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Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Po raz kolejny w dniu 20 listopada w niedzielę Hala Sportowa
w Odrzywole wypełniła się barwnymi strojami ludowymi i piękną
skoczną muzyką ludową. W tegorocznym Festiwalu Kapel, Zespołów,
Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej wzięła
udział rekordowa liczba uczestników.
Do udziału zgłosiło się 14 zespołów ludowych, 5 zespołów dziecięcomłodzieżowych, 15 kapel, 4 śpiewaczki, a swoje stoiska z daniami
regionalnymi i wystrojem ludowym wystawiło 17 KGW i stowarzyszeń.
Impreza przyciągnęła liczną publiczność z gminy Odrzywół i całego
regionu radomskiego. Oprócz występów muzycznych można było
zapoznać się z zawodami zanikającymi: kowalstwem, rzeźbiarstwem,
garncarstwem i wypalaniem w drewnie. Zainteresowanie wzbudziły
gospodynie ze Skrzynna, które na swoim stoisku wyrabiały tradycyjnym
sposobem masło. Nie zabrakło chętnych do jego degustacji. Festiwal ma
na celu „zachowanie dla pokoleń, ocalenie od zapomnienia” wspaniałej
kultury ludowej regionu opoczyńskiego. Region opoczyński to barwny
świat strojów, głównie pasiaków, skocznych polek, oberków i mazurków,
wycinanek, kilimów, no i oczywiście tradycji kulinarnych. Patronat
honorowy nad imprezą objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.
Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania „Wszyscy
Razem” i Gmina Odrzywół. Koszty imprezy zostały pokryte w części
ze środków samorządu województwa mazowieckiego pozyskanych
przez LGD w ramach konkursu oraz przez Gminę Odrzywół. Imprezę
wsparł materialnie starosta przysuski Marian Niemirski. Wśród gości
zaproszonych obecni byli m.in. Weronika Piwarska, asystent Marszałka
Senatu, poseł Ziemi Radomskiej Robert Mordak, przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Wochniak, burmistrz Nowego Miasta Mariusz Dziuba
i wójtowie gmin: Gielniowa Władysław Czarnecki, Rusinowa Krzysztof
Urbańczyk, Potworowa Marek Klimek i Borkowic Robert Fidos.
Główne nagrody: Grand Prix w poszczególnych kategoriach jury
festiwalu przyznało:
• w kategorii zespołów dziecięco-młodzieżowych dla zespołu „Polne
Kwiaty” z Odrzywołu,
• w kategorii zespołów dorosłych dla zespołu „Wieniawa” z Wieniawy,
• w kategorii kapele dla kapeli Henryka Gwiazdy z Ligęzowa,
• w kategorii stoiska dla Stowarzyszenia Wiejskiego „Jabłuszka”
z Jelonka,
• w kategorii solistów i solistek dla pani Aliny Wachnickiej z Wrzeszczowa.
Nagrodę specjalną otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej.
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali wyróżnienia i nagrody.

Powiatowe ćwiczenia obronne ”Mazowsze 2016”

24 listopada zakończyły się ćwiczenia
z zakresu obronności kraju realizowane przez
Starostwo Powiatowe w Przysusze i gminy
powiatu przysuskiego.
W ciągu pierwszych dwóch dni – 22
i 23 listopada sprawdzano drożność drogi
meldunkowej oraz monitorowano przepływ
informacji na różnych szczeblach dowodzenia
i realizacji zadań. 23 listopada w ramach
realizowanego scenariusza ćwiczeń, zostały
rozwinięte Zastępcze Miejsca Szpitalne

w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze. 24 listopada
od godz. 8.30 rozpoczęła się realizacja ćwiczenia
zasadniczego polegającego na ratowaniu
rannych ofiar potencjalnego konfliktu militarnego.
Scenariusz zakładał, że w wyniku działań
militarnych dojdzie do ataku terrorystycznego
na budynek gimnazjum, w wyniku którego
kilkunastu uczniów szkoły odniesie rany. Do
akcji wkroczy wtedy służba ochrony zdrowia.
Przybyłe na miejsce zdarzenia pielęgniarki
opatrzą rannych i przygotują do transportu. Po
kilkunastu minutach działań wszystkim rannym
zostaje udzielona pomoc i przyjeżdża karetka do
transportu. Wszyscy ranni zostają przewiezieni
do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika
Skowyry, gdzie zostały przygotowane Zastępcze
Miejsca Szpitalne. Po zbadaniu prze lekarza
i wstępnej kwalifikacji do dalszego postępowania
medycznego, ranni zostają umieszczeni
w sali szpitalnej, gdzie pod czujnym okiem
służb medycznych szybko odzyskują zdrowie
i wracają do domu. Na zakończenie ćwiczenia
obserwujący ćwiczenia i nadzorujący ich przebieg
wicestarosta Tomasz Matlakiewicz dziękował
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Omówienie ćwiczenia i podsumowanie.

wszystkim osobom zaangażowanym za sprawne
przygotowanie i przeprowadzenie symulacji
wojennej podkreślając, że ma nadzieję, iż nigdy
nie będzie potrzeby podjęcia przećwiczonych
działań w sytuacji realnego zagrożenia.
Ćwiczenia zakończyły się ok. 11.30.
Jarosław Bednarski

