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Powiat Przysuski zajął II miejsce w corocznym,
ogólnopolskim rankingu powiatów.
W dorocznym rankingu powiatów
przygotowywany przez ogólnopolski
tygodnik samorządowy „Wspólnota”, na
podstawie danych z Głównego Urzędu
Statyczstycznego i Ministerstwa Finansów
powiat przysuski został sklasyfikowany
na drugim miejscu w Polsce. Oceniane
były dochody per capita uzyskiwane przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
W ubiegłym roku nasz powiat znajdował
się na pierwszym miejscu. W bieżącym
zestawieniu zamienił się miejscami
z powiatem człuchowskim.
O źródła sukcesu pytam starostę
przysuskiego Mariana Niemirskiego. Źródło zawsze jest w ludziach, którzy swoim
talentem, zdolnościoami i zaangażowaniem
w pracę decydują o końcowym, finalnym
efekcie działania. To ich osobiste przymioty
mają decydujące znaczenie dla wyników
podejmowanych działań. Koniecznym więc
jest, aby każdy, kto w imieniu społeczności
pełni jakiekolwiek funkcje, miał wokół siebie
porządnych, uczciwych i oddanych sprawie
ludzi. Sam na niwie publicznej nie jestem
w stanie wiele zdziałać. Inną konieczną
sprawą jest dążenie do porządku. Wiadomym
jest, że marzeniem każdego starosty są

uporządkowane finanse powiatu, których
wysokość i struktura pozwalają na skuteczną
realizację zadań finansowych stojących przed
powiatem. Dzięki takiemu podejściu – ochrona
zdrowia i oświata – dwa największe problemy
samorządowców w całej Polsce, w powiecie
przysuskim nie generują problemów, i nie budują
deficytów finansowych. Oczywiście związany
z demografią system finansujący zadania w tych
dziedzinach jest płynny, bo się zmienia liczba
ludności w powiecie. Jednak uporządkowanie
sytuacji finansowej i organizacyjnej tych
dziedzin odpowiedzianości powiatu dało
bazę pod budowę dochodów powiatu oraz
możliwość prawidłowego wywiązywania się
z obowiązku świadczenia określonych usług
społecznych. Każde działanie samorządowe
powinno być podejmowane z wizją celu.
W powiecie przysuskim jest to uczciwe
wypełnianie podjętych wobec mieszkańców
zobowiązań i realizacja ich aspiracji i dążeń.
Innym warunkiem koniecznym jest spójność
polityk lokalnych z polityką państwa. Po latach
przerwy i irracjonalnych działań na ten obszar
powraca normalny porządek. Potrzebne
jest współdziałanie i wsparcie ze szebla
centralnego władzy. Jestem przekonany, że
obecna, pozytywna sytuacja finansowa powiatu

przysuskiego pozwoli nam skutecznie walczyć
o przyspieszenie rozwoju ekonomicznego
i społecznego powiatu. Nie wystarczy jednak
tylko dobry projekt, umocowany w realnych
potrzebach lokalnej społeczości. Musi on
być poparty własną, wymaganą częścią
finansów. Myślę, że będziemy znajdowali się
w tej części samorządów, jak przypuszczam
niewielkiej, którą będzie stać na sfinansowanie
udziałów własnych do jakichkolwiek projektów
inwestycyjnych. Jestem pewien jednego
– wykorzystamy każdą szansę, żeby lepiej
służyć naszej małej ojczyźnie i pracować dla
jej rozwoju. Pragnę gorąco podziękować swoim
wszystkim współpracownikom, dyrektorom
i pracownikom jednostek powiatowych za
wzorowe współdziałanie i poważne oraz
odpowiedzialne podejście do zarządzania
środkami publicznymi i powierzonymi zasobami.
Zdaję sobie sprawę z tego, iż ta dobra sytuacja
finansów powiatu jest skutkiem restrykcyjnej
polityki finansowej oraz żelaznej dyscypliny .
Jedno należy podkreślić – mówi na zakończenie
starosta – wysokie miejsce w rankingu nie
dowodzi naszej wielkiej zamożności, ale jest
dowodem bardzo dobrego zarządzania naszym
wspólnym dobrem.
Jarosław Bednarski

Zmarł Arcybiskup Zygmunta Zimowski
12 lipca, około godziny 23.50 zmarł Ksiądz
Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Biskup
Radomski – Senior, który aktualnie pełnił
urząd Przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
Dewizą pracy i życia arcybiskupa był
fragment z ewangelii wg św. Mateusza: „Nie
przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”.
Był za życia najbardziej chyba związanym
z naszą społecznością dostojnikiem Kościoła.
Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski urodził
się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie, na terenie
parafii Mędrzechów, w diecezji tarnowskiej.
Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze
w Tarnowie, 27 maja 1973 r., z rąk bp. Jerzego
Ablewicza. Po święceniach został mianowany
wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym
Sączu. W 1975 r. został skierowany na studia
specjalistyczne z teologii dogmatycznej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które
następnie kontynuował na Uniwersytecie
w Innsbrucku. Tam też uzyskał doktorat z teologii
dogmatycznej. W 1983 r. rozpoczął pracę
w watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary, której
prefektem był wówczas kard. Joseph Ratzinger,
późniejszy papież Benedykt XVI. W latach
pracy w Kongregacji ks. Zygmunt Zimowski
posługiwał duszpastersko w jednej z rzymskich
parafii. Dnia 28 marca 2002 r. Jan Paweł II
mianował ks. Zygmunta Zimowskiego biskupem
radomskim. Uroczysta konsekracja biskupia
i ingres odbyły się 25 maja 2002 r. w katedrze
radomskiej. Głównym konsekratorem był kard.
Joseph Ratzinger. W dniu 18 kwietnia 2009 r.
Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza
Arcybiskupa przewodniczącym Papieskiej Rady
do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa
Chorych. Śp. Ksiądz Arcybiskup zachował tytuł

emerytowanego biskupa
radomskiego. W sposób
szczególny wspominał
pamięć ks. Arcybiskupa
Starosta Marian
Niemirski, który o tym
Wielkim Synu Kościoła
i Narodu powiedział:
„Wspólnie dziś żegnamy
przedwcześnie zmarłego
Jego Ekscelencję Ks.
Arcybiskupa Zygmunta
Zimowskiego. Pragnę
dzisiaj powiedzieć,
że zmarły był wielkim
człowiekiem i naszym
przyjacielem oraz orędownikiem we wszystkim,
co staraliśmy się robić. Proszę mi wierzyć,
że wypowiedzenie słowa „był” przychodzi mi
z wielkim trudem. Mimo, iż wiem, że nasz
Szlachetny Przyjaciel odszedł już, by pełnić
swoją wieczną posługę u boku Pana Boga
Najwyższego – to nie mogę się jednak pogodzić
z tym, że zamiast powiedzieć o Nim, że
jest, muszę użyć czasu przeszłego. Miałem
nadzieję, że to nie nastąpi aż tak szybko.
Ciągle wierzyłem, że stanie się coś niezwykłego
i ten Cichy, Wielki Człowiek stanie zdrowy
do swojej misji, ale Pan Bóg zdecydował
inaczej. Jego Ekscelencja Arcybiskup odszedł,
pozostawiając w naszych sercach ból i smutek.
Często mówił, że najważniejszym wymiarem
pracy samorządowej jest służba – nie chwała.
Nauczał nas tego, co uczynił mottem swojej
pracy – „przyszedłem by służyć, a nie po
to by mnie służono”. Nigdy w czasie wielu
lat spotkań i odbytych rozmów nie miałem
wątpliwości, że to najczystsza, płynąca

z głębi jego wspaniałego umysłu
prawda. To, wydawałoby się proste
zdanie, zawierało kiwntesencję
sensu naszej samorządowej
służby. Zresztą sam Ekscelencja
był jakby samorządowcem wśród
Dostojników Kościoła. Zawsze, kiedy
mógł, był z nami, słuchał, pouczał
i pocieszał, zostawiał nadzieję,
na poradzenie sobie z trudnym
problemem, znalezienie dobrego
rozwiąznia, czy choćby nawet na
lepszy dzień.Potrafił przyjechać do
najmniejszej miejscowości chociaż
na jedną godzinę, żeby razem
z mieszkańcami na chwilę oddać
się wspólnej modlitwie i refleksji w czasie mszy
świętej. Było nam łatwiej, mając taki autorytet
po swojej stronie. Nie ukrywam, że mnie było
łatwiej, ponieważ miałem zaszczyt cieszyć
się przyjaźnią tego Wielkiego Człowieka.
Był moim Mistrzem, Niedościgłym Wzorem,
Nauczycielem. Istota nauczania Ekscelencji
zawiera się w zdaniu pochodzącym z jednej
z Jego znakomitych homilii : „Siostry i bracia,
zabierzmy na codzienność naszego życia
właśnie te cztery proste słowa, które wyrażają
duchowość każdej, każdego z nas. Zabierzmy
wiarę. Zabierzmy miłość. Zabierzmy wierność.
I zabierzmy pokorę.” Na dalsze swoje życie
zabierzmy te nauki ze sobą i pozostańmy im
wierni. Dzisiaj, na tej uroczystości żałobnej,
pełen smutku i żalu po stracie, nie będę się
jednak pytał dlaczego Go Boże zabrałeś od nas
tak szybko, ale podziękuję, że miałem zaszczyt
Go spotkać. Dziękuję Panie Boże i proszę,
niech znajdzie miejsce pomiędzy Świętymi.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.”
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Światowe Dni Młodzieży w Powiecie Przysuskim
Pomiędzy 20 a 25 lipca w powiecie
przysuskim gościliśmy grupy pielgrzymów
uczestniczących w Światowych Dniach
Młodzieży w Krakowie. Dni poprzedzające
najważniejsze uroczystości w Krakowie
miały być okazją do poznania Polski
i Polaków przez ok. 2 miliony przybyłych
na uroczystości gości.

