplom wyróżnienia.
Natomiast 31.03.2016r Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej w parafii św.
Macieja w Klwowie przy zaangażowaniu
i wsparciu ks. proboszcza Stanisława
Pudzianowskiego, zorganizował
i przeprowadził etap regionalny
konkursu. Patronat objęli marszałek
Senatu RP Stanisław Karczewski i poseł
na Sejm Dariusz Bąk. Uczestniczyło
w nim 125 uczniów, reprezentujących
szkoły z terenu gmin: Klwów, Odrzywół
i Potworów, Rusinów i Przysucha. Do
finału zakwalifikowało się: pięć zespołów
wokalnych ( z Przedszkola w Klwowie,
PSP Myślakowice, PSP Potworów, PG
Odrzywół, ZS nr 2 im Ludwika Skowyry
z Przysuchy); trzy osoby - w kategorii
„Pieśń patriotyczna” – Jakub Małek
(PSP Potworów), Weronika Jackowska
(PSP Odrzywół), Weronika Ozimska (PG
Potworów); cztery osoby - w kategorii
„Poezja patriotyczna” – Julia Reguła
(Przedszkole w Klwowie), Mikołaj
Szymański (PSP Kłudno), Julia Neska
(PSP Klwów), Dominik Adamski (PG
Potworów).
- Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
ma na celu uświadomienie, szczególnie
młodemu pokoleniu, że istnieją różne
aspekty kultury narodowej oraz
zróżnicowane formy jej kultywowania
- mówi ks. proboszcz Stanisław
Pudzianowski. - Wszystkie one wymagają
- w warunkach integracji europejskiej
i globalizacji - nieustannej pamięci
o naszej przeszłości, a także edukacji
patriotycznej. Prezentacje uczestników
konkursu, związane z poznawaniem
i czynnym odtwarzaniem - poprzez śpiew
i recytację – utworów naszego dziedzictwa
kulturowego, są dobrym przykładem tej
pamięci i edukacji - dodał.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE
- MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Dnia 15.03.2016r. na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Klwów
każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację
własnych pomysłów mógł dowiedzieć się więcej na temat Funduszy
Europejskich na lata 2014-2020.
Konsultacje skierowane były do społeczności lokalnej, przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób
fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy

Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na
realizację własnych pomysłów mogły uzyskać szersze informacje podczas
indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

EGZAMIN GIMNAZJALNY
W tym roku egzaminy gimnazjalne
przypadły na 18,19 oraz 20 kwietnia. Nastroje
wśród uczniów Publicznego Gimnazjum
w Klwowie były dość mocno zróżnicowane.
U większości można było zauważyć ogromny
stres jaki towarzyszył im w tych dniach, ale byli
i tacy, którzy podeszli do „sprawy” na porządku
dziennym nie bardzo się denerwując. Jedno jest
pewne : każdy z uczniów odetchnął z ulgą, gdy
wszystkie testy miał już za sobą. Pierwszego dnia
uczniowie zmierzyli się z częścią humanistyczną.
Była ona podzielona na język polski oraz historię
i WOS. We wtorek przyszedł czas na część
matematyczno - przyrodniczą. Zaś w środę 20
kwietnia napisali egzamin z języka angielskiego.

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest
każdego roku w dniu 7 kwietnia. Jest to
dzień związany z powstaniem Światowej
Organizacji Zdrowia w 1948 roku.
Co roku jest wybierany temat przewodni
z zakresu zdrowia publicznego, który w danym
okresie wymaga zwrócenia szczególnej
uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia
stwarzają możliwość podjęcia wielu działań,
których efektem jest poprawa stanu zdrowia

ludzi. Tematem przewodnim na rok bieżący
jest CUKRZYCA.
Jak co roku z okazji przypadającego
w kwietniu Światowego Dnia Zdrowia oraz
Dnia Pracownika Służby Zdrowia uczniowie
ze SK PCK z opiekunem udali się 7 kwietnia
do Ośrodka Zdrowia w Klwowie by w imieniu
Dyrekcji, nauczycieli i wszystkich uczniów ZSS
w Klwowie złożyć wszystkim pracownikom
serdeczne życzenia dużo zdrowia i radości

w życiu zawodowym i rodzinnym, aby w tej
trudnej misji mogli odnaleźć powołanie, które
stanowi o wyjątkowości Ich pracy. Wyrazem
uznania i wdzięczności za podejmowany trud
w ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka
był piękny bukiet wiosennych kwiatów oraz
prezent w postaci pięknej ramki z życzeniami
i ilustracją nawiązującą do pracy w służbie
zdrowia wykonanej przez uczennicę klasy IB.
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odrzywół

Program 500+ w gminie Odrzywół
Ruszył Program RODZINA 500+.
W gminie Odrzywół został poprzedzony akcją informacyjną pracowników
GOPS i Urzędu Gminy . Mieszkańcy mieli i mają możliwość skorzystania

z pomocy w wypełnianiu wniosków. Dzięki informacji o możliwości składania
wniosków do k. czerwca br. nie było tłoku. Z możliwości złożenia wniosku
w pierwszym dniu skorzystało 12 osób.