Warunki realizacji ćwiczenia były zbliżone do realnych.
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Rada Powiatu po raz piętnasty
22 Listopada 2016 r. na XV sesji plenarnej
spotkała się Rada Powiatu w Przysusze.
Obrady otworzył Przewodniczący Krzysztof
Wochniak, który stwierdził prawomocność
obrad.
Na wniosek przewodniczącego radni przyjęli
zaproponowany wcześniej porządek obrad,
wyrażając zgodę na uzupełnienie porządku obrad
o wysłuchanie wystąpienia dyrektor Zespołu Szkół
Nr 2 im. Ludwika Skowyry Małgorzaty Bednarskiej.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.
Radni na początku obrad przyjęli protokół
z poprzedniej sesji i zgłosili zapytania i interpelacje.
Następnie zapoznali się z założeniami i zasadami
działania aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa w Polsce. W dalszej części Rada
wysłuchała informacji Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze
o stanie dróg powiatowych i przygotowaniach
do sezonu zimowego 2016/2017. Jako następna

Rada Powiatu w Przysusze podcza XV sesji.

zabrała głos Kierownik Wydziału
Edukacji Luiza Kozłowska, która
przedstawiła informację o stanie
realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2015/2016,
w tym o wynikach sprawdzianów
i egzaminów. Jako następna głos
zabrała dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze,
która poinformowała radę o pracy
szkoły w związku z przypadającą
za dwa lata 100 rocznicą powstania
tej instytucji. Po dyskusji została
ogłoszona przerwa. Po wznowieniu
obrad została złożona informacja
o oświadczeniach majątkowych
złożonych Przewodniczącemu
Rady Powiatu w Przysusze Prowadzące obrady Prezydium Rady Powiatu.
i Staroście Przysuskiemu w 2016
do głosowania nad przyjęciem uchwał. Podjęto
roku. Następnie radni przystąpili
następujące uchwały: uchwała w sprawie
zatwierdzenia do realizacji w latach 2016 –
2018 projektu pn. „Zmień swoje życie”. Uchwała
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Przysuskiego na lata 2016 – 2024.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na rok 2016. Po przyjęciu wszystkich uchwał
udzielono odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Starosta złożył informację o pracach Zarządu
Powiatu w okresie między sesjami. Omówiono
sprawy różne. Po wyczerpaniu zaplanowanego
porządku obrad przewodniczący Krzysztof
Wochniak zakończył obrady XV sesji Rady
Powiatu w Przysusze.
Jarosław Bednarski

Szkolenie pielęgniarek
W siedzibie Starostwa Powiatowego zostało
zorganizowane szkolenie dla pielęgniarek
SPZZOZ w Przysusze.
Szkolenie zostało zorganizowane przez
zespół ds organizacji szkoleń. Przewodniczącą
zespołu została Barbara Biegaj, Sekretarzem
Grażyna Wijatkowska. Członkinie to Urszula
Pałgan, Grażyna Chrzanowska, Agnieszka
Moskwa, Dorota Wełpa i Aneta Ścibak.
Pierwszy poruszony na spotkaniu temat
to: Prawne uwarunkowania wykonywania
świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę
i położną, w tym wykonywania zleceń lekarskich
i odmowa ich wykonywania. Temat referowała
p. Aneta Ścibak.
Drugim tematem szkolenia były: Zasady
dokumentowania świadczeń wykonywanych
przez pielęgniarkę i położną - podstawy
prawne. Temat trzeci poruszony na szkoleniu
to: „Ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych
z podawaniem leków w pracy pielęgniarki
i położnej – analiza przypadku. Temat
przedstawiała Grażyna Chrzanowska. Kolejnym,
czwartym zagadnieniem prezentowanym na
szkoleniu była: Odpowiedzialność zawodowa
pielęgniarki i położnej w sytuacji popełnienia
błędu. Problem prezentowała Grażyna

Wijatkowska. Zagadnienie numer 5 realizowane
podczas szkolenia to: „Bezpieczeństwo
w podawaniu leków przez pielęgniarkę
i położną. Po wyczerpaniu części prezentacyjnej
szkolenia odbyła się dyskusja, w trakcie której
Panie Pielęgniarki zadawały wiele pytań
konkretyzujących wcześniej prezentowane

informacje. Na zakończenie uczestniczki
wypełniały ankiety ewaluacyjne. Organizatorki
przygotowały również zaświadczenia
o ukończonym szkoleniu. Po blisko 2 godzinach
intensywnego wysiłku szkolenie, w którym
uczestniczyło około 50 pielęgniarek i położnych,
zostało zakończone.
Jarosław Bednarski
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Uroczystość 11 listopada w Przysusze
11 listopada, jak co roku odbyły się
w Przysusze uroczystości związane
z obchodami rocznicy odzyskania
niepodległości. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele samorządów: gminnego
i powiatowego, poczty sztandarowe ze
szkół, związków i organizacji społecznych,
delegacje z instytucji oraz mieszkańcy
Przysuchy.
Uroczystość, jak co roku otwierała msza św.
sprawowana w intencji Ojczyzny. W czasie