lipca – dzień sportu – sobota.
Imprezy w Radomiu. Mundial
. 1400 metrow polskiej historii.
Posmakuj Polski. Apel młodych.
24 lipca – przybycie grupy z Konga
– niedziela. Spotkanie w kościele,
krótki pobyt u rodzin i od 15.00
spacer po lesie i ognisko na
skałkach. 25 lipca
– poniedziałek –
od 10.00 msza św.
Spacer na Topornię,
obiad u rodzin
i krótki wypoczynek
w
Powiatowym
Centrum Sportu
i rekreacji na basenie
Krótka modlitwa w kościele w Drzewicy przed pielgrzymką do
i kręgielni. O godzinie
sanktuarium w Poświętnem.
16.00 przyjęcie
pielgrzymów w Wieniawie w obsłudze i organizacji całości programu
przygotowane przez koło gospodyń w powiecie przysuskim. Podziękowania
z Wieniawy. O 17.30 wyjazd i wdzięczność niech przyjmą: Anna Zaraś,
z Wieniawy do Radomia i Krakowa. Beata Dyk, Dawid Popis, Dominika Kacprzyk,
Odpowedzialny za przygotowanie Dominika Łabęcka, Ewa Blank, Ewa
i realizację programu pobytu Maciejczak, Gajda Teresa, Karol Ciecierski,
Wyjazd grupy z Brazylii do Warszawy.
grup pielgrzymów ks.
Karol Janus pragnie
Ze względu na zbrodnicze akty terroru serdecznie podziękować za
mające miejsca w Europie Zachodniej, współpracę przy realizacji tego
pojawiła się obawa o bezpieczeństwo w czasie planu zaangażowanym instytucjom
uroczystopści w Polsce, ale okazało się, i osobom prywatnym, w tym
że ani liczba pielgrzymów nie była zbytnio w szczególności podziękowania
ograniczona, ani też nie było poza minimalnymi a d r e s u j e d o : S t a r o s t w a
incydentami, zagrożeń, czy wręcz zamachów, Powiatowego w Przysusze, Gmin:
czego się obawiano powszechnie. Było Przysucha, Borkowice, Drzewica,
bezpiecznie i spokojnie. Powiat przysuski Gielniów, Klwów, Odrzywół,
odwiedziły dwie duże grupy pielgrzymów: Wieniawa, Wolanów, Rusinów,
Banku Spółdzielczego
w Przysusze, Firmy
Hortex, Nadleśnictwa
Przysucha, Biura
p o d r ó ż y We k t u r,
Wspólne zdjęcie przed wyruszeniem na trasę.
Firmy Lewiatan, Policji,
Straży Pożarnej,
Expres-Przysucha, Koła Gospodyń Karolina Wełpa, Ewa Wiórkiewicz, Katarzyna
Wiejskich z Odrzywołu i Wieniawy. Siara, Kinga Sobótka, Małgorzata Chylak,
Dziękujemy także wszystkim Małgorzata Rokicka, Mateusz Kacprzyk,
księżom z dekanatu drzewickiego Monika Szymczyk, Nina Nowakowska, Paulina
i przysuskiego za wsparcie, pomoc Kacprzyk, Paulina Patynowska, Paulina
i gotowość do pracy. Za wszelkie Zabroń, Paweł Sagan, Piotr Maciejczak,
dobro, życzliwość, pomoc i dobrą Radosław Dutkiewicz, Weronika Świerczyńska.
radę wszystkim zaangażowanym
bardzo serdecznie
d z i ę k u j e m y,
Ks. Karol Janus z wolontariuszkami przed pielgrzymką.
a za to historyczne
wydarzenie Bogu
z Brazylii i Konga, oraz dwie małe grupki niech będą dzięki! Specjalne słowa
z Włoch i Węgier. Program pobytu zakładał: 20 podziękowania ks. Karol Janus
lipca – dzień przyjazdu grup z Brazylii, Włoch kieruje pod adresem rodzin które
i Węgier – środa. 21 lipca – dzień turystyczny przyjęły pielgrzymów: Bąk Piotr
– czwartek
i Agnieszka, Kacprzak Dariusz
Wyjazd do Warszawy 7.00, zwiedzanie i Beata, Łabęcki Tadeusz i Halina,
Centrum Kopernika, Starego Miasta, Zamku Nocoń Roman i Jolanta, Pałgan
Królewskiego. 22 lipca, piątek – dzień Adam i Barbara, Pękał Błażej
pielgrzymki do Sanktuarium w Poświętnem i Barbara, Pierzchała Mirosław
. Wyjście z Drzewicy o 8.00. Msza święta i Wanda, Sygnowska Renata
w Poświętnem o godz. 13, później obiad i Jacek, Zaraś Jan i Krystyna.
i festiwal narodów (Polacy, Brazylijczycy, Włosi, Szczególne podziękowania dla
Pielgrzymi z Brazylii przed wyjazdem do Radomia.
Węgrzy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy). 23 wolontariuszy, którzy pomagali
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Goście ze świata podkreślali ogromną
serdeczność Polaków i wielkie serce, jakim
zostali tutaj przez nas obdarowani. W czasie
mszy św. ojciec Cou Cou mówił o wielkiej
gościnności Polaków i o wdzięczności jego

rodaków za przyjęcie ich pod dach, za wielkość
duchowych przeżyć oraz za znakomitą opiekę.
Oczywiście zaprosił chętnych do odwiedzenia
ich w Kinszasie, co ks. Proboszcz Sławomir
Gregorczyk przyjąl z humorem i wdzięcznością.

Jedno jest pewne – po tych pełnych przeżyć
dniach spora grupa mieszkańców powiatu ma
nowych przyjaciół: w Brazylii, we Włoszech,
na Węgrzech i w Kongo.
Jarosław Bednarski

Modlitwa w kręgu przed kościołem i pożegnanie.

Grupa z Konga po przyjeździe do Przysuchy udała się do kościoła na
chwilę modlitwy.

Goście złożyli hołd relikwiom krwii Jana Pawła II.

Pielgrzymi w koszulkach firmowych i z banerem naszego powiatu.

Spotkanie z leśnikami na parkingu przed skałkami.

Kontakt z jastrzębiem wywołał prawdziwe emocje.

Pierwsze spotkanie z rodzinami i wspólne zdjęcie przed kościołem.

Dzień kończyło ognisko, pieczenie kiełbasek, a później wspólna zabawa.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
zaprasza na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry
w Przysusze ogłasza nabór na bezpłatne
kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych
w zawodach: kucharz – kwalifikacja T.6
„Sporządzanie potraw i napojów”, mechanik
– monter maszyn i urządzeń – kwalifikacja
M.17 „Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń”, fryzjer – kwalifikacja
A.19 „Wykonywanie usług
fryzjerskich”, technik hotelarstwa
– kwalifikacja T.11 „Planowanie
i realizacja usług w recepcji”,
kwalifikacja T.12 „Obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie”, technik ekonomista
– kwalifikacja A. 35 „Planowanie
i prowadzenie działalności
w organizacji”, kwalifikacja A.36,
„Prowadzenie rachunkowości”,
Technik elektronik - kwalifikacja
E.6 Wykonywanie instalacji
urządzeń elektronicznych. Technik
pojazdów samochodowych –
kwalifikacja M.18 Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
(KKZ) to pozaszkolna bezpłatna
forma kształcenia ustawicznego
dla dorosłych, której program nauczania
uwzględnia podstawę programową kształcenia
w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego
ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w zakresie tej kwalifikacji. Uczestnikami

kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą
być osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) i są
zainteresowane uzyskiwaniem i uzupełnianiem
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe organizowanego przez OKE
w Warszawie. Osoba, która ukończy KKZ otrzyma
zaświadczenie o jego ukończeniu, a następnie
na podstawie złożonej przez siebie deklaracji
przystąpi do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe zwanego potocznie

egzaminem zawodowym. Dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe będzie mogła otrzymać
osoba, która posiada poziom wykształcenia
wymagany dla danego zawodu (odpowiednio
wykształcenie zasadnicze zawodowe lub
średnie) oraz pozytywny wynik egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe mogą odbywać
się w formie stacjonarnej
(trzy dni w tygodniu) lub
w formie zaocznej (co najmniej
dwa razy w miesiącu po
dwa dni) w zależności od
możliwości szkoły i słuchaczy.
Szczegółowe informacje
w sekretariacie szkoły, ul.
Warszawska 28, 26-400
Przysucha tel. 48 6752463 lub
na stronie www.zsz.przysucha.
pl. Zasady rekrutacji: złożenie
formularza zgłoszeniowego
przygotowanego przez szkołę
do dnia 31 sierpnia 2016r.,
decyduje kolejność zgłoszeń
. Wymagane dokumenty:
formularz zgłoszeniowy
przygotowany przez szkołę,
zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do kształcenia w wybranym
zawodzie, dokument tożsamości do wglądu przy
rekrutacji. Zapisy do 31 sierpnia 2016 r.
Przygotował
Zbigniew Głuch