Szósta rocznica tragedii w Smoleńsku
W Niedzielę 10 kwietnia b.r w Warszawie
odbyły się centralne uroczystości
upamiętniające smierć w Smoleńsku
polskiej delegacji lecącej 10 kwietnia 2010r.
na obchody rocznicy mordu dokonanego
przez NKWD w 1940r. na polskich oficerach
w Katyniu.
W niewyjaśnionej do końca katastrofie
samolotu Tupolew zginęło 96 osób wraz
z honorowym obywatelstwem Gminy

Odrzywół Prezydentem RP śp. Lechem
Kaczyńskim i jego małżonką Marią. Jak co
roku w uroczystościach brała udział delegacja
gminy Odrzywół z udziałem Wójta Mariana
Kmieciaka i Przewodniczącego Rady Gminy
Stanisława Gapysa . Razem z delegacją
gminy w uroczystościach uczestniczył Starosta
Przysuski Marian Niemirski. Na cmentarzu
wojskowym na Powązkach przy grobach
i pomniku tragedii smoleńskiej została złożona

wiązanka od mieszkańców gminy Odrzywół.
Centralnym punktem uroczystości było
odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy Pałacu
Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu
i msza św. w Archikatedrze Św. Jana
Chrzciciela w Warszawie . W uroczystościach
wzięły udział tłumy mieszkańców Warszawy
i Polski , w tym duża grupa mieszkańców
powiatu przysuskiego.

Odpady z gminy Odrzywół trafiają do utylizacji
W 2015r. już ponad 400 ton odpadów komunalnych zostało odebranych z gospodarstw domowych w gminie Odrzywół.
Liczba odbieranych odpadów rośnie z roku
na rok. Wśród ogółu odebranych w 2015 roku
odpadów w ilości 430,2 ton , 19,2% stanowią
odpady wysegregowane /w tym 27 ton tworzyw
sztucznych i 45 ton opakowań szklanych/. Aktualnie gmina mieści się w ustawowych limitach
obowiązkowej segregacji , ale w następnych
latach mieszkańcy muszą zwiększyć stopień
segregowania odpadów. Odbiorcą odpadów
komunalnych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przysusze , z którą to firmą
umowa wygasa w czerwcu br. O tym kto będzie odbiorcą odpadów po tej dacie zdecydu-

je przetarg. Odpady niesegregowane z gminy
Odrzywół , zgodnie z postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami trafiaja do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Radomiu. Opłata
za odbiór odpadów , będąca w istocie obowiązkowym podatkiem , ma pokryć w 100%
koszty funkcjonowania systemu utylizacji odpadów. O wielkości stawki tego podatku po 30
czerwca zdecyduje cena przetargowa i opłaty
w Regionalnej Instalacji w Radomiu. Odrębnym problemem są dzikie składowiska odpadów . Źródłem ich pochodzenia są działalności gospodarcze i gospodarstwa domowe.
W przypadku gospodarstw domowych jest to
o tyle dziwne , że w gminie Odrzywół funkcjo-
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nuje system odbioru odpadów od 1992r. i nie
było potrzeby wywożenia odpadów do lasu
. Część śmieci w lesie pochodzi niestety od
najeżdżajacych nasze lasy grzybiarzy. W sezonie „grzybowym” do gminy Odrzywół zjeżdża dziennie samochodami i autobusami kilkaset amatorów rekreacji i grzybów. Niestety
po części z nich zostają nie zabrane odpady
, głównie tworzywa plastikowe i szkło. Zgodnie z obowiązujacymi przepisami obowiązek
usuwania „dzikich wysypisk” należy do właściciela posesji. Gmina może wykonać likwidację
„dzikiego składowiska”, ale tylko jako wykonanie zastępcze za właściciela i na jego koszt.

odrzywół

Powstało Stowarzyszenie Samorządów
Regionu Opoczyńskiego
W dniu 12 kwietnia b.r.w Opocznie
przedstawiciele 12 samorządów gminnych
i powiatu opoczyńskiego podpisali akt
założycielski Stowarzyszenia grupującego
samorządy historycznie i kulturowo związane
z Regionem Opoczyńskim.

W skład wchodzą gminy z powiatu
opoczyńskiego , koneckiego i tomaszowskiego.
Stowarzyszenie zakłada wspólną promocję
regionu , a zwłaszcza jego historii i kultury .
Region opoczyński to jeden z nielicznych, który
zachował jeszcze żywą kulturę ludową, zarówno

w folklorze muzycznym jak i w dziedzinie sztuki
ludowej , obrzędów i zwyczajów. Rada Gminy
w Odrzywole wyraziła zgodę na akces Gminy
Odrzywół do Stowarzyszenia.

Otwarcie wystawy o przedsiębiorczości
W Poniedziałek 21 marca b.r. w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole
została otwarta wystawa o historii
polskiego handlu i przedsiębiorczości,
szczególnie w II połowie XX w. Wystawa
nosi nazwę „Prywaciarze – początki
polskiej mikroprzedsiębiorczości”,
a została zorganizowana przy współpracy
Wójta Gminy i Akademii Liderów