mszy padły ważne słowa nawołujące do
jedności narodowej i podkreślające wagę
i znaczenie święta niepodległości dla Polaków.
Zostały również przypomniane nazwiska
wielkich Polaków, którzy dźwigali brzemię
odpowiedzialności za doprowadzenie Polski
do wolności w 1918 r. Po zakończeniu mszy
św. zebrani uformowali pochód prowadzony
prze miejską orkiestrę dętą i przemaszerowali
na cmentarz parafialny, gdzie kontynuowano
uroczystości. Po odegraniu hymnu

państwowego i krótkiej modlitwie delegacje,
w obecności pocztów sztandarowych, złożyły
wiązanki kwiatów na żołnierskich mogiłach.
Warto podkreślić, że większość złożonych
wiązanek to kwiaty przygotowane przez
młodzież szkolną reprezentującą najmłodsze
pokolenia Polaków. Po zagraniu pieśni
legionowych uroczystości zostały zakończone.

Mszy świętej w Intencji Ojczyzny przewodził ks. Kanonik
Stanisław Traczyński.

Delegacja starostwa Powiatowego składa wiązankę.

Modlitwę na cmentarzu poprowadził ks.
Stanisław Traczyński.

Poczty sztandarowe oddały hołd Żołnierzom Niepodległej.

Pomomo brzydkiej pogody uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

11 listopada w Potworowie
11listopada, Święto Niepodległości
uroczyście obchodzono w Potworowie.
Obchody rozpoczęły się Mszą Św.
w kościele parafialnym w Potworowie, którą
sprawował ks. wikariusz Łukasz Baranowski.
Na mogile żołnierzy Wojska Polskiego
poległych za wolność Ojczyzny, przy słowach
modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze.
Uroczystą akademię zorganizowano w szkole.
W programie słowno-muzycznym oddano hołd
Patronom szkół w Potworowie Marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu i Orlętom Lwowskim.
Uczniowie zaśpiewali m.in. „Ojczyzno ma”,
„Dziś idę walczyć mamo”, „Piosenka o Jurku
Bitschanie” i „Wolność”- z repertuaru Marka
Grechuty. Młodzieżowa Orkiestra Dęta złożona
z uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Publicznego
Gimnazjum im. Orląt Lwowskich i absolwentów
zagrała Marsz I Brygady. W uroczystościach
wzięli udział: Wójt Gminy Potworów p. Marek
Klimek, radni gminy, strażacy z pocztami
sztandarowymi, członkowie TMLiKPd.-Wsch.
Oddział w Radomiu, harcerze, uczniowie
gimnazjum i szkoły podstawowej, rodzice,
nauczyciele i mieszkańcy Potworowa.
Krzysztof Wochniak
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Świeto Niepodległości w Gielniowie
11 listopada, w 98 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę, w kościele
parafialnym pod wezwaniem bł. Władysława
W Gielniowie odprawiona została uroczysta
Msza Św za Ojczyznę.
Piękne słowo boże o miłości do Polski
i oddaniu w walce o niepodległość ,wygłosił
proboszcz Wiesław Zawada. Oprócz
licznie przybyłych parafian w uroczystości
uczestniczyły zastępy straży z jednostek
OSP Gielniów i OSP Rozwady OSP Snarki
wraz z pocztami sztandarowymi. Mszę
poprzedził występ tematyczny poparty

historycznymi faktami , recytacją wierszy
i patriotycznymi pieśniami , który przygotowali
druhowie OSP pod przewodnictwem Moniki
Grzywaczewskiej. Uroczystość swoim
śpiewem uświetniła Magdalena Jasińska,
a wiersze recytowały Katarzyna Górzyńska,
Martyna Grzywaczewska i Patrycja
Poprzeczna. Po Mszy św. nastąpił przemarsz
pod pomnik Jana Pawła II gdzie złożone
zostały wieńce pamięci. W imieniu Rady
Gminy kwiaty złożył Przewodniczący Rady
Radosław Stachecki wraz z Wójtem Gminy
Władysławem Czarneckim i i Radnymi Gminy

Gielniów. W imieniu wszystkich strażaków
wieniec złożył Komendant Gminny OSP
Bernard Poprzeczny. W hołdzie naszemu
św Papieżowi, który miał swój nieoceniony
wkład w walce o wolną i niepodległą Polskę,
obecni byli także ministranci, a Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza uroczyście zapaliła
znicze. Na zakończenie, słowa podziękowania
i pochwałę postawy, dla wszystkich przybyłych
by modlić się o dalsze losy Polski i dziękować
Bogu za to że żyjemy w wolnej Ojczyźnie,
wyraził Wójt Gminy oraz Komendant OSP
Bernard Poprzeczny.

Uroczystości otworzyła uroczysta msza święta.

Po mszy św. delegacje złożyłyy kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Poczty sztandarowe podnosiły prestiż i wagę uroczystości.

Kwiaty składały nie tylko delegacje oficjalne, ale rówinież strażacy, ministranci
i mieszkańcy gminy.