Egzaminy dla nauczycieli
W dniach 18-20 lipca w Starostwie
Powiatowym w Przysusze odbyły się
egzaminy na nauczycieli mianowanych
dla pedagogów pracujacych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest powiat
przysuski.
Egzamin jest uwieńczeniem rozwoju
zawodowego realizowanego w trakcie
trzyletniego stażu, w czasie którego nauczyciele
zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
zgłębiają tajniki prawa oświatowego,
pracują nad metodyką i dydaktyką pracy,
ćwiczą nowe umiejętności dydaktyczne
oraz zdobywają kolejne doświadczenia
zawodowe dzięki lekcjom otwartym,
zespołom samokształceniowym, warsztatom
dydaktycznym, konferencjom i innym formom
szkoleń. Okres stażu to czas bardzo intensywny
dla nauczycieli, ponieważ w czasie realizacji
planu awansu zawodowego oprócz normalnego
wymiaru zajęć realizowanych w szkole, czy
placówce nauczyciele podejmują nowe formy
pracy i doskonalenia kosztem życia rodzinnego,
spraw osobistych i naprawdę dużego
obciążenia intelektualnego. Dzięki jednak
realizowanym zadaniom po stażu nauczyciele
mają większą wiedzą już nie tylko czego uczyć,
ale również, co może ważniejsze, jak uczyć

i wychowywać efektywnie. I chyba
to najważniejsze. Z ramienia
starostwa egzaminy organizowała
i przewodniczyła pracom komisji
kierownik wydziału edukacji
Luiza Kozłowska do egzaminu
przystąpili: Justyna Kądziela
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana
Pawła w Przysusze, Anita
Rejmer z Zespołu Szkół Nr 2 im.
Ludwika Skowyry w Przysusze,
Bożena Macieja z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego
w Lipinach, Agnieszka Kołba,
Joanna Osobińska, Ewelina
Grupa nauczycieli na chwilę przed egzaminem.
Niewiadomska, Rafał Prasał,
Piotr Biedrzycki, Tomasz Chylicki
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pozytywnie i otrzymali tytuł nauczyciela
w Kolonii Szczerbackiej. Agata Grochal, Anita mianowanego. Choć egzamin jak, każdy zdany
Ziętkowska Karolina Szczerek, Dorota Siciarz okazuje się po jego zakończeniu niezbyt trudny,
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego to jednak jest źródłem ogromnego stresu dla
w Rusinowie Koneckim. Aneta Chrzanowska, zdającego, ale wszyscy nauczyciele, jako
Rafal Bednarczyk z Młodzieżowego Ośrodka profesjonaliści świetnie sobie z nim poradzili.
Wychowawczego w Kolonii Ossa oraz Wszystkim nowomianowanym pedagogom
Anna Malik z Młodzieżowego Ośrodka redakcja życzy kolejnych sukcesów
Wychowawczego w Goździkowie. Wartym zawodowych, dalszego doskonalenia
podkreślenia jest fakt, że wszyscy zdający zawodowego i samych sukcesów w pracy.
zakończyli postępowania egzaminacyjne
Jarosław Bednarski
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borkowice

Gminne inwestycje
Zaplanowane na 2016 rok inwestycje są na bieżąco realizowane. Do
tej pory wykonano monitoring ujęć wody w Borkowicach i Ninkowie,
zakupiono działkę na Krakowej Górze na potrzeby Gminy. Wykonano projekt
modernizacji zbiornika wodnego w Radestowie. W Rzucowie wykonano
wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wandów. W trakcie
realizacji jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach
ul. Górna. Na realizacje tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 100 tyś. zł. Na potrzeby oświaty zakupiono autobus
szkolny marki IVECO.Trwają prace przy budowie boiska trawiastego i siłowni
plenerowej w Wymysłowie oraz placu zabaw i siłowni przy szkole w Borkowicach.
Na te obiekty gmina pozyskała 150 tyś. zł z Ministerstwa Sportu. Gmina
przygotowuje się do modernizacji oświetlenia drogowego w ośmiu sołectwach:
Rudnie, Wymysłowie, Bolęcinie, Zdonkowie, Ninkowie, Woli Kuraszowej, Niskiej
Jabłonicy i Rusinowie. Na ten cel gmina otrzyma pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska. Stare oprawy rtęciowe i sodowe zostaną
wymienione na nowoczesne oprawy typu LED. W czerwcu zakupiono na
potrzeby gminy kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy dróg gminnych.
Z dotacji gminnej wykonano remont budynku Gminnego Klubu Sportowego
RuszCovia. Trwają przygotowania do realizacji takich zadań inwestycyjnych

Budynek GKS RuszCovia

Boisko wielofunkcyjne w Rzucowie.

jak: projekt techniczny wodociągu na Goworku, odnowienie
tablic informacyjnych w Borkowicach i Rzucowie, zakupu pieca
konwencyjno-parowo- elektrycznego na stołówkę szkolną,
modernizacji zbiornika wodnego w Smagowie, projektu budowy
obiektów rekreacyjno- sportowych w Ruszkowicach i Politowie.

Modernizacja ul. Górnej w Borkowicach.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I GMINNY OŚRODEK
KULTURY
W BORKOWICACH
zapraszają

SIERPIEŃ
03. 08.
09. 08.
11. 08.
17. 08.
19 –21.08
23.08.
25.08.
30. 08.

Basen/ kręgle Przysucha ‐ zapisy i wpłata do 27.07.
MULTIKINO Radom dla dzieci i młodzieży ‐ zapisy i wpłata do 06.08.
Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Warszawy
(ZOO, Stadion Narodowy) ‐ zapisy i wpłata do 29.07.
Zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży od lat 11 ‐
zapisy i wpłata do 12.08.
Wycieczka trzydniowa dla dorosłych
ZAKOPANE – KRAKÓW – zapisy i wpłata do 12.08.
Biblioteka w ruchu – gry i zabawy ruchowe w plenerze, konkursy
Wycieczka dla dzieci do KUROZWĘK (zwiedzanie pałacu, mini zoo,
labirynt w kukurydzy, safari bizon, ognisko)
zapisy i wpłata do 20.08.
Zakończenie wakacji – zabawa z animatorem, gry i zabawy,
konkursy i poczęstunek zapisy do 26.08.

Zapisy i dodatkowe informacje w bibliotece i GOK‐u oraz pod numerami telefonów:

GBP – (48) 675 79 79

GOK ‐ (48) 675 77 76: 665 443 232

GOK w Borkowicach czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 21.00
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10 zł
25 zł
60 zł
10 zł
250 zł
2 zł
50 zł

BORKOWICE

Wakacyjna wycieczka
Piękno Tatr przyciąga każdego lata
tysiące turystów. W dniach 28-30 czerwca
2016r. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna
Biblioteka Publiczna w Borkowicach
zorganizowały dla dzieci i młodzieży
trzydniową wycieczkę trasą Kraków –
Zakopane.
Pierwszym punktem docelowym było
zwiedzanie Krakowa. Spacerując po Rynku
pod opieką przewodnika, wszyscy podziwiali
Sukiennice, Ratusz oraz pomnik słynnego
wieszcza Adama Mickiewicza. Później udaliśmy
się do muzeum znajdującego się w podziemiach
Rynku Krakowskiego. Przewodnik ciekawie
opowiadał o wykopaliskach archeologicznych,
gdzie obok prawdziwych eksponatów otaczały
nas makiety oraz inne multimedialne przekazy.
Podczas zwiedzania Wzgórza Wawelskiego,
uczestnicy podziwiali renesansowy dziedziniec
na Zamku Królewskim, Katedrę oraz podziemia
- miejsce spoczynku królów, książąt oraz
bohaterów narodowych. Ostatnim punktem
zwiedzania Krakowa był Smok Wawelski.
Następnego dnia wraz z sympatyczną
przewodniczką, w pocie czoła ruszyliśmy
trasą Tatrzańskiego Parku Narodowego –
Doliną Kościeliską. Dużym wyzwaniem dla
nas okazało się przejście Jaskinią Mroźną,
która dostarczyła dzieciom mnóstwo wrażeń
i adrenaliny. W drodze powrotnej do pensjonatu
udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach. Po powrocie
do miejsca zakwaterowania w Białym Dunajc
pojechaliśmy na baseny termalne - „Gorący
Potok” w Szaflarach. Tam wszyscy mieli
okazję zregenerować siły po wyczerpującym
dniu. Mogli popływać i wyszaleć się w wodzie

pod bacznym okiem ratowników Trzeciego
dnia wspólnie z przewodniczką wybraliśmy
się do Zakopanego, zobaczyliśmy skocznię
„Wielka Krokiew”, po czym wjechaliśmy
kolejką linowo - terenową na Gubałówkę,
skąd mogliśmy podziwiać niesamowite
krajobrazy. Zjazd odbył się wyciągiem
krzesełkowym – Butorowy Wierch. Jednym
z punktów programu wycieczki była wizyta
na góralskim targu. Można było zakupić tam
oscypki, zrobić pamiątkowe zakupy podczas

spaceru po najsłynniejszej ulicy Zakopanego
– Krupówkach. Za wsparcie finansowe naszej
wyprawy składamy serdeczne podziękowanie
władzom Gminy Borkowice Podczas tej
wycieczki mogliśmy się wiele nauczyć oraz
zobaczyć dużo pięknych zakątków. Dzięki
wspaniałej pogodzie plan wycieczki został
w pełni zrealizowany. Wyjazd dostarczył
dzieciom i młodzieży wiele nowych i ciekawych
doznań, wróciliśmy do domu w cudownych
nastrojach z głową pełną wspomnień.

Ponad milion na drogi
21 lipca 2016 roku gmina podpisała
umowy na dofinansowanie budowy dróg
gminnych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Województwa Mazowieckiego.
Umowy podpisał ze strony Urzędu
Marszałkowskiego marszałek Adam Struzik
a ze strony gminy wójt Robert Fidos i skarbnik
Marlena Tarka-Indyka. Dofinansowanie
obejmuje budowę drogi Bolęcin-Janów
o długości 2,2 km w kwocie 950 tyś. zł oraz

drogę ul. Cicha w Borkowicach o długości
600m w kwocie 160 tyś. zł Ogólny koszt
budowy tych dwóch dróg gminnych wyniesie
1,8 mln złotych. Inwestycja dot. Przebudowy
ul. Cichej w Borkowicach polegać będzie na
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz
nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej.
Zostanie również wykonane odwodnienie drogi
za pomocą rowów otwartych i cieku wodnego
oraz kolektora odwadniającego. Inwestycja

dot. Przebudowy drogi gminnej Janów-Bolęcin
polegać będzie na wykonaniu nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonane
zostanie odwodnienie drogi za pomocą rowów
otwartych i cieku betonowego. Droga będzie
stanowić połączenie miejscowości Bolęcin
z drogą wojewódzką 749 w miejscowości
Janów. Bolęcin jest jedyną wioską w gminie
nie posiadającą asfaltowej drogi.