Innowacji i Przedsiębiorczości – Fundacji
dr Bogusława Federa.
Otwarcia wystawy dokonał Wójt Marian
Kmieciak . Wprowadzenie do wystawy
wygłosił kurator wystawy i dziennikarz Piotr
Kutkowski z Radomia. Na otwarciu obecna
była młodzież z ZSP i MS w Lipinach,
Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły
Podstawowej w Odrzywole. Obecni byli też

przedstawiciele przedsiębiorców z gminy
Odrzywół. Po zwiedzeniu wystawy młodzież
wzięła udział w konkursie wiedzy o wystawie.
Młodzieży najbardziej podobały się oryginalne,
historyczne wyposażenie stoisk handlowych
w XX w. To już kolejna wystawa edukacyjna
w Urzędzie Gminy. Wystawa była czynna do
1 kwietnia 2016r.
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Potworów

Jubileusz 100-lecia urodzin
Sto lat w życiu człowieka to czas bogaty
w wartości, stanowiący źródło wiedzy,
doświadczeń i życiowej mądrości.
W poniedziałek, 18 kwietnia 2016 roku
w Rdzuchowie Kolonii miało miejsce
niecodzienne wydarzenie - setne urodziny
obchodziła mieszkanka gminy Potworów Pani
Józefa Faliszewska.
Z okazji tak uroczystego Jubileuszu najlepsze
życzenia dalszych długich lat w szczęściu

i zdrowiu wraz ze specjalnie przygotowanym
prezentem złożyli Jubilatce: Wójt Gminy Marek
Klimek oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Podsiadła.
Do życzeń przesłanych Dostojnej Jubilatce
dołączył się również Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu Krzysztof Murawski odczytując list
gratulacyjny od Prezes Rady Ministrów Beaty
Szydło oraz Kierownik Placówki Terenowej

KRUS w Przysusze Jadwiga Tomasik, która
wręczyła Jubilatce kosz kwiatów wraz z decyzją
o przyznaniu specjalnego dodatku emerytalnego
przysługującego z tytułu ukończenia 100
lat życia.
Uroczystość wypełniona szeregiem interesujących wspomnień Jubilatki, przebiegła w miłej,
rodzinnej atmosferze.
Dariusz Duda

Dzień Patrona w Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie
Tegoroczne obchody Dnia Patrona
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Potworowie odbyły
się dnia 18 marca. Była to pierwsza tego
typu uroczystość w naszej placówce i mamy
nadzieję, że na stałe wpisze się ona w nasz
szkolny kalendarz.
Dzień Patrona został poprzedzony konkursami
dla klas IV-VI: plastycznym oraz wiedzy
dotyczącym życia i działalności Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Uczniowie na zajęciach
z wychowawcami utrwalali i poszerzali wiedzę
na temat życia patrona szkoły. Klasy VI–te
obejrzały także prezentację multimedialną
dotyczącą życia prywatnego oraz politycznego
tak zacnego i wybitnego człowieka. Uczniowie

szkoły, rodzice i nauczyciele mogli podziwiać
wszystkie wyróżnione prace uczestników
konkursu. Korytarze szkoły zdobiły liczne
wystawy prac konkursowych.
Kolejnym punktem obchodów była uroczysta
akademia, w której uczestniczyli uczniowie
naszej szkoły oraz zaproszeni goście.
Program artystyczny przedstawili uczniowie
klas IV-VI. W programie nie brakowało
wzruszających pieśni, wierszy i faktów z życia
Józefa Piłsudskiego.
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W ten sposób społeczność uczniowska oddała
szacunek i uczciła pamięć swojego patrona.
Dyrektor szkoły - pani Halina Piecyk w swoim
wystąpieniu przypomniała również historię

sztandaru naszej szkoły, która jest nierozerwalnie
złączona z postacią Józefa Piłsudskiego.
Następnie pani dyrektor złożyła gratulacje
laureatom konkursów i wręczyła im nagrody.
Laureaci konkursu plastycznego „Portret
Patrona Szkoły”:
I miejsce: Karolina Janczara - kl.VIb, II miejsce:
Nikola Zielińska - klasa Va, III miejsce: Kacper
Pankowski - kl. VIa.
Laureaci konkursu historycznego:
I miejsce: Karolina Janczara - kl.VIb, II miejsce:
Gabriela Mikulska - klasa Va, III miejsce: Aneta
Marciniak - kl. VIb.
Organizatorami Dnia Patrona byli Edyta
Zawada i Artur Mikulski.
Edyta Zawada

Potworów

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny
Wspólne obchody Pierwszego Dnia
Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz
imprez i uroczystości placówki oświatowej
w Potworowie.
Głównym celem imprezy była integracja
uczniów, motywowanie do pracy na rzecz
klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej
rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów klas
starszych do wagarów, by Pierwszy Dzień

Wiosny nie był postrzegany jako Dzień
Wagarowicza. Tradycyjnie przygotował ją
Samorząd Uczniowski oraz opiekun SUMagdalena Olszewska.
Tego dnia wszyscy zgromadzili się na sali
gimnastycznej. Tam uczniowie rywalizowali ze
sobą w różnych konkurencjach. Pomysłowością
uczniowie musieli wykazać się, projektując
strój wiosny lub jej zwiastuna. Nie obyło się
również bez konkurencji
wiedzowej. Drużyny
musiały odgadnąć zagadki
wiosenne, co okazało się
bardzo łatwym zadaniem.
Uczniowie poradzili
sobie z nimi znakomicie.
Zadaniem klas starszych
było wydrukowanie zdjęć
z okolicy obrazujące
n a d e j ś c i e w i o s n y.
Kolejną konkurencją było
dokańczanie przysłów
o wiośnie i nie tylko, a to