Święto Niepodległości w Odrzywole
Tradycyjnie 11 listopada Wójt Gminy
Marian Kmieciak wraz z Zarządem
Gminnym OSP i Dyrektorem Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II, Barbarą
Rataj, zorganizowali uroczyste obchody
98 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Uroczystość rozpoczęła o 11.00 msza
święta w intencji Ojczyzny, odprawiona
przez ks. Adama Łukiewicza, proboszcza

odrzywolskiego. Po mszy, uczestnicy wraz
z pocztami sztandarowymi jednostek OSP
i szkół, uczestniczyli w uroczystym wciągnięciu
flagi państwowej na maszt przed Urzędem
Gminy w Odrzywole. Wiązankę kwiatów przed
pomnikiem ofiar II wojny światowej złożyli
starosta przysuski Marian Niemirski, Wójt
Gminy Marian Kmieciak i przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Gapys. Następna
część obchodów miała miejsce w sali

sportowej gimnazjum. Zebrani, przy szczelnie
wypełnionej sali, obejrzeli wzruszające
i pięknie przygotowane widowisko zdziejów
państwa polskiego od chrztu Polski aż po
współczesność. Widowisko przygotowali
uczniowie gimnazjum pod kierunkiem
nauczyciela historii Andrzeja Gapysa,
o muzyczną oprawę zadbał Marek Gapys,
a scenografię wykonała Monika Gapys.

Po mszy św. poczty sztandarowe poprowadziły
zebranych pod Urząd Gminy.

Starosta, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy składają
kwiaty pod pomnikiem.

W gimnajzum uczniowie zaprezentowali pękne
widowisko historyczno - patriotyczne przygotowane
z okazji odzyskania nIepodległości.
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Święto Szkoły.
Najlepsi uczniowie ze stypendiami od starosty
W Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika
Skowyry w Przysusze 10 listopada odbyła
się uroczystość obchodów 98 rocznicy
powstania szkoły połączona z wręczeniem
stypendiów starosty dla najzdolniejszych
uczniów.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły
Małgorzata Bednarska, która powitała gości,
którzy uświetnili swoją obecnością szkolne
święto. W sposób szczególny przywitała ks.
kanonika Stanisława Traczyńskiego oraz p.
Luizę Kozłowska kierownik wydziału edukacji
Starostwa Powiatowego. Po krótkim wstępie
głos zabrała pani kierownik Wydziału Edukacji
- Luiza Kozłowska, która gratulowała uczniom

w imieniu swoim i Pana Starosty Mariana
Niemirskiego, bardzo dobrych wyników w nauce
i życzyła dalszych sukcesów. Stypendia Starosty
Przysuskiego na I półrocze 2016/2017 otrzymali:
Honorat Sołtysiak 5,42; Gębczyński Łukasz 5,35;
Kacper Więzowski 5,25 Sylwia Hetman 5,21
Szymon Dobrodziej 5,10 Aleksandra Biernat
5,07 Sylwia Makowska 5,0 Anna Węgier 4,95
Paulina Chrapek 4,95 Sylwia Aderek 4,94
Klaudia Herka 4,94 Ilona Seta 4,94 Paweł
Osiński 4,90 Katarzyna Wasilewska 4,86
Patrycja Oracz 4,85 Paulina Lewandowska
4,85 Aleksandra Sowińska 4,85 Anna Pełka
4,83 Aleksandra Ryńska 4,83 Michał Dygant
4,83 Dominika Dębowska 4,82 Justyna Łagoda

Targi
Październik i listopad w Zespole Szkół
nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze obfitowały
w liczne wyjazdy na Międzynarodowe Targi
Branżowe.
Targi to jedna z form kształcenia zawodowego
pozwalająca w ciekawy sposób zdobywać wiedzę
i zapoznać się z branżą, najnowszymi trendami
i ciekawostkami. To czas spotkań ze znanymi
ludźmi, możliwość udziału w wykładach, pokazach
i prelekcjach poza murami szkoły.
14 października uczniowie z technikum
hotelarskiego i technikum żywienia uczestniczyli
w Targach Turystycznych World Travel Show
w Nadarzynie. Udział w targach to dla uczniów
możliwość poznania ciekawych miejsc i znakomita
okazja do spotkania ze znanymi podróżnikami np.
Elżbietą Dzikowską, Martyną Wojciechowską,
Markiem Kamińskim.
27 października młodzież klas czwartych
technikum żywienia uczestniczyła w targach
gastronomicznych EURO GASTRO 2016.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertami
różnych firm gastronomicznych, brali udział
w licznych prelekcjach i pokazach. Korzystali
również z możliwości degustacji potraw
przygotowanych dla uczestników targów.
8 listopada klasy Technikum Mechanicznego
i Technikum Elektronicznego uczestniczyły
w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych
Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry
Week organizowanych w Nadarzynie
koło Warszawy.
Młodzież miała okazję zapoznania się
z najnowocześniejszymi trendami technicznymi
w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie,
możliwościami zastosowania drukarek 3D,
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światowymi nowościami w dziedzinie łączenia
metali. Uczniowie obejrzeli pokazy możliwości
laserów przemysłowych stosowanych do cięcia
i grawerowania, pracy robotów przemysłowych,
zakresy ich wykorzystania i programowania.
18 listopada uczniowie klas Technikum
Mechanicznego i Technikum Elektronicznego
uczestniczyli w Warsaw Moto Show 2016. Wśród
wielu atrakcji tj. Strefa pojazdów o alternatywnym
źródle napędu oraz Strefa Oldtimer – ponad 300
aut z lat 20-30 XX wieku, młodzież mogła zobaczyć
premiery: Porsche 911 GT3 R Olimp Racing,
Ferrari GTC4 Lusso, Land Rover Discovery.
Bogaty program targów dostarczył młodzieży
wielu emocji i pozwolił aktywnie spędzić czas.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