500+ w Gminie Borkowice
W związku z wejściem w życie Ustawy
z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r.
poz.195), Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Borkowicach informuje,
iż od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r.
wpłynęło 218 wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
w tym 184 na pierwsze dziecko, dla rodzin
w których dochód nie przekracza 800zł netto
na osobę lub 1200zł netto (w rodzinach
wychowujących niepełnosprawne dziecko).
W przypadku osób, które złożyły wnioski
w ustawowym terminie od 01.04.2016r.

do 01.07.2016r. prawo do świadczenia
wychowawczego ustalane było na okres
od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. Po tym
terminie prawo do w/w świadczenia ustala
się począwszy od miesiąca w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi
dokumentami. Wnioski można składać
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się, w formie papierowej jak również
elektronicznej. Dotychczas do tutejszego
ośrodka wpłynęło 208 wniosków w formie
papierowej i 10 przesłanych elektronicznie.
W przypadku 5 rodzin zwrócono się do

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
w Warszawie o ustalenie czy w w/w przypadku
mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.
W ciągu trzech miesięcy realizacji zadania
świadczenie wychowawcze zostało wypłacone
dla 491 dzieci zamieszkujących na terenie
Gminy Borkowice. Łączna liczba wypłaconych
świadczeń od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca
2016r. to 1404 na kwotę 700 346,40 zł.
Średnia miesięczna kwota wypłaconych
w gminie świadczeń wynosi 233 448,00zł.
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GIELNIÓW

Projekt powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” zakończony!

Uczniowie z klas I –III ze wszystkich szkół
podstawowych z terenu Gminy Gielniów
uczestniczyli w projekcie ,,Umiem pływać’’,który
finansowany był przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki ze środków „Funduszu Zajęć

Sportowych dla Uczniów 2016” oraz
stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”.
Termin realizacji projektu obejmował okres
od 06.04.2016 r.- 15.06.2016 r. Zajęcia
odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie
godziny lekcyjne pod okiem doświadczonych
instruktorów. Celami projektu ,,Umiem pływać’’
było: opanowanie przez dzieci podstawowych
umiejętności pływania, kształtowanie zdrowego
stylu życia, i umiejętności dbania o własne
zdrowie, wszechstronny rozwój sprawności
fizycznych, efektywne wykorzystanie pływalni,
jak również edukacja w zakresie bezpiecznego
korzystania z akwenów wodnych. Uczestnicy
projektu zrealizowali 20 godzin zajęć na
pływalni PCSiR w Przysusze. Ćwiczenia
w formie zabawy dostarczyły dzieciom
dużo radości i wiary we własne możliwości.
Udział w zajęciach basenowych dawał
uczestnikom przykład aktywnego i miłego
spędzenia wolnego czasu. Dzieci uczyły się
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały
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uczestników projektu. Dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły w nauce pływania. Na ostatnich
zajęciach zorganizowano dla uczniów
zabawy i gry z wykorzystaniem poznanych
elementów nauki pływania, które dostarczyły
wiele niezapomnianych przeżyć i radości.
Wszyscy uczestnicy projektu zaliczyli test
sprawnościowy otrzymując medale ukończenia
podstawowego kursu nauki pływania. Dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Gielniowie oraz
w Bielinach wręczyły instruktorom, w ramach
podziękowań, własnoręcznie wykonane
laurki. W realizację projektu zaangażowali się
członkowie stowarzyszenia, dyrektorzy szkół,
nauczyciele oraz rodzice, którzy swoją pracę
wykonywali w ramach wolontariatu. Uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Gielniowie w ramach
podziękowań za udział w projekcie podarowały
dla stowarzyszenia koszulkę z podpisami
dzieci. Uczniowie wraz z rodzicami składają
serdeczne podziękowania firmie Hortex,
która ufundowała dla wszystkich uczestników
projektu soki.

GIELNIÓW

Pożegnanie Księdza Proboszcza odchodzącego
na emeryturę
W niedzielę 17 lipca 2016r wierni z parafii bł. Władysława w Gielniowie
przybyli do świątyni na uroczystą mszę świętą, aby swoją obecnością
podziękować odchodzącemu na emeryturę Księdzu Kanonikowi Kazimierzowi
Okrutnemu, za 22 lata jego posługi w parafii.
Wyrazem uznania dla pracy Księdza Proboszcza była nie tylko obecność wiernych,
ale również przedstawicieli władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Gielniów
Panem Władysławem Czarneckim, Wójtem Gminy Rusinów Panem Krzysztofem
Urbańczykiem, przybyli też radni z Przewodniczącym Rady Gminy Gielniów Panem
Radosławem Stacheckim oraz zaproszeni goście. Pan Wójt Władysław Czarnecki
podsumował pracę Księdza Kanonika i podkreślił jego zasługi – dostrzegalne nie
tylko w wymiarze materialnym, ale i duchowym. Przedstawił Księdza Kazimierza
jako kapłana, organizatora, wielkiego budowniczego oraz prawdziwego przyjaciela,
wręczył Księdzu Proboszczowi piękny dar – medal „Honorowego Obywatela Gminy
Gielniów”. Wiele ciepłych słów, podziękowań i serdecznych życzeń kierowali do
Proboszcza ministranci, dyrektorzy szkół wraz z wychowankami, przedstawiciele
władz samorządowych, strażacy, parafianie oraz chór, który przygotował pod
opieką pana organisty muzyczną oprawę uroczystości. Nie zabrakło wiernych,
którzy w milczeniu podchodzili do Księdza Proboszcza, ponieważ wzruszenie nie
pozwalało mówić. Wszyscy chcieli podziękować Księdzu za jego obecność. Na
zakończenie Ksiądz Kanonik Kazimierz Okrutny podziękował wszystkim wiernym,
za życzenia i miłe słowa.
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Wójt Gminy Klwów - Piotr Papis
serdecznie zaprasza na

XII Święto Papryki
Klwów 14 sierpnia 2016

MIG

ETNA

AKCENT

Zespół P

IERSI

Program Uroczystości
18:00
19:00
19:30
20:10
21:30
22:00
23:00
24:00
1:00

Muzyka mechaniczna
Występ Stowarzyszenia BABSKA
RZECZPOSPOLITA KLWÓW
Występ zespołu PLAYERS
Gwiazda imprezy – Zespół PIERSI
Występ zespołu CHAMPION
Występ zespołu AKCENT
Występ wokalistki ETNY
Występ zespołu MIG
Zakończenie imprezy

WSPÓŁORGANIZATORZY

Imprezy
Towarzyszące
PRZEGLĄD KAPEL
I ZESPOŁÓW LUDOWYCH
WESOŁE MIASTECZKO

PATRONI MEDIALNI

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Warzawie Oddział Radom
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NASZ WŁASNY KĄT - „SERCE KADZI”

Pod powyższym tytułem stowarzyszenie
,,Planeta Kobiet’’ złożyło projekt FIOMAZOWSZE LOKALNE 2016 ,,Rozwój
młodych organizacji ‘’, który w opinii komisji
został zaakceptowany.
Głównym celem stowarzyszenia było
doposażenie świetlicy wiejskiej w ławki,
stoły i parasole. Dotacja z FIO-Mazowsze
Lokalnie umożliwiła zakup stołów, ławek do
zagospodarowania wnętrza świetlicy wiejskiej
oraz umożliwiła zakup parasoli, które będą
wykorzystywane podczas organizacji różnych
spotkań i pikników na placu przed świetlicą.
Należy wspomnieć, że celem stowarzyszenia
jest umożliwienie mieszkańcom wsi Kadź
rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji
społecznej poprzez utworzenie komfortowego
miejsca spotkań. Odpowiednio doposażona
świetlica wiejska przyczyni się do poprawy

jakości spędzania wolnego czasu przez
kobiety ze stowarzyszenia jak i przez
innych mieszkańców wsi. Kolejnym, ale
również ważnym celem stowarzyszenia jest
pobudzenie aktywności społecznej wśród
mieszkańców. Kobiety ze stowarzyszenia
planują również zorganizować w przyszłości
różne cykliczne spotkania o konkretnej
tematyce. Pierwsze takie zamierzone
spotkanie ma dotyczyć nauki zasad savoirvivre. Członkinie są zdania, że nauka dobrych
manier to inwestycja w przyszłość dziecka.
Mocną stroną stowarzyszenia jest to, że mają
udostępnioną świetlicę wiejską a to stanowi
podłoże do organizacji celów. Świetlica jest
centrum rekreacyjnym wsi dlatego też należy
o nią zadbać. Dzięki funduszom z dotacji jak już
wcześniej było wspomniane udał się zmienić
wnętrze świetlicy , co dla ,, Planety Kobiet’’
jest dużym osiągnięciem. W ramach realizacji
wytyczonych celów członkinie zobowiązały
się dodatkowo do zagospodarowania terenu
wokół świetlicy poprzez posprzątanie jak
i posadzenie krzewów ozdobnych by miejsce
to stało się zielonym płucem wsi. Dodatkowo
organizacja zakupiła wypoczynek ogrodowy.
Stowarzyszenie ,, Planeta Kobiet’’ kieruje się

tym, że należy zadbać również o estetyczny
wizerunek wokół tej świetlicy , gdyż obszar
wokół jest nie zwykle ważnym komponentem
krajobrazu wiejskiego. Takie miejsce to nie
tylko wizytówka danej miejscowości ale też
przestrzeń do spotkań.