sprawiło naszym uczniom już nieco więcej
trudności .
Wiele emocji wzbudziło zadanie kulinarnewykonanie wiosennej sałatki, która w swoim
składzie musiała mieć co najmniej trzy
nowalijki. Uczniowie i nauczyciele dokonali
degustacji, po czym przyznali punkty.
Wysiłki uczniów oceniała komisja w składzie:
wicedyrektor pani Lidia Manowiecka, pani
Joanna Mikulska oraz przewodniczący klas
IV-VI.
A oto wyniki:
Kategoria wiekowa I-III:
I miejsce – kl. Ia, II miejsce – Oa, Ob., III
miejsce – kl. IIIb.
Kategoria wiekowa IV-VI:
I miejsce- kl. VIb, II miejsce- kl. VIa, III
miejsce – kl. IVa.
Wszystkie klasy starannie przygotowały się
do turnieju, włączając w pracę i wychowawców.
W czasie rozgrywek panowała wspaniała
atmosfera, a uczniowie świetnie się bawili.
Lidia Manowiecka, Joanna Mikulska

Kursy chemizacyjne dla rolników
Zgodnie z obowiązują regulacją prawną, każda osoba wykonująca opryski
z użyciem środków ochrony roślin zobowiązana jest do posiadania aktualnych
uprawnień do ich wykonywania. Uprawnienie takie, potwierdzone odpowiednim
zaświadczeniem honorowanym przez instytucje kontrolujące ważne jest przez
okres pięciu lat.
W dniach 5, 6 i 9 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury
w Potworowie odbył się cykl szkoleń chemizacyjnych zorganizowany przez Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla rolników i osób wykonujących opryski środkami
ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Program kursów obejmował szeroki zakres tematyczny, podzielony na dwie części:
teoretyczną i praktyczną. Słuchacze mogli zapoznać się z wybranymi zagadnieniami
dotyczącymi obowiązujących przepisów, charakterystyki i zasad stosowania środków
ochrony, metod zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony na środowisko
naturalne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.
Szkolenia zakończyły egzaminy, po których każdy uczestnik otrzymał certyfikat
ukończenia kursu.
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

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Karczówce
Główną arterią komunikacyjną w Karczówce
jest droga powiatowa, przy której znajduje się
większość posesji mieszkańców. Jedynym
ciągiem komunikacyjnym należącym do
Gminy Rusinów, przy którym znajdują się
tereny zamieszkałe jest droga w kierunku
linii kolejowej, położona wzdłuż rzeki
Wiązownicy. Odcinek ten był wielokrotnie
remontowany, ale z uwagi na problemy
z odprowadzeniem wody oraz dość miękki
teren, trudno było zapanować nad ciągle
powstającymi dołami, w których zalegała woda
i utrudniała swobodny i bezpieczny przejazd.
Samorząd Gminy zdecydował o przeznaczeniu
środków i trwałe utwardzenie tego odcinka.
Zdecydowanie ułatwi on nie tylko przejazd
dla mieszkańców, ale przede wszystkim
dla samochodów służb ochrony zdrowia,
pożarniczych i utrzymania porządku.

Nowy wizerunek budynku Urzędu Gminy
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się
prace mające na celu odnowienie budynku
Urzędu Gminy. Jako pierwsze wyremontowane
zostały korytarze. Biegnące przy suficie kable
instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, które
szpeciły wygląd zostały zasłonięte sufitem
podwieszanym. W suficie zamontowano
oświetleniowe lampy systemowe. Lamperia na

ścianach wykonana została w technologii tynku
mozaikowego na bazie żywicy epoksydowej.
Ułatwi to znacznie utrzymanie czystości,
a przede wszystkim wzmocni trwałość powłoki.
Pozostałą część ścian pomalowano metodą
natrysku, co pięknie dopełniło całości. Na
schodach prowadzących na I piętro ułożono
płytki, przy głównym wejściu umieszczono
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monitor, na którym wyświetlane będą
dane o Urzędzie, informacje o możliwości
załatwienia spraw urzędowych oraz inne
aktualności dotyczące społeczności lokalnej.
Prowadzone są również prace na zewnątrz
budynku. W niedługim czasie pojawią się
nasadzenia kwiatów, które uatrakcyjnią teren
wokół budynku.

rusinów

Pomoc dla rolników
Od 15 marca rolnicy z terenu Gminy Rusinów
mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu
wniosków o płatności bezpośrednie na
2016 rok. W tym roku nastąpiły niewielkie
zmiany. Dotyczą one rodzajów płatności,
o które rolnik będzie mógł się ubiegać oraz
wymogów, których spełnienie w gospodarstwie
rolnym będzie warunkowało przyznanie
rolnikowi płatności. Konsultacje udzielane są
nieodpłatnie w Punkcie Informacyjnym Urzędu
Gminy w Rusinowie, który zlokalizowany
jest przy wejściu głównym na parterze.
Punkt działa od godziny 8:00 do 15:00
w każdy dzień pracy urzędu. W wypełnianiu
pomagają pracownicy Urzędu Gminy: Paulina
Borszcz, Marta Kucharczyk i Artur Stachniak.
Kilkudziesięciu zainteresowanych skorzystało
już z pomocy. Przypominamy, że wnioski
o dopłaty bezpośrednie można składać
w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze do 16
maja 2016 r.