4,82 Patrycja Szewczyk 4,82 Magdalena
Charzewska 4,82 Izabela Seta 4,82 Paulina
Skuza 4,82 Przemysław Szpinek 4,82 Kamil
Ślusarczyk 4,82. Najlepszy uczeń szkoły
– Honorat Sołtysiak z klasy III Tża został
wytypowany do Stypendium Prezesa Rady
Ministrów ze średnią 5,42. Następnie odbyła
się piękna akademia poświęcona losom Polski
w XX wieku nawiązująca do utraty i odzyskania
niepodległości oraz jej trudnej w ostatnim stuleciu
historii. Za piękny występ występujący uczniowie
zebrali bardzo zasłużone brawa. Podziękowania
młodym artystom przekazała również dyrektor
szkoły i kierownik Wydziału Edukacji.
Opracował J.B.

Powiat Przysuski

Stypendia zawodowe
24 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika
Skowyry w Przysusze zakwalifikowało
się i przystąpiło do realizacji projektów
zawodowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego: „ Mazowsze – stypendia dla
uczniów szkół zawodowych”.
Jest to doskonała sposobność do poszerzenia
ich kompetencji oraz wiedzy zawodowej, a także
bardzo ciekawa forma realizacji własnych ambicji
i zainteresowań. W ramach projektów uczniowie
odbędą w szkole kurs języka angielskiego
oraz odwiedzą wybrany obiekt hotelarsko –
gastronomiczny. Każdy ze stypendystów będzie
również realizował działania ujęte w Indywidualnym
Planie Rozwoju Zawodowego. Uczestnicy projektu
Białek Martyna, Biernat Aleksandra, Brociek
Aleksandra, Ciołczyk Janusz, Duda Paulina,
Hetman Sylwia, Jończyk Aleksandra, Kucharczyk
Krystian, Lewandowska Paulina, Łagoda Justyna,
Malinowska Magdalena, Oracz Patrycja, Pełka
Anna, Ryńska Aleksandra, Sołtysiak Honorat,
Sowińska Aleksandra, Szewczyk Patrycja,
Szmigiel Kamila, Turek Katarzyna, Turek Kinga,
Zielińska Carmen, Paulina Skuza, Głuszek Daniel,
Aderek Sylwia.

Jubileusz Koła Literackiego „Ozimina”
Koło Literackie „Ozimina” obchodzi
jubileusz pięciolecia swego istnienia. Warto
przypomnieć, że inicjatorkami powstania
Koła były panie bibliotekarki – Alicja
Ślifirczyk i Katarzyna Klimek. Siedzibą
„Oziminy” jest przysuska Powiatowa
Biblioteka Publiczna, zawsze życzliwa
lokalnym literatom.
Dzięki wsparciu finansowemu biblioteki
„Oziminie” udało się wydać zbiór wierszy
zatytułowany „Wzrastanie”. Ukazało się również
kilka edycji „Biuletynu Koła Literackiego
„Ozimina”. Literaci amatorzy, pisząc głównie
wiersze, spotykają się każdego miesiąca na
zajęciach, mających charakter warsztatowy
a także integracyjno-towarzyski. Wymieniają
opinie na temat swych nowo powstałych
utworów, pracują nad kształtem artystycznym
prezentowanych wierszy. Obok możliwości
realizowania pasji twórczych „Ozimina”
pozwala autorom cieszyć się z przyjaznych
relacji międzyludzkich, potrzebnym drugiemu

człowiekowi. Lokalni poeci przedstawiali swój
dorobek artystyczny podczas licznych spotkań
autorskich, którym zawsze towarzyszyła

spontaniczność odbiorców. Były wzruszenia,
podziękowania. Spotkania takie odbyły
się (niekiedy wielokrotnie) w Przysusze,
Wieniawie, Odrzywole, Borkowicach, Klwowie,
Sokolnikach Mokrych. Ostatnio twórcy z kręgu