Reasumując warto dodać, że członkinie
stowarzyszenie w ramach zwieńczenia projektu
mają w planach zorganizować w sierpniu piknik
integracyjny dla mieszkańców wsi Kadź.
STOWARZYSZENIE ,, Planeta Kobiet’’

Zostań małym ekologiem
7 czerwca 2016 r. w Niepublicznym
„Przedszkolu Marzeń” w Klwowie rozpoczęto
realizację projektu ekologicznego „Zostań
małym ekologiem”, wspieranego przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego,
którego celem jest przedstawienie
społeczeństwu zagrożeń wynikających
z wypalania traw oraz spalania odpadów.
Dnia 07.06.2016 r. wspólnie z dziećmi
obchodzony był Dzień Ochrony Środowiska.
Poprzez pogadanki, rozmowy na temat ochrony
przyrody, utrwalenie wiedzy ekologicznej,
wzbudzane zostało u dzieci poczucie
odpowiedzialności za otaczające nas środowisko
naturalne. W czerwcu przedszkolaki, pod
nadzorem swoich pań, wybrały się na łąkę, w celu
znalezienia inspiracji do stworzenia plakatów
przedstawiających Kodeks Małego Ekologa.
Podczas spaceru dzieci szukały zwierząt,
ptaków i owadów mieszkających na łące, dzięki
czemu mogły zdobyć wiele nowych informacji
na temat otaczającej ich przyrody. Ponadto
w miesiącu tym w przedszkolu zorganizowane

KLUB POD CHMURKĄ

Projekt pn. „Klub pod chmurką” napisała
grupa nieformalna z Ulowa „Kreatywni
Młodzi” przy współpracy z OSP Ulów i Panią
Ewą Płosarek - Dyrektorem PSP Kłudno.
Grupa przystąpiła do konkursu FIO Mazowsze
Lokalnie i uzyskała dofinansowanie z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich na stworzenie tzw.
klubu pod chmurką, w ramach którego
zostanie stworzone miejsce do spotkań
i wspólnej zabawy dla młodszych i starszych
mieszkańców Ulowa. Przy remizie OSP ma
powstać piękny, cichy, zielony zakątek, którego

zostało spotkanie
ze strażakiem
z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Klwowa.
Zrealizowane zostały
wówczas zajęcia
„STOP-wypalaniu
traw!”. Odbyła się
pogadanka na
temat zagrożeń
wynikających
z niekontrolowanego wypalania traw.
Przypomniane i utrwalone zostały zasady
obowiązujące w trakcie pożaru (utrwalenie
numerów alarmowych). Dzieci miały okazję
zapoznać się ze osprzętem pożarniczym,
mogły dotknąć i przymierzyć przyniesione przez
strażaka akcesoria, co sprawiło im ogromną
radość, w szczególności tym, których marzeniem
jest zostać w przyszłości strażakiem.Kolejnym
etapem realizacji projektu było zorganizowanie
pikniku rodzinnego, na którym dzieci
zaprezentowały przedstawienie pt.: „Zostań
małym ekologiem”. Przedszkolaki wcieliły

się w postacie zwierząt, których zadaniem
było uświadomienie społeczeństwu, jakie
czynności dnia codziennego mogą wpływać
na ochronę środowiska. Uzyskanym rezultatem
było pobudzenie świadomości ekologicznej
i idei ochrony środowiska, w szczególności
zwrócenie uwagi na segregowanie odpadów
i szkodliwości wypalania traw. W trakcie
poczęstunku i wspólnego grillowania na świeżym
powietrzu, rozdawane były ulotki informacyjnoedukacyjnych o szkodliwości spalaniu odpadów
i wypalaniu traw. W nadchodzących miesiącach
będą realizowane kolejne etapy projektu „Zostań
małym ekologiem”.

centralnym miejscem będzie ogromny grill.
Miejsce to ma być okazją do wspólnych spotkań
wszystkich mieszańców, niezależnie od wieku.
Niestety dzisiejszy świat polega na nieustannej
gonitwie za pracą, brak w nim miejsca na chwilę
wytchnienia i relaksu, nie wspominając już
o nawiązywaniu bliższych relacji międzyludzkich.
Dlatego projekt ten, choć może wydawać się
banalny, ma na celu nie tylko zapewnić miejsce
do zabawy, ale również przyczynić się do
odnowienia dawnych zwyczajów wspólnego
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców,

wzajemnego poznawania się i zacieśniania
więzi lokalnych. To wspólne przedsięwzięcie
ma mieć wymiar społecznościowy i przyczynić
się do zintegrowania mieszkańców Ulowa.
Efekty współpracy międzypokoleniowej już są
widoczne, ale o tym napiszemy w kolejnym
numerze miesięcznika.
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odrzywół

Dzień Odrzywołu
Po raz kolejny w Odrzywole został
zorganizowany Dzień Odrzywołu.
W niedzielę 10 lipca b.r. na boisko sportowe
przy ul. Warszawskiej w Odrzywole
przybyło kilkaset mieszkańców Gminy
Odrzywół i gości, aby uczestniczyć
w imprezie.
Rozpoczęła się częścią sportową
– towarzyskimi meczami piłkarskimi.
W pierwszym meczu zmierzyli się juniorzy
(rocznik 2000) UKS Blask Odrzywół
z juniorami KS Gerlach Drzewica. Młodzi
piłkarze z Odrzywołu wygrali 3:1. Drugi
mecz rozegrali seniorzy Blasku z drużyną
klasy „A” z Gielniowa. Piłkarze Blasku
pokonali gości 5:0. Wyniki świadczą
o dużej sile odrzywolskiego klubu. Po

części sportowej wystąpiły dwie drużyny
inscenizatorów historycznych. Pierwsza
inscenizacja pokazywała wojowników
z wczesnego średniowiecza – wojów
słowiańskich i Wikingów. Druga dotyczyła
XVII i XVIII w. Tutaj inscenizatorzy dali
pokaz m.in. ówczesnej artylerii. Swoje
umiejętności ładowania armat czarnym
prochem mogli sprawdzić Starosta Przysuski
Marian Niemirski i Wójt Gminy Odrzywół
Marian Kmieciak.
Po zakończeniu części historycznej
organizatorzy zaprosili uczestników na
poczęstunek, ognisko z pieczoną kiełbaską
i do tańca „na deskach”. Do tańca przygrywał
zespół muzyczny „Wójcik”. W trakcie
zabawy Dyrektor Gminnej Biblioteki

Nowa droga
w gminie
Odrzywół
W dniu 11 lipca b.r. został oddany
do użytku kolejny odcinek drogi
gminnej Kamienna Wola – Las
Kamiennowolski. Nowo wybudowany
odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej
liczy 600 m i kosztował prawie 100
tyś zł. Gmina pozyskała na realizację
tej inwestycji dotację w wysokości
30 tyś zł z budżetu Województwa
Mazowieckiego. Do wykonania
pozostanie jeszcze kilkuset metrowy
odcinek łączący Las Kamiennowolski
z drogą gminną Wandzinów –
Kolonia Ossa.
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Publicznej w Odrzywole Bogumiła Stępień
zaprezentowała przygotowaną przez panią
Bożenę Kmieciak prezentację multimedialną
„Ziemia Odrzywolska w starych fotografiach”.
W namiocie Urzędu Gminy można było
nabyć materiały promocyjne o Gminie
Odrzywół i Lokalnej Grupie Działania
„Wszyscy Razem”, w tym kolejny już numer
biuletynu poświęconego lokalnej historii
i kulturze. Udaną imprezę zakończył pokaz
sztucznych ogni.
Organizatorami byli: Wójt Gminy, Rada
Sołecka i Radni Odrzywołu, Zarząd UKS
Blask Odrzywół i OSP Odrzywół. Patronem
honorowym imprezy był Starosta Przysuski
Marian Niemirski.

odrzywół

Koncert w Odrzywole
W niedzielę, 25 lipca w sali Urzędu
Gminy w Odrzywole odbył się kolejny
koncert muzyki klasycznej, choć raczej
wypadałoby napisać muzyki pięknej.
Tak się zdarza czasami, że niezwykli
ludzie wiążą się z małymi miejscowościami.
Czasami powodem są więzi rodzinne,czasami
zmęczenie wielkomiejskim zgiełkiem
i pośpiechem. Powody są nieważne, ważne
są fakty. A faktem jest, że jedna z największych
polskich śpiewaczek sceny operowej – Pani
Wanda Bargiełowska – Bargyełło za swoją
cichą przystań obrała sobie Odrzywół. Za ciepłe

przyjęcie i spokój, jakie ją tu spotkały odpłaca
najpiękniej jak potrafi – śpiewem i muzyką.
Choć zabrzmi to może mało wiarygodnie,
ale każdy, kto bierze udział w koncertach
organizowanych przez Panią Wandę
z pewnością to potwierdzi – na czas koncertu
do małego Odrzywoły przybywa wielka sztuka.
Tegoroczny koncert składał się z dwóch
części. Pierwsza tradycyjnie poświęcona jest
przypadającej na dzień 1 sierpnia rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego,
o którym Pani Wanda z uporem przypomina
słowem wspartym bogatą wiedzą historyczną

i śpiewem, który brzmiał w powstaniu, a który
po powstaniu zniknął z polskiego obiegu
kulturalnego na wiele lat. Część druga to
już klasyka muzyki operowej i operetkowej
w wykonaniu zawsze najlepszych artystów
scen warszawskich. Całość dzięki wójtowi
gminy bezpłatna dla widzów, co jest wielkim dla
nas wyróżnieniem i za co zarówno władzom,
jak i przede wszystkim artystom pięknie
dziękujemy. Kolejny koncert już 8 sierpnia
w Poświętnem warto się wybrać, ponieważ
na widzów czeka po prostu piękna muzyka.
Jarosław Bednarski

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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potworów

Konno na Jasną Górę
We wtorkowy poranek 5 lipca 2016 r.
mieszkańcy Potworowa mogli powitać
uczestników Pielgrzymki Konnej z Zaręb
Kościelnych na Mazowszu.
Już po raz siedemnasty kawalerzyści ze
zrekonstruowanego szwadronu 10 Pułku Ułanów
Litewskich pielgrzymowali do Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej
w Częstochowie.
Inicjatorem i dowódcą pielgrzymkowego
przedsięwzięcia był wielki miłośnik ułańskich
tradycji, wachmistrz ksiądz proboszcz Andrzej
Dmochowski z parafii Zaręby Kościelne.