Świąteczny akcent we wsi Władysławów
W okresie Świąt Wielkanocnych w centrum
Władysławowa podziwiać można było
świątecznego zająca ze słomy. Zając wzbudzał
zachwyt zarówno wśród mieszkańców wsi jak
i odwiedzjących miejscowość. Największym
zainteresowaniem cieszył się wśród dzieci ,
którym sprawiał ogromną radość. Nie jest to

pierwsza taka inicjatywa mieszkańców oraz
Stowarzyszenia Borowianki, które działa dosyć
prężnie już od siedmiu lat i podejmuje działania
mające na celu integrację środowiska oraz
poprawę wizerunku wsi. Na uwagę zasługują
m.in. zorganizowane dla dzieci imprezy z okazji
Dnia Dziecka czy Mikołajki. Wspólna praca

na rzecz miejscowości przynosi wszystkim
radość i satysfakcję, a przy okazji ujawnia
ukryte talenty mieszkańców, o których
świadczą pięknie wykonany zając czy też
z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia
„bałwan gigant”.
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wieniawa

ZESPÓŁ „WIENIAWA” NA AGROTRAVEL
8 kwietnia 2016 roku Zespół
Folklorystyczny Wieniawa oraz Kapela
Jana Wochniaka uczestniczyli w VIII edycji
Targów Agrotravel w Kielcach.
Agrotravel to miejsce wymiany doświadczeń
i wiedzy dla wszystkich którzy prowadzą
działalność w obszarze turystyki wiejskiej

i działają na rzecz jej rozwoju, jak również
znakomita forma promocji dziedzictwa
kulturowego polskiej wsi. Panie z Zespołu
przygotowały dania regionalne m.in. zarzucajkę,
pierogi z miętą, kapustę z grochem, pasztet
z indyka, paszteciki z kaszy jaglanej, placek
drożdżowy, wiejską wędlinę i wiele innych

produktów lokalnych. Stoisko wystawiennicze,
które współtworzyliśmy z Lokalną Grupą
Działania „Razem dla Radomki” otrzymało
I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko
na Międzynarodowych Targach Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach i cieszyło
się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Ujęcie wody na potrzeby Mieszkańców udostępniamy w Komorowie
Z dniem 18.04.2016 udostępniliśmy
Mieszkańcom, ujęcie wody technicznej
w Komorowie. Woda z ujęcia nie może być
zużywana do celów spożywczych, może
natomiast być stosowana w ogrodnictwie
i sadownictwie do podlewania oraz zabiegów
ochrony roślin. Może być wykorzystywana
w instalacjach centralnego ogrzewania oraz
do gaszenia pożarów.

Zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem
ze strony Mieszkańców, głównie Komorowa
Skrzynna i Kamienia Dużego, uruchamiamy
przy studni w Komorowie ujęcie wody na
potrzeby techniczne, głównie do zabiegów
ochrony roślin. Zawór spustowy umieszczony
jest w tym samym miejscu, w którym
funkcjonował on poprzednio. Wszyscy
Mieszkańcy gminy, którzy zainteresowani
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są pozyskaniem wody na cele budowlane,
techniczne, wykorzystywanej w sadownictwie
i ogrodnictwie, mogą skorzystać z ujęcia
nieodpłatnie przez całą dobę. Z uwagi na
konieczność zabezpieczenia ujęcia przed
dewastacją (szafa zasilająca), może ono być
zamykane na okres nocny. Klucze od szafy
będą znajdowały się w Sklepie Ogrodniczym,
w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia.

wieniawa

WYSTAWA W BIBLIOTECE
Gminne Centrum Kultury w Wieniawie zaprasza do Biblioteki
na wystawę malarską Pana Krzysztofa Mańczyńskiego pt. ,,Moje
pejzaże”.
Obrazy przedstawiają cykl różnorodnych pejzaży radomskich,
bieszczadzkich oraz fragmentów miast. Artysta stara się pokazywać jak

bardzo zmienia się krajobraz na naszych oczach. Wszystkie pejzaże
zawierają charakterystyczną dla autora syntetyczną formę i wyraźną
fakturę, uzyskaną poprzez mocne, widoczne na obrazie, pociągnięcia.
Wystawę można oglądać do końca kwietnia 2016 roku w godzinach
otwarcia Biblioteki.

NOTA O ARTYŚCIE
Krzysztof Mańczyński urodził się 8
kwietnia 1940r w Radomiu. W latach
1962 - 1968 studiował na Wydziale
Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.
W 1968r. uzyskał dyplom w pracowni
ilustracji książkowej pod opieką prof.
Jana Marcina Szancera. W swoim
dorobku twórczym ma ponad 30 wystaw
indywidualnych / m.in. w Radomiu,
Kielcach, Busku, Miechowie , Lwowie
– Ukraina, w USA, w Wielkiej Brytanii –
Edynburgu. Brał również udział w ponad
150 wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą. Jest laureatem wielu nagród
w konkursach i wystawach plastycznych.