„Oziminy” dwukrotnie mieli okazję podzielić
się swym poetyckim postrzeganiem świata
z osobami zrzeszonymi w przysuskim Klubie
Seniora. W maju br. spotkali się z młodzieżą
z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry.
Biesiada literacka zintegrowała pokolenia,
była interesującą lekcją historii. Wiersze
poetów „Oziminy” systematycznie ukazują
się w kwartalniku „Ziemia Odrowążów” oraz
w miesięczniku „Ziemia Przysuska”. Miesiąc
później literaci w asyście pań bibliotekarek
odbyli wycieczkę śladami Stefana Żeromskiego
i Bolesława Prusa. Nałęczów dostarczył
wszystkim turystom niezapomnianych doznań
estetycznych, a poetom twórczych inspiracji.
Funkcję prezesa Koła pełni niezmiennie
Danuta Ewa Skalska, realizująca się w różnych
obszarach twórczości literackiej. Aktualnie
aktywnie działają w Kole: Wiesława Białek,
Tadeusz Figarski, Maria Miśkowska, Elżbieta
Niewadzisz, Danuta Ewa Skalska, Ewa Ślizak,
Barbara Wojtarek.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” rusza z naborem wniosków
Lokalna Grupa Działania „Wszyscy
Razem” działająca na obszarze pięciu gmin
powiatu przysuskiego tj.: Gielniów, Klwów,
Odrzywół, Potworów, Rusinów i pięciu gmin
powiatu grójeckiego tj.: Belsk Duży, Błędów,
Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy
rusza niebawem z naborami wniosków
w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Pomoc będzie przyznawana na operacje
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na

obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
poprzez podejmowanie działalności
gospodarczej.
Przedsięwzięcie pod nazwą „Bądź
przedsiębiorczy” – ma na celu kreowanie
postaw przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw
gospodarczych. O pomoc na podjęcie
działalności gospodarczej w ramach konkursu
będą mogły ubiegać się osoby bezrobotne.
Przyjęty wskaźnik produktu tj. „wzrost
liczby nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych”. Beneficjent będzie mógł
starać się o wsparcie w wysokości premii 50
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

tyś. zł. Nabory w ramach podjęcia działalności
gospodarczej trwać będą od 5 grudnia do 29
grudnia 2016 roku. Pracownicy biura LGD
Wszyscy Razem zapewniają bezpłatne
doradztwo i pomoc w przygotowaniu
wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące
naboru wniosków można uzyskać w biurze
Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem
ul. Opoczyńska 35, 26- 415 Klwów, lub filii
biura ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica oraz
pod numerami telefonów: 48 6710010 w.22 ,
48 6635149 w.36 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30., email: biuro@lgdwr.pl
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borkowice

Zbiórka publiczna „Odnawiamy stare nagrobki”
W dniach 30 października i 1 listopada
2016 r. na cmentarzu parafialnym
w Borkowicah po raz piąty odbyła się
zbiórka publiczna pod hasłem „Odnawiamy
stare nagrobki” organizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy Borkowice.
Nie ma wątpliwości, że Kwesta była udana.
Dzięki ofiarności osób odwiedzających groby
udało się zebrać środki finansowe w kwocie
3.195,75 złotych. Kwestowali harcerze,
ministranci, uczniowie z miejscowych szkół,
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borkowicach, pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Członkowie
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji
Gminy Borkowice na czele z Wójtem Gminy
Borkowice Robertem Fidosem .Pieniądze
uzyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone
na odnowę i konserwacje nagrobka porucznika
Jakuba Piotrowskiego oficera byłych Wojsk
Polskich , uczestnika powstania listopadowego
zmarłego w 1876 roku. Wszystkim
ofiarodawcom składamy podziękowanie.
Dorota Kwiecień

Modernizacja oświetlenia drogowego

W październiku br. zakończona została
modernizacja oświetlenia drogowego
w Gminie Borkowice. W ostatnim etapie
w ośmiu miejscowościach naszej
Gminy wymieniono 239 sztuk opraw
oświetleniowych na oprawy typu LED oraz
zamontowano dodatkowo 100 sztuk opraw.
W wyniku realizacji zadania, stare
oprawy rtęciowe zostały zastąpione
najnowocześniejszymi oprawami LED. W celu
osiągnięcia parametrów oświetleniowych
zgodnych z wymogami obowiązujących norm
dodatkowo zainstalowano 100 sztuk opraw

typu LED. Pomimo zwiększenia ilości opraw
uzyskaliśmy oszczędności zużycia energii
elektrycznej w wysokości 63%. Zastosowane
oprawy posiadają wbudowany system
redukcji strumienia świetlnego. W godzinach
o najmniejszym ruchu tj. od 23:00 do 04:00
godz. zużywają o 20% mniej energii, przy
zachowaniu wymaganych parametrów
oświetlenia. Drogi w miejscowościach objętych
modernizacją są lepiej oświetlone i bardziej
bezpieczne dla wszystkich użytkowników,
a szczególnie dla pieszych. Łączny koszt
inwestycji wyniósł 474.780,00 zł. Gmina
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uzyskała wsparcie finansowe
na to zadanie w postaci
pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i G o s p o d a r k i Wo d n e j
w Warszawie w wysokości 250
tys. zł. Pożyczka ta może być
umorzona w wysokości 35% po
uzyskaniu zamierzonego efektu
ekologicznego inwestycji, oraz
po spłacie połowy pożyczki.
Realizacja inwestycji wpłynie
korzystnie na poprawę stanu
środowiska naturalnego.
Wyeliminowano z eksploatacji
oprawy zawierające niebezpieczną rtęć. Ponadto
uzyskane zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej
ograniczy pośrednio ilość
emisji zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery.
Wykonawcą inwestycji było
Centrum Zaopatrzenia
Energetyki Eltast Sp. z o.o.
mające siedzibę w Radomiu
ul. Toruńska 9 . Modernizacja oświetlenia
drogowego w naszej Gminie realizowana
była od 2010 roku w kilku etapach. Do 2015
roku w ramach modernizacji oświetlenia
zainstalowano 578 sztuk opraw sodowych,
pozwalających uzyskać dużą oszczędność
energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój
technologii w branży elektronicznej umożliwił
zastosowanie w ostatnim etapie modernizacji
najnowocześniejszych opraw typu LED.
Łącznie w Gminie Borkowice zmodernizowano
818 sztuk i zamontowano dodatkowo 114
sztuk opraw.