Uczestnicy pielgrzymki wzorują się na
dyscyplinie wojskowej opartej na regulaminie
z okresu II Rzeczypospolitej, w którym
obowiązuje wojskowa podległość służbowa oraz
kawaleryjskie nazewnictwo stopni wojskowych.
Pielgrzymi w ciągu jedenastu dni spędzonych
w siodle biorą udział w mszach świętych
polowych i apelach jasnogórskich, a w trakcie
codziennego ponad czterdziestokilometrowego
marszu odmawiają modlitwy i śpiewają pieśni
o charakterze religijno-patriotycznym.
Tegoroczne „rekolekcje w siodle”, będące
częścią Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki

Konnej, odbywały się pod hasłem „Nowe życie
w Chrystusie”.
Przed Jasnogórski Szczyt kawalerzyści
wjechali w sobotę 9 lipca, w galowych
mundurach kawalerii II Rzeczypospolitej, z kopią
sztandaru pułku z Białegostoku i wizerunkiem
Matki Bożej Ostrobramskiej.
Ostatnim akordem marszu konnego z Zaręb
Kościelnych była msza święta odprawiona
w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji
miłośników i sympatyków koni.
Dariusz Duda

Harcerze uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej
9 czerwca 2016r. dzięki uprzejmości pana
leśniczego Przemysława Kusiaka zuchy
i harcerze z Przysuchy i Potworowa wzięli
udział w uroczystościach poświęconych

żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań
Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt”.
Po oficjalnych uroczystościach wzmocnieni
grochówką wyruszyliśmy na Wykus, następnie
do Boru i Skarżyska Kamiennej. Przewodnikiem
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po historii Armii Krajowej i harcerzy ziemi
świętokrzyskiej był pan Andrzej Lange, przez
wiele lat kustosz Muzeum Orła Białego
w Skarżysku Kamiennej.
pwd. Monika Żółcińska

potworów

Drużyny z Potworowa na Harcerskiej Akcji Letniej
Rozwijanie i pogłębianie wiedzy harcerskiej, szeroko pojęta
integracja oraz nauka poprzez zabawę to tylko jedne z wielu założeń
programowych jakie realizowali członkowie drużyn z Potworowa
na Harcerskiej Akcji Letniej 2016 zorganizowanej przez Komendę
Hufca ZHP w Przysusze.
Podczas dwutygodniowego pobytu w Harcerskim Ośrodku
Wypoczynkowym w Kucobach zuchy, druhny i druhowie z Potworowa
wykonywali przeprowadzony metodą harcerską program tematyczny,
będący kontynuacją pracy wychowawczej prowadzonej w drużynie
przez cały rok szkolny.

W trakcie trwania obozu nie zabrakło działań zorganizowanych w ramach
podstawowych form prac harcerskich, takich jak: ogniska, kominki,
konkursy, turnieje i gry terenowe oraz liczne rajdy i wycieczki.
Zwieńczeniem obozu był zorganizowany w ramach biwakowej rywalizacji
sprawdzian umiejętności nabytych podczas cyklu zbiórek harcerskich,
w którym harcerze musieli wykazać się wiedzą z zakresu szyfrowania,
terenoznawstwa i posługiwania się kompasem.
Harcerską Akcję Letnią 2016 zakończył uroczysty apel podsumowujący
działalność statutową Hufca ZHP im. Oskara Kolberga w Przysusze.
Dariusz Duda

Zaproszenie do zaprezentowania oferty produktowej
Wójt Gminy Potworów serdecznie zaprasza
firmy do zaprezentowania swojej oferty
produktowej podczas „XXIV Dnia Papryki”
w Potworowie, który odbędzie się 7 sierpnia
2016 r. na terenie stadionu sportowego
w Potworowie.

Koszt ekspozycji wynosi: 500 zł + VAT za
powierzchnię do 20 m2.
W przypadku zainteresowania prosimy
o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz
o zawarcie umowy z Gminą Potworów.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Szczegółowe informacje związane
z organizacją imprezy można uzyskać w Biurze
„XXIV Dnia Papryki” w Potworowie: Urząd Gminy
w Potworowie, pokój nr 17, telefon: 48 671 30
46 wew. 117, faks: 48 671 30 48 wew. 117.
Dariusz Duda
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RUSINÓW

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Rusinowie laureatami prestiżowego konkursu
„Poznajemy Ojcowiznę”.
kategorii wiekowej. Najlepszą z kategorii
gimnazjum okazała się praca Aleksandry
Kucharczyk pt. „Głęboka studzienka głęboko
kopana, a nad nią Oleńka jak malowana”.
Następną pracą zachwycającą wszystkich
członków jury, które bezdyskusyjnie przyznało
pierwszą nagrodę, była prezentacja Rafała
Kwiatkowskiego i Arkadiusza Rosika pt.
„Praca żniwiarzy czterech pokoleń naszych
rodzin”. Obydwie prace przygotowane były
pod opieką Pani Kazimiery Woźniak, która
również otrzymała wyjątkową nagrodę im.
Heleny Cieślak.
Oprawą plastyczną prac zajmowała się Pani
Barbara Odzimek, a uczniowie mieli ogromną
pomoc i wsparcie w pisaniu prac od swoich
rodziców. Tylko dobra współpraca wielu osób
może przynieść tak wspaniałe efekty.

Uczniowie ze szkoły w Rusinowie zostali
laureatami XXIII Ogólnopolskiego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
Wyjątkowy, centralny zlot laureatów odbył
się w tym roku w Kozienicach.
W sobotę 14 maja, w sali kinowo
- widowiskowej Centrum KulturalnoArtystycznego odbyła się gala wręczenia nagród
laureatom z całego kraju, którzy od piątku do
niedzieli przebywali w Kozienicach na zlocie
i mieli okazję zwiedzać Ziemię Kozienicką.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie
dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi
Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn,
dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć
czasów współczesnych. Konkurs ma
rozwijać u młodych ludzi umiejętności

dostrzegania walorów krajoznawczych
i kulturowych swojego regionu, a potem
dokumentowanie poznawanych obiektów
przy pomocy fotografii, rysunku czy nagrań.
Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne, a uczniowie
mogli przygotowywać prace indywidualnie
lub w grupach - w wersji tradycyjnej bądź
multimedialnej. Efekty ich pracy oceniało
specjalne jury, którego przewodniczącym był
Andrzej Gordon, wiceprezes Zarządu Głównego
PTTK. Tegoroczne prace reprezentowały
bardzo wysoki poziom, często zbliżony do prac
licencjackich gdyż zawierały wiele unikatowych
treści. Komisja konkursowa przyznała trzy
nagrody Grand Prix - po jednej w każdej

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
Przystałowice Małe cieszą się od jakiegoś
czasu swoją świetlicą wiejską. Położona
ona jest na dość dużej działce. Budynek
został przebudowany po byłej szkole
podstawowej.
Mimo, że świetlica wygląda bardzo
reprezentacyjnie, to jednak obejście wokół
pozostawiało jeszcze sporo do życzenia.
Dlatego Gmina Rusinów zleciła wykonanie
projektu ogrodzenia działki i utwardzenia
terenu przylegającego bezpośrednio do
budynku świetlicy. Od strony bramy wjazdowej
wykonano podjazd z kostki brukowej wraz
z miejscami parkingowymi, a cały teren
ogrodzono siatką. Na działkę wykonano dwa
wjazdy z bramami przesuwnymi i dwiema
furtkami. Na uwagę zasługuje inicjatywa
mieszkańców Przystałowic Małych, którzy
obok świetlicy wybudowali stylową altanę, która
pięknie komponuje się na tle znajdującego
się tam starego drzewostanu wyglądającego
jak mały park. Z parkingu do altany prowadzi
także chodnik. Teraz trzeba poczekać, aż
zazieleni się trawa i całość niesamowicie zyska
na wyglądzie.
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Turniej szóstek w piłce nożnej
Tegoroczny turniej szóstek w piłce nożnej
już za nami. Pierwsze mecze rozegrali
zawodnicy szkół podstawowych.
Rywalizacja była bardzo zacięta, a zwycięską
drużyną został zespół z Przystałowic Małych.
Kiedy już najmłodsi odpoczywali po trudach
walki, do rozgrywek przystąpili gimnazjaliści.
Najlepszą drużyną został zespół Blask Rusinów.

Seniorzy natomiast rozgrywali mecze na boisku
we Władysławowie. W tym turnieju drużyny
zostały podzielone na dwie grupy. Dwa najlepsze
zespoły spotkały się w parach półfinałowych.
O wyrównanym poziomie może świadczyć
fakt, że o awansie do finału decydowały rzuty
karne. W finale zagrały zespoły: Zychorzyn
i Krzesławice/Borowina. Mecz stał na bardzo

wysokim poziomie. Ostatecznie pierwsze
miejsce zajęła drużyna z Zychorzyna. W meczu
o trzecie miejsce zwyciężył Blask Rusinów. Na
zakończenie rozgrywek Wójt Gminy Rusinów
–Krzysztof Urbańczyk oraz Przewodnicząca
Rady Gminy Rusinów-Dorota Jaciubek złożyli
wszystkim piłkarzom gratulacje, a zwycięskim
drużynom wręczyli nagrody, medale i puchary.