Ruszają prace związanie z wyrównywaniem dróg
dojazdowych do działek rolnych
Wyrównywanie i sukcesywne uzupełnianie
ubytków na drogach śródpolnych, to główne
życzenie Mieszkańców, które wyrażone
zostało na zebraniach wiejskich.
Ponieważ większość gminy to obszar
typowo rolniczy dojazd do pól jest ważnym
czynnikiem wpływającym na poprawę
warunków pracy rolników. Rozpoczynamy
od Żukowa, następnie Skrzynno, Ryków,
Kochanów, Kaleń, Głogów, Zadąbrów i Konary.
Na fatalny stan dróg stanowiących dojazd do
łąk i pól, Mieszkańcy zwracali uwagę niemal

na każdym zebraniu w I kwartale bieżącego
roku. Wychodząc na przeciw potrzebom
i oczekiwaniom rolników, przystępujemy
do realizacji prac rozwiązujących istniejące
problemy poprzez wyrównanie za pomocą
równiarki a w newralgicznych miejscach
uzupełnienie kruszywem łamanym ubytków
nawierzchni i dołów. Dopełnieniem, a zarazem
utrwaleniem prac będzie odwodnienie części
dróg, poprzez wykopanie i odmulenie rowów
melioracyjnych, co będzie miało miejsce po
zakupie przez gminę nowej koparko-ładowarki.

Z uwagi na skalę problemu podchodzimy do
jego rozwiązania priorytetowo i będziemy
pracować systematycznie, z wykorzystaniem
do realizacji zadań pracowników gminy. Nie
planujemy w tym zakresie korzystania z usług.
Prace potrwają około 12 tygodni, ponieważ
obszar jest dosyć duży, a długość dróg do
wyrównania przekroczy 150 kilometrów.
Szczegółowy harmonogram prac będzie
dostępny wkrótce i uaktualniany na stronach
gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych.
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ogłoszenia

PODATNIKU

DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE

Informujemy, że od 17.02.2016 roku w siedzibie
tut. Urzędu Skarbowego ul. Szkolna 7 na I piętrze
w Sali Obsługi Podatników na stanowisku Nr 6 dla
osób nieposiadajacych komputera (wykluczonych
cyfrowo), udostępniono rejestrację paragonów
promując w ten sposób Narodową Loterię
Paragonową. Skorzystaj może właśnie do Ciebie
Uśmiechnie się szczęście!
Nagrody czekają!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przysusze uprzejmie zaprasza Szanownych Państwa w dniu
16 kwietnia 2016r w godz. 9.00 - 13.00 na Dzień otwarty . W tym dniu będziemy starali się przybliżyć
Państwu specyfikę pracy Urzędu, a także pomóc w rozwiązaniu zaistniałych kłopotów z wypełnieniem
PIT-ów. Będziemy starali się również udzielić Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania w jaki
sposób:korzystać z ulg podatkowych, przesyłać zeznania roczne przez Internet, przekazać 1%
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przypominamy o elektronicznej formie wysyłania
zeznań PIT przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu.
Szanowni Państwo przypominamy, że dnia 02 maja 2016r. upływa ostateczny termin rozliczenia
dochodów za 2015 rok.

Uwaga - PFR tylko na Portalu Podatkowym
Ministerstwo Finansów informuje, że usługa wstępnie wypełnionego zeznania
podatkowego [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2015, przygotowana przez Ministerstwo
Finansów, udostępniona jest wyłącznie na stronie Portalu Podatkowego (www.
portalpodatkowy.mf.gov.pl, ppuslugi.mf.gov.pl - linki otwierają nowe okno w innym serwisie).
Niektóre podmioty komercyjne udostępniają na swoich stronach internetowych usługi
określane jako usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, korzystające
z danych dostarczonych przez Ministerstwo Finansów. Korzystanie z tych usług odbywa
się wyłącznie na odpowiedzialność osób z nich korzystających i Ministerstwo Finansów
nie bierze żadnej odpowiedzialności za błędy wynikające z użycia takich usług, ani za
ochronę przekazywanych w nich danych.

ZADBAJ O ZDROWIE! POWIATOWA KRYTA
PŁYWALNIA W PRZYSUSZE ZAPRASZA PANIE
I PANÓW NA ZAJĘCIA AQUA FITNESS/AEROBIK
Zapraszamy na basen chętnych w każdy wtorek i czwartek o godz. 19:00. Jeśli
chcecie połączyć przyjemne z pożytecznym tj. miło spędzić czas, zadbać o sylwetkę
i dobre samopoczucie, to te zajęcia są właśnie dla WAS. Zajęcia Aqua Fitness/Aerobik
pomogą Ci:
• zgubić zbędne kilogramy,
• wysmuklić i ujędrnić swoje ciało,
• odciążyć bolący kręgosłup i stawy,
• zredukować tkankę tłuszczową i wzmo-cnić mięśnie,
• poprawić wytrzymałość organizmu,
• a przede wszystkim zrelaksować się po pracy i aktywnie spędzić czas.
Ważne jest przede wszystkim to, że są to ćwiczenia dla każdego – nie tylko tych,
którzy umieją pływać, ponieważ do zajęć nie jest potrzebna umiejętność pływania.
Endorfiny uwalniane w trakcie zajęć wpływają korzystnie na samopoczucie, likwidując
napięcie i stres. W trakcie treningu aqua aerobiku spala się od 500 – 700 kcal, a to
dwa razy więcej niż podczas tradycyjnego aerobiku. Gimnastyka w wodzie jest bardziej
efektywna. Ciało staje się bardziej jędrne i wysportowane. Wygląd skóry poprawia się,
redukuje się ewentualny cellulit. Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor PCSiR w Przysusze