BORKOWICE

Hołd dla ofiar terroru hitlerowskiego z Bryzgowa
6 listopada 2016 roku uczczono pamięć
pomordowanych w czasie II Wojny
Światowej mieszkańców Bryzgowa.
Uroczystości rozpoczęła msza święta
w intencji ofiar terroru hitlerowskiego
koncelebrowana przez proboszcza ks.
Marka Lurzyńskiego.
We mszy świętej uczestniczyły rodziny
pomordowanych, władze gminy, parafianie
oraz harcerze uczestniczący w festiwalu
piosenki harcerskiej i patriotycznej im.
Janusza Łąckiego. Zebrani na mszy modlili
się za ofiary terroru hitlerowskiego z Bryzgowa
i okolic: Piotra Skuzę, Wacława Majewskiego,
Władysława Słonia, Stefana Słonia, Stanisława
Buchowicza, Władysława Stachurę, Stanisława
Młodawskiego, Antoniego Gonciarza,
Antoniego Stachurę, Jana Pietrasa, Wacława
Młodawskiego, Piotra Balceraka, Kazimierza
Chmielewskiego, Władysława Chmielewskiego,
Józefa Dąbrowę, Adama Dąbrowę, Wacława
Dąbrowę, Mariana Maciejskiego, Józefa
Szczepaniaka, Juliana Matynię, Stanisława
Skuzę, Jana Stachurę. Historię tego
wydarzenia przybliżył w swoim wystąpieniu
Wójt Robert Fidos zajmujący się historią
regionu radomsko-kieleckiego. Nocą z 5 na
6 listopada 1944 roku jeden z oddziałów AK ze
zgrupowania ,, Lasy Przysuskie” po potyczce
pod Bokowem schronił się we wsi Nowinki.
Dowódcą oddziału liczącego osiemdziesięciu
partyzantów był por. ,,Sędziwoj”. Mieszkańcy
Nowinek, Bryzgowa i Kochanowa z radością
przyjęli polskich żołnierzy. 7 listopada od strony
Bryzgowa w kierunku Nowinek zmierzał Oddział
Kawalerii Kałmuckiej w służbie niemieckiej
pod dowództwem Szandzi Mukiebanowa,
znanego z mordów i gwałtów na ludności

cywilnej. W trakcie potyczki zginęło pięciu
partyzantów z dowódcą por. ,, Sędziwojem”.
Po stronie niemieckiej zginęło około dwudziestu
Mongołów. Polegli partyzanci spoczywają we
wspólnej mogile na cmentarzu w Nadolnej.
Kałmucy służący Niemcom postanowili
zemścić się za poniesione straty na ludności
cywilnej. Rozpoczęli wyłapywanie mężczyzn
z Bryzgowa i sąsiednich wiosek. Dochodziło
do dramatycznych sytuacji, kałmucy dopuścili
się gwałtów na kobietach. Kilku mężczyzn,
którzy mieli być rozstrzelani uciekło spod luf
karabinów. Wśród nich był Józef Młodawski,
który ranny udawał zabitego a następnie uciekł
do lasu. W pobliżu miejsca egzekucji znajduje

się pomnik upamiętniający to wydarzenie.
W 2016 roku Gmina Borkowice wystarała
się o dotację Wojewody Mazowieckiego
w kwocie 15 tys. zł. na remont zbiorowej mogiły
w której spoczywa siedemnastu mieszkańców
Bryzgowa i okolic pomordowanych w dniu
7 listopada 1944 roku. Prace polegały na
odnowieniu ogrodzenia, remoncie granitowej
posadzki, wykonaniu nowego fundamentu,
ułożeniu kostki oraz konserwacji granitowej
płyty nagrobnej i inskrypcyjnej. Po mszy
świętej ks. Marek Lurzyński w obecności rodzin
pomordowanych poświęcił odnowioną mogiłę.
Robert Fidos

Xi Festiwal Piosenki Harcerskiej I Patriotycznej
im. Janusza Łąckiego
W dniu 05.11.2016r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Borkowicach już
po raz XI odbył się Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza
Łąckiego.
Jest to cykliczna impreza kulturalna, której
celem jest szerzenie piosenki harcerskiej,
zuchowej i patriotycznej. Licznie zgromadzoną
publiczność przywitali : Dorota Kwiecień
– Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice oraz
Waldemar Cichawa – Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokstałcących w Borkowicach.
XI edycja festiwalu cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Podczas imprezy panowała
wspaniała atmosfera, wystąpiło aż 15zespołów
: Przedszkole Samorządowe z Ninkowa,
Zespół ,,SUPRA“z Gminnego Ośrodka
Kultury w Borkowicach, Drużyna Harcerska
,,Leśni“ z Bukówna, 10 Drużyna Harcerska
im. Żołnierzy Wyklętych z Chybic, 7 Pożarnicza
Drużyna Harcerska im.” Wybranieckich”
z Chlewisk, 1 Drużyna Harcerska Ziemi
Radzanowskiej z Rogolina, Wielopoziomowa