Tradycja kapliczek
Pewnie dziś trudno byłoby określić, kiedy
zaczęto w Polsce stawiać kapliczki. Ich
historia może sięgać do odległych wieków.
Fundatorami kapliczek były i są lokalne
społeczności.
Różne były powody, że we wsi bądź
okolicy pojawiała się kapliczka. Były wyrazem
pragnienia obecności na miejscu Boskiego
patrona i wiara, że swoją mocą uchroni wieś
bądź rodzinę od chorób i nieszczęść. Bywało,
że były spełnieniem pokuty za popełnione
grzechy. Były oznaką obecności Boga wśród
tych lokalnych społeczności, dzięki którym
czuło się Jego opiekę i błogosławieństwo.
Dziś już bardzo rzadko je się buduje. Jednak
w Rusinowie na ulicy Stegny z inicjatywy
Radnego Gminy Rusinów – Franciszka
Kietlińskiego powstała kapliczka Matki
Boskiej. Zapewne wpisze się ona w historię
społeczności tej ulicy i Rusinowa.

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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WIENIAWA

X SPOTKANIA Z FOLKLOREM IM. STANISŁAWA STĘPNIAKA
W niedzielę 17 lipca 2016 r. w Gminnym
Centrum Kultury w Wieniawie odbyły się
Jubileuszowe X Spotkania z Folklorem im.
Stanisława Stępniaka.
W parku w muszli koncertowej wystąpiła
rekordowa liczba uczestników. Wystąpiło 16
kapel, 5 solistów instrumentalistów, 23 zespoły
śpiewacze i 11 solistów śpiewaków. Imprezie
towarzyszyły pokazy rękodzieła ludowego
lokalnych artystów, można było posmakować
regionalnych potraw przygotowanych przez
Panie ze Stowarzyszeń działających na terenie
gminy Wieniawa. Na okoliczność Jubileuszu
została wydana płyta z nagraniami utworów
Stanisława Stępniaka niezwykle uzdolnionego
muzyka ludowego.
Po przesłuchaniu Komisja konkursowa
przyznała nagrody:
W kategorii kapel ludowych:
miejsce I ex aequo Kapela Jacka Bursy
z Guzowa i Kapela Wieśka Zielonki z Broniowa,
miejsce II Kapela Wiesławy Gromadzkiej
z Kamienia,
miejsce III Kapela Lipców z Wygnanowa.
Wyróżnienia otrzymały Kapele: Foktów
z Ostrołęki, Jana Wochniaka z Wieniawy,
Tomasza Stachury z Grabowskiej Woli
i Henryka Gwiazdy z Radomia.
W kategorii solistów instrumentalistów:
miejsce I ex aequo dla Stanisława Podsiadły
ze Zwolenia i Ryszarda Wlazło z Dąbrowy
Górniczej.
miejsce II ex aequo dla: Wacława Imiołka
z Jedlanki i Jana Kmity z Przystałowic Małych.
Wyróżnienie otrzymał Marian Szczepański
z Pionek.

osoby zasłużone dla kultury ludowej w gminie
Wieniawa: Władysławę Adamczyk z Kłudna
oraz Ewę Białek z Jabłonicy, długoletnie
członkinie Zespołu Folklorystycznego
„Wieniawa”. Podziękowano także Janowi
Wochniakowi i Wiesławie Gromadzkiej, którzy
od wielu lat sławią Gminę Wieniawa grając
muzykę ludową na przeglądach i festiwalach
osiągając przy tym liczne sukcesy.
Uhonorowano Panów Józefa Lipińskiego
i Józefa Kamińskiego, którzy grali wspólnie
ze Stanisławem Stępniakiem.
Pan Wójt podziękował Stanisławowi
Ambrożkowi - wieloletniemu Dyrektorowi
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie,
założycielowi Zespołu Folklorystycznego
„Wieniawa”. Pan S. Ambrożek zatrudnił Pana

W kategorii zespoły śpiewacze:
miejsce I ex aequo dla „Przystalanek”
z Przystałowic Małych i „Powiśle” z Szymanowa,
miejsce II dla Zespołu Folklorystycznego
„Wieniawa”,
miejsce III ex aequo dla Zespołu
„Błotniczanki” ze Starej Błotnicy, „Zaborowianki”
z Zaborowia i „Znad Drzewiczki” z Odrzywołu.
Wyróżnienia otrzymały zespoły: „Raz
na Ludowo” z Lesiowa, Załawianki z Załawy
i „Zdziechowianki” ze Zdziechowa.
W kategorii soliści śpiewacy:
miejsce I ex aequo przypadły dla Pań: Zofii
Rojkiewicz z Rykowa i Ewy Białek z Jabłonicy,
miejsce II ex aequo dla: Teresy
Bieńkowskiej z Kochanowa Wieniawskiego
i Genowefy Petrykowskiej z Zastronia.
Wyróżnienia otrzymały: Krystyna Ciesielska
z Brogowej i Joanna Tęcza ze Zwolenia.
„X Spotkania z Folklorem im. Stanisława
Stępniaka” pokazały ciągłość tradycji
regionalnej poprzez zaprezentowanie
muzyki, śpiewu i elementów kultury ludowej.
Zorganizowana impreza kulturalna doskonale
podkreśla wartości zakorzenione w tradycjach
naszych ojców i przodków.
W związku z jubileuszem „Spotkań
z folklorem” Wójt gminy Wieniawa Krzysztof
Sobczak wraz z Dyrektorem Gminnego
Centrum Kultury Alicją Ślifirczyk, uhonorowali
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S. Stępniaka w GOK-u, jako kierownika
muzycznego Zespołu. Opracował i zebrał
„Pieśni ludowe”, „Przyśpiewki i mazurki”.
Wydał książkę ze scenariuszami widowisk
obrzędowych. W latach 1991-1997 wydawał
czasopismo „Informator Wieniawski”.
Niezwykle gorące słowa podziękowania
skierował Wójt do Pana Adama Cezarego
Nowka, Prezesa Stowarzyszenia Razem dla
Radomki. Dzięki wsparciu finansowemu ze
strony Stowarzyszenia powstały m.in. świetlice
wiejskie Rykowie, Koryciskach, Kłudnie.
Stowarzyszenie wspiera również liczne
inicjatywy kulturalne organizowane w Gminie
Wieniawa m.in. „Spotkania z Folklorem im.
Stanisława Stępniaka”.

WIENIAWA

Światowe Dni Młodzieży - obiad dla gości z Demokratycznej Republiki Konga
W poniedziałek, 25.07.2016
r., gościliśmy w Wieniawie
reprezentację pielgrzymów
z Demokratycznej Republiki
Konga, którzy uczestniczyli
w Diecezjalnych Dniach
Młodzieży w okolicach Radomia.
Było nam niezmiernie miło zjeść
obiad w towarzystwie tak zacnych
gości. Wspólnie z zespołem
Wieniawa, Siostrami Zakonnymi
i Księżami Koordynatorami,
włączyliśmy się w atmosferę
święta wiary i miłosierdzia, jakim
bez wątpienia są Światowe Dni
Młodzieży. Z gośćmi z DR Konga
spotkaliśmy się już podczas
organizowanego w Muzeum Wsi
Radomskiej pikniku „Posmakuj
Polski”, na którym swoje
wiktuały prezentowały Panie
ze Stowarzyszenia Kobiet ze
Skrzynna oraz Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Pogroszyna.
O pyszności przygotowanych
potraw świadczy fakt, że znikały
one błyskawicznie, wprawiając
przy tym w zachwyt zarówno
gości z całego świata, jak
i Polaków. Ambasadorem Gminy
na pikniku była również Pani
Monika Bankiewicz ze Smaczkiem z Doliny
Radomki, soczkiem jabłkowym, który podbił serca
gości, oraz pysznymi jabłkami. Apel Młodych,

który odbył się w sobotę w Radomiu na Placu
Jagiellońskim, zgromadził rzesze młodych ludzi
z całego świata, którzy w barwnym korowodzie,
w rytm poloneza przeszli tańcząc z przed Urzędu

Wojewódzkiego pod Teatr Powszechny, gdzie
śpiewając i tańcząc radośnie manifestowali
swoją wiarę i świętowali w towarzystwie księży
biskupów i samorządowców.

ludzi, jak bardzo nie rozumiemy zachowań i ich
konsekwencji pokolenia obecnych powiązanych
tak mocno z technologią nastolatków. Ze
spektaklu zrozumiałem wyraźnie prośbę, którą
artyści adresowali do nas ze sceny, prośbę
o akceptację, uwagę i szacunek dla ich emocji
i przeżyć. Z drugiej strony zobaczyłem o ile świat
ich młodzieńczości jest trudniejszy i bardziej
nieprzyjazny dla człowieka, niż mój, jak trudno
w nim o przyjaźń, wspólnotę i akceptację, jak
łatwo paść ofiarą agresji i zbiorowej niechęci,
która powstaje z byle powodu i rozprzestrzenia
się w całej społeczności błyskawicznie – przez
internet właśnie. Przyjąłem to zaproszenie do

świata młodych ludzi i muszę przyznać, że
po spektaklu prezentowanym dwukrotnie –
24 lipca na boisku szkolnym w Pogroszynie
i 25 lipca w muszli koncertowej w Wieniawie,
mam nadzieję, że jestem troszkę mądrzejszy,
może też nieco bardziej wrażliwy i za to artystom,
instruktorom, wychowawcom, a przede Pani
Joannie Zawadzkiej, której pracy, wysiłkowi
i wielkiemu zaangażowaniu zawdzięczamy
te niepowtarzalne chwile, bardzo dziękuję.
Wszyscy uczestnicy udowodnili, że w małych
miejscowościach mogą się dziać rzeczy wielkie.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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„Nołlajf” na scenie
W dniach od 11 do 25 lipca w gminie
Wieniawa miejscowa młodzież uczestniczyła
w koloniach artystycznych zorganizowanych
staraniem Gminnego Centrum Kultury oraz
władz gminy. Joanna Zawadzka, która była
sprawczynią tego artystycznego trzęsienia
ziemi przygotowała projekt, który został
sfinansowany przez Instytut Teatralny
w Warszawie w ramach akcji „Lato w teatrze”.
Łącznie 24 młodych artystów pracowało
sumiennie przez dwa tygodnie pod okiem
znakomitych instruktorów przygotowując 35
minutowy spektakl pełen tańca, gry aktorskiej,
trudnych układów gimnastycznych, prezentacji
multimedialnych i elementów filmowych. Istotą
przedstawionego spektaklu była prezentacja
osoby określanej przez młodzież mianem
„nołlajf” (z ang. no life – nie życie). Jest to
człowiek, który żyje w pewnym dystansie od
rzeczywistości, a jego emocje, świat wewnętrzny,
uczucia ogniskują się w internecie, z którym ma
ciągły dostęp za pomocą smartfonu, tabletu,
laptopa, czy stacjonarnego komputera. Tytułowy
„nołlajf” to ktoś, kto bez tych gadżetów nie żyje,
ponieważ nie może kontaktować się przez
internet z innymi ludźmi. Oglądając spektakl
miałem nieodparte wrażenie, że młodzi ludzie
występujący na scenie otworzyli nam – starszym
drzwi do swojego świata pokazując jak wygląda
ich rzeczywistość często nam nieznana i przez
nas nie rozumiana. Mogliśmy zobaczyć i poczuć,
jakie kruche i jednocześnie silne sięgające
natychmiast apogeum są emocje młodych