Elżbieta Niewadzisz

BĘDĘ CZEKAĆ.....
Będę czekać wiosny pięknej, kwieciem zasypanej.
Barwnym korowodem wiśni, w szeregach z kompanem.
Będę czekać wiosny wczesnej, ze śniegiem topniejącym.
Dniem dłuższym o godzinę. Słońcem niebo kryjącym.
Będę czekać wiosny tkliwej, sercem mocno bijącym
Wrażliwością napełnionej, miłością kojącej.
Będę czekać wiosny mojej, w duszy śpiewającej.
Ptaków romantycznych tańców. Nadzieję zwiastującej.
Będę czekać wiosny kolejnej, i kolejnej, i następnej.
Czekaj zemną. Bo bez Ciebie, nie będzie tak pięknie.

KOTEK
Białe łapki, czarny cały - to jest mój przyjaciel mały.
Bawić lubi się od świtu, psoty prawić do zenitu.
Skoczył kotek w moje grządki. Myśli: zrobię tam porządki
pazurkami podkopując, aż marchewki wyskakują.
Myśli kotek: ta zabawa nie jest wcale tak ciekawa.
Znaleźć inną sobie muszę, póki myszki nie uduszę.
I zobaczył kulkę w piachu i aż zatrząsł się ze strachu,
Bo ta mała pstra kuleczka wyglądała jak piłeczka.
I już do roboty bieży, na kuleczce sierść się jeży.
Kotek łapką PAC ! -MIAUUU !!! -wiele bólu kotek miał.
Jeżyk szary już umyka od figlarnego psotnika.
Kotek wąs opuścił nisko, bo to mądre jest kocisko.
Kulka mu uciekła w krzaki, pyszczek skuty przez iglaki
Kotek wrócił nadąsany do swojej przybranej mamy.
Myśli sobie: co ja robię? Są tu dzieci i zabawy
Po co szukać przyjemności w obcym miejscu,
choć ciekawym.

Przysmaki Pani Moniki

Cordon Bleu, czyli kotlet szwajcarski
Kiedy się zastanawiałam nad wyborem dania
na niedzielny obiad wpadł mi w ręce przepis
na kotlet, który nie jest szczególnie u nas
popularny, ale za to z dostępnych składników
i jest prosty w wykonaniu. Mam nadzieję, że
będzie smakował, czego Państwu życzę.
Składniki: filety z kurczaka lub duże sznycle
cielęce – 4, szynka gotowana – 4 plastry, ser
Ementaler – 4 plastry, jajko, mleko, mąka – 3
łyżki, bułka tarta – 4 łyżki, olej do smażenia,
frytki mrożone – 60 dag, sól, pieprz, cząstki
cytryny, główka sałaty, cebula ½, 0, 5 szklanki
śmietany, łyczeczka octu winnego.
Wykonanie: Sznycle cielęce oczyść z błon,
opłucz. Włóż do miseczki, zalej mlekiem, wstaw
do lodówki i mocz około 30 minut. Wymoczone
mięso wyjmij, osusz i bardzo cienko rozbij
(plastry mięsa warto włożyć między dwa
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kawałki folii spożywczej i w niej rozbijać - dzięki
temu zabiegowi mięso nie będzie pryskało
sokiem po całej kuchni. Na blasze gorącego
piekarnika (220°C) równomiernie rozsyp frytki
i piecz na złoto według przepisu podanego na
opakowaniu. Opłucz sałatę, osusz, listki porwij
na małe kawałki. Śmietanę utrzyj z octem, solą
i pieprzem oraz cukrem do smaku. Obierz,
posiekaj cebulę. Sałatę wymieszaj z cebulą
i sosem śmietanowym. Plastry szynki pokrój na
połówki i przytnij na kwadraciki. Na sznyclach
ułóż po 1 przygotowanym plasterku szynki tak,
aby połowa sznycla pozostała wolna. Przykryj
tak samo przyciętym kawałkiem sera, a ten
kolejnym plasterkiem szynki. Sznycel złóż na
pół. Jajko wbij do głębokiego talerza, roztrzep
widelcem z odrobiną soli. Przygotowane
sznycle najpierw panieruj w mące, następnie
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

zanurzaj w roztrzepanym jajku, a na koniec
obtaczaj w bułce tartej. Na dużej patelni
rozgrzej olej (możesz dodać łyżeczkę masła
- będzie smaczniej). Na nim smaż sznycle
na średnim ogniu z obu stron na złoty kolor.
Sznycle podawaj z frytkami i sałatą. Udekoruj
cytryną i ziołami. Smacznego.
Monika Grzywaczewska

sport
Kto ani czytać, ani pływać nie potrafi,
ten urzędu państwowego nie może
piastować
Platon