Jarosław Bednarski

ogłoszenia
Szanowni Państwo!
Informujemy, że trwa nabór do klasy I, II
i III gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Goździkowie na rok szkolny
2016/2017.
Jest to całodobowa placówka koedukacyjna dla
młodzieży do 18 roku życia, która sprawia problemy
wychowawcze, nieprawidłowo funkcjonuje w szkole
masowej, ma problemy z uzyskiwaniem pozytywnych
ocen, czy też promocji do następnej klasy. Jeżeli
szukają Państwo pomocy – zapraszamy! Uczniowie

przyjmowani są na wniosek rodziców/ opiekunów
prawnych oraz na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej. Nauka i całodobowa
opieka jest bezpłatna. Wychowankowie mogą
skorzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych
(wyrównawczych, socjoterapeutycznych), rozwijać
zainteresowania w sekcjach i kołach, brać udział
w licznych wycieczkach, rajdach, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi. Podopieczni osiągają sukcesy
w konkursach i turniejach organizowanych na terenie

placówki i poza nią. Nasze działania mogą Państwo
śledzić na stronie internetowej: www.mosgozdzikow.
przysucha.pl Zapewniamy na miejscu pomoc
psychologa, pedagoga oraz opiekę medyczną. Zajęcia
sportowo – rekreacyjne odbywają się w nowej hali,
korzystamy również z powiatowej pływalni, kręgielni
i ścianki wspinaczkowej w hali sportowej. Kontakt:
Goździków ul. Główna 1A, 26-434 Gielniów. tel./
fax (48) 675 03 43; (48) 375 66 88, mail: mow.mos.
gozdzikow@wp.pl

Nowa siedziba biura Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
w Przysusze już czynna
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, senator
ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej zaprasza do
nowej siedziby biura poselsko-senatorskiego, które mieści się przy ul.
Radomskiej 16.
Biuro będzie czynne w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach
9:30 – 11:30.
Najbliższe terminy otwarcia biura to: 2 i 30 sierpnia, 6 i 27 września.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod
numerami: 695-651-343 lub (48) 334-01-08, a także za pośrednictwem e-maila:
s.karczewskibiuro@wp.pl
Więcej informacji na:
www.stanislawkarczewski.pl
https://www.facebook.com/stanislawkarczewski https://twitter.com/StKarczewski

Przysmaki Pani Moniki

Rolada z szynki z farszem
Czas wakacji sprzyja nieco trudniejszym
wyzwaniom kulinarnym. Mamy nieco więcej czasu,
więc możemy nasze dania bardziej dopieścić i i
przysłowiowo dogodzić rodzinie. Zachęcam do
spróbowania potrawy z dzisiejszego przepisu.
Może nie jest bardzo łatwo, ale efekt wynogrodzi
wszystkie starania.
Składniki pieczeni: mięso z szynki 2,5 kg, ser
żółty 10 dag, czerwona papryka 1-2 szt, pieczarki.
Marynata: sól 1 płaska mała łyżeczka, czosnek
granulowany 1 płaska mała łyżeczka, pieprz 1
płaska mała łyżeczka, papryka słodka suszona 1
płaska mała łyżeczka, majeranek 1 duża łyżka, gałka
muszkatołowa 1 płaska mała łyżeczka, musztarda
2 małe łyżeczki, sos sojowy ciemny 3 łyżki stołowe,
bazylia 1 płaska mała łyżeczka, oliwa z pestek
winogron 5-6 łyżek.
Wszystkie składniki mieszamy i odstawiamy na
20 minut. Teraz przystępujemy do pracy z mięsem.
Wykonujemy farsz. Z posiadanego mięsa wycinamy
prostokątny płat, z którego po rozbiciu zwiniemy
roladę. Pozostałe mięso dzielimy na dwie równe
części. Jedną mielimy, a drugą kroimy w drobną
kostkę. Do powstałej masy mięsnej dodajemy sól,
pieprz i czosnek granulowany do smaku i wyrabiamy
ją. Wykrojony płat robijamy dwustronnie tłuczkiem do
mięsa. Kładziemy na rozłożony kawałek folii (większy
od płata mięsa). Smarujemy zrobioną wcześniej
marynatą z suchych przypraw, musztardy i oliwy.

22

Wysmarowany płat mięsa zwijamy w roladę bez
farszu, farsz dodamy następnego dnia. Zwinięty
w roladę płat zawijamy w folię. Wstawiamy na noc
do lodówki, farsz również umieszczamy w lodówce.
W następnym dniu kroimy paprykę, pieczarki w kostkę.
Z sera wycinamy podłużne kwadratowe kawałki, tyle
kawałków żeby ułożyć je jako jeden długi kawałek
na rozłożonym płacie mięsa, tak żeby po zwinięciu
rolady ser był w środku niej. Na rozłożony płat mięsa
nakładamy równomiernie farsz mięsny. Na rozłożony
farsz układamy pokrojone drobno pieczarki i paprykę.
Zwijamy płat w roladę i obwiązujemy okręcając

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

przędzą wędliniarską. Tak przygotowaną roladę
wkładamy do rękawa do pieczenia, obok rolady
wkładamy kilka pieczarek i ziemniaków żeby razem
się upiekły. Pieczemy 1 godzinę w temperaturze
180 stopni Celsjusza. Po tym czasie rozcinamy
wzdłuż środka worek do pieczenia, lekko rozchylamy
i ponownie podpiekamy w tej samej temperaturze 20
minut. Podczas podpiekania polewamy wytworzonym
sosem podczas pieczenia naszą roladę. Po upieczenu
roladę kroimy w plastry i serwujemy z upieczonymi
warzywami. Smacznego.
Monika Grzywaczewska

ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA DYREKTORÓW SZKÓŁ
ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. DR HELENY
SPOCZYŃSKIEJ W LIPINACH
ORAZ KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZYSUSZE
Stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki może zajmować
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące
wymagania: 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 2) ukończył studia wyższe
lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej
pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego; 4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie
ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego
w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego
– pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w
przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu
– przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 5) spełnia warunki zdrowotne
niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był
karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze
zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,
o której mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był skazany prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe; 8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 9) nie był karany
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.) 3. Stanowisko dyrektora zespołu
publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany
lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której
wymagania dotyczące kwalifikacji nauczyciela są najwyższe, oraz
spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9. Stanowisko dyrektora
publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek
może zajmować osoba nie będąca nauczycielem, która: 1) posiada
obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż
pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5 nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 6) spełnia
wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9. 4. Stanowisko dyrektora
w publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek
może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum
Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany
urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ze zm.), spełniający wymagania określone
w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 5.Oferty
osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: a) uzasadnienie
przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły

(placówki), b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, c) życiorys
z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o: - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, d) oryginały lub
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w lit. C, e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą, f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, g) oświadczenie,
że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; h)
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, i)
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
168 ze zm.) j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388, ze zm.)
– w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły, k) oryginał
lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –
w przypadku nauczyciela, l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014, poz. 191, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, n) oświadczenie,
że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, o)
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U.z 2015 r., poz. 2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora. 7. Oferty konkursowe należy składać
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
w przypadku ZSP I MS w Lipinach: „Konkurs na wyłonienie kandydata
na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa
Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach” oraz w przypadku
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przysusze: „Konkurs na
wyłonienie kandydata na funkcję dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Przysusze.” W obydwu przypadkach oferty konkursowe
należy składać w terminie do dnia 09.08. 2016 r., do godz. 15.00 na
adres: STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE, AL. JANA PAWŁA
II 10, 26-400 PRZYSUCHA, w sekretariacie urzędu, I piętro pokój Nr 32.
8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd
Powiatu w Przysusze. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Pełna treść
ogłoszeń znajduje się na stronie powiatu pod adresem www.przysucha.pl
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Światowe Dni Młodzieży w Powiecie Przysuskim

Drugi i ostatni dzień pobytu Kongijczyków w Przysusze rozpoczęła msza święta.

Rzadko zdarza się, aby msza św. odprawiana w Przysusze miała tak uroczystą
i egzotyczną oprawę.

Po nabożeństwie grupa udała się na Topornię.

Ćwiczący strażacy zaprosili gości z Konga do pływania pontonem po zalewie.

Ci, którzy nie zmieścili się do pontonu, mogli liczyć na ks. proboszcza Sławomira
Gregorczyka, który “własnonożnie” woził gości po zalewie.

Ostatnim punktem pobytu w Przysusze była wizyta w Powiatowym Centrum Sportu
i Rekreacji, po którym goście pożegnali się z rodzinami - gospodarzami.

Po przyjeździe do Wieniawy pielgrzymi z Kinszasy zostali porwani natychmiast do
tańca przez zespół ludowy.

Goście wspólnie z wójtem złożyli życzenia solenizantowi ks. Krzysztofowi. Później
nastąpiło pożegnanie.
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