III Mistrzostwa
w Pływaniu Powiatu Przysuskiego
W środę 13 kwietnia 2016 r. odbyły się
w Powiatowej Krytej Pływalni w Przysusze
już po raz trzeci Indywidualne Mistrzostwa
Szkół Powiatu Przysuskiego w Pływaniu,
zorganizowane przez Starostwo Powiatowe
w Przysusze, Centrum Sportu i Rekreacji
w Przysusze oraz Zespół Szkół nr 2 im.
Ludwika Skowyry w Przysusze.
W zawodach ogółem wzięło udział 47
zawodniczek i zawodników ze wszystkich
typów szkół powiatu przysuskiego. W tym
roku tak jak na ubiegłorocznych zawodach
każdy zawodnik mógł startować w dwóch
wyścigach: w stylu dowolnym oraz w stylu
klasycznym. We wszystkich kategoriach
wiekowych zawodnicy startowali z wody,
jedynie chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych
mogli w tym roku startować tak jak dorośli
zawodnicy ze słupków startowych.
Wielu zawodników zaprezentowało
wysoki poziom umiejętności pływackich
zdobywając tak jak w ubiegłym roku nawet
dwa medale przed licznie zgromadzoną tego
dnia na pływalni publicznością, która bardzo
żywiołowo kibicowała.
Wyniki zawodów w kategorii
szkół podstawowych:
dziewczęta dyst. 25 m styl dowolny
1. Nowosielska Katarzyna 20,21 s
2. Grzegorczyk Katarzyna 21,98 s
3. Kaczor Julia 22,60 s
dziewczęta dystansie 50 m styl klasyczny
1. Marciniak Aneta 1 min.01,82 s

2. Nowosielska Katarzyna 1 min. 08,18 s
3. Tomczyk Małgorzata 1 min.12,33 s
chłopcy dyst. 25 m styl dowolny
1. Kołodziejczyk Patryk 17,73 s
2. Cieślikowski Emil 19,19 s
3. Cieślikowski Igor 19,29 s
chłopcy dyst. 50 m styl klasyczny
1. Borycki Bartłomiej 54,12 s
2. Cieślikowski Igor 1 min. 05,05 s
3. Cieślikowski Emil 1 min. 07,54 s
w kategorii gimnazjów:
dziewczęta dyst. 25 m styl dowolny
1. Kuś Sandra 20,63 s
2. Tomczyk Aleksandra 20,35 s
dziewczęta dyst. 50 m styl klasyczny
1. Tomczyk Aleksandra 1 min. 02,09 s
2. Szymańska Aleksandra 1 min.12,77 s
3. Kuś Sandra 1 min.48,18 s
chłopcy dyst.50 m styl dowolny
1. Cieślikowski Roch 35,31 s
2. Frasuński Antoni 38,00 s
3. Kilijanek Mateusz 41,86 s
chłopcy dyst. 50 m styl klasyczny
1. Kilijanek Mateusz 48,92 s
2. Frasuński Antoni 1 min. 01,05 s
3. Cieślikowski Roch 1 min. O4,65 s
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
dziewczęta dyst. 50 m styl dowolny
1. Machałowska Weronika 40,85 s
2. Stępień Nina 44,28 s
3. Jasińska Katarzyna 48,55 s

Dyrektor PCSiR Ewa Żytniak dokonała uroczystego otwarcia imprezy

Walka na każdym dystansie od startu do mety

dziewczęta 50 m styl klasyczny
1. Machałowska Weronika 55,14,04 s
2. Stępień Nina 55,32 s
3. Danielczyk Dominika 57,26 s
chłopcy dyst. 50 m styl dowolny
1. Majewski Mateusz 30,99 s
2. Wijata Sebastian 32,37 s
3. Ciecierski Jakub 35,33 s
chłopcy dyst.100 m styl dowolny
1. Wijata Sebastian 1min.16,69 s
2. Ryfczyński Michał 1 min. 24,70 s
3. Ciecierski Jakub 1 min 24,99 s
Chłopcy dyst.100 m styl klasyczny
1. Ślęzak Dominik 1 min 40,99 s
2. Królikowski Filip 1 min 52,51 s
3. Żurowski Dominik 1 min 40,99 s
W wyścigu gimnazjalistów na 25 m stylem
dowolnym dwaj zawodnicy, Igor Cieślikowski
i Bartłomiej Borycki uzyskali jednakowy
czas 19,29 s , o zajęciu trzeciego miejsca
zdecydował dodatkowy wyścig, w którym
zwyciężył Igor Cieślikowski.
Najlepsze trzy zawodniczki oraz trzej
zawodnicy w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostali udekorowani na podium
medalami i dyplomami oraz otrzymali
darmowe karnety wstępu na basen i nagrody
rzeczowe. Zawody przebiegły bardzo
sprawnie w atmosferze sportowej rywalizacji.
Organizatorzy zapraszają wszystkich
miłośników sztuki pływania na następne
zawody w przyszłym roku.
Sławomir Nowosielski

Najlepsi zawodnicy na mecie otrzymywali medale, dyplomy i drobne upominki

Walka o zwycięstwo była bardzo wyrównana i zacięta. O ostatecznym miejscu
decydowały centymetry
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III Mistrzostwa w Pływaniu Powiatu Przysuskiego

Najlepsze zawodniczki reprezentujące szkoły podstawowe

Najlepsi pływacy z najmłodszej grupy wiekowej

Mistrzynie w kategorii gimnazum

Najlepsi pywacy w konkurencji gimnazjum

Najlepsze dziewcząta ze szkół ponadgimnazjalnych

Najlepsi pływacy ze szkół ponadgimnazjalnych

Kadeci z Lipin - najlepsza drużyna mistrzostw - czterech zawodników zdobyło 5 medali

Zawodnicy prezentowali wysokie umiejętności osiągali bardzo dobre czasy
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