Drużyna Harcerska
,,ORŁY“ ze Starej Błotnicy,
Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska „Pędzące
Wiatry“ z Modrzejowic, 19
Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska z Rzucowa,
Drużyna Harcerska im.
Zawiszy Czarnego“
z Jastrzębi, Próbna
Drużyna Harcerska
z Wieniawy, Gromada
Zuchowa ,,Leśne duszki“
z Bukówna, Gromada
zuchowa z Borkowic, 5
Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska im. Emilii
Plater w Borkowicach.
Gwiazdami tegorocznego festiwalu byly
zespoły instrumentalne ze Szkoły Muzycznej
I stopnia Ruszkowicach. Wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni gromkimi brawami
i obdarowani upominkami. Organizatorami
Festiwalu byli: Lokalna Grupa Działania
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

,, Razem na Piaskowcu“, Wójt Gminy
Borkowice , Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji GminyBorkowice, Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach,
5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im.
Emilii Plater w Borkowicach.
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Święto Pieczonego Ziemniaka
Stowarzyszenie Rozwadzianki wzięło udział
w Projekcie pod nazwą „Międzypokoleniowe
warsztaty kuchni regionalnej”, finansowanym
ze środków Programu „FIO – Mazowsze
Lokalnie” dofinansowanego w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu była integracja starszych
mieszkańców wsi Rozwady z dziećmi
i młodzieżą, poprzez wspólny powrót do
tradycji kulinarnych. W ramach projektu
odbył się cykl warsztatów kuchni regionalnej
oraz warsztatów związanych z kulturą
zachowania przy stole, ozdabiania potraw
i przygotowywania stołu. Zwieńczeniem
projektu było „Święto Pieczonego Ziemniaka”,
które odbyło się 24 września w Rozwadach.

Wśród zaproszonych gości był Pan Wójt
Gminy Gielniów Władysław Czarnecki,
radni gminy, Wójt Gminy Klwów Pan Piotr
Papis, radny powiatowy Pan Andrzej
Raczyński, dyrektorzy i nauczyciele ze
szkół z terenu gminy Gielniów, mieszkańcy
Rozwad i okolicznych miejscowości. Na
stołach nie brakowało potraw z ziemniaków
przygotowanych przez Panie ze
Stowarzyszenia Rozwadzianki. Głównym
punktem Święta było rozstrzygnięcie
konkursu w ramach warsztatów kulinarnych.
Trzy drużyny:
1. Drużyna Cioci Jadzi w składzie: Jadwiga
Majsterek, Amelka Kopera, Ola Michałowska
– przygotowały potrawę zwaną „Porka”

2. Drużyna Klaudii w składzie: Klaudia
Samson, Daria i Dominika Michurskieprzygotowały Pizzę ziemniaczaną
3. Drużyna Babci Władzi w składzie:
Władysława Zakrzewska, Miłosz i Szymon
Zakrzewscy, Jaś Danielik - przygotowali
potrawę zwaną „Kugiel”
Wybór najsmaczniejszej potrawy okazał
się bardzo trudny, ponieważ potrawy
były pyszne. Werdykt jury był jednogłośny
i wszystkie drużyny zdobyły pierwsze
miejsce.
Czas umilił występ Stowarzyszenia Babska
Rzeczpospolita z Klwowa i Agatka Kowalska
uczennica PSP w Rozwadach. Imprezę
zakończyła wspólna zabawa taneczna.

Upamiętniamy Święto Niepodległości
11 listopada 1918 roku to symboliczna data
– ŚWIĘTO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI.
Szacunek dla tradycji i wartości, o jakie
walczyli nasi przodkowie uczniowie PSP
w Rozwadach wyrazili poprzez cykl przygotowań

do obchodów tego ważnego i doniosłego święta.
Dziewiątego listopada na zajęciach plastycznych
wszyscy zgromadzili się na hali gimnastycznej,
aby wspólnie wykonać biało-czerwone kotyliony.
Samorząd uczniowski przygotował gazetkę
o Józefie Piłsudskim. 10 listopada odbył się
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uroczysty apel upamiętniający kolejną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszyscy uczniowie w tym dniu ubrani byli
galowo i z dumą nosili przypięte kotyliony
w barwach ojczystych.

GIELNIÓW

Wycieczka do piekarni
Uczniowie klasy III z PSP w Rozwadach
wraz z wychowawczynią panią Eweliną
Danielik byli na wycieczce w piekarni.
Dzięki uprzejmości Państwa Król z Brzezinek,
dzieci mogły zwiedzić zakład oraz przyjrzeć się
z bliska pracy piekarzy. Miały również możliwość
oglądania wszystkich etapów wypieku pieczywa.
Widziały najnowsze urządzenia ułatwiające
ludziom pracę. Dużą atrakcją dla dzieci był
kurs plecenia chałki, przygotowany przez pana
Przemysława Króla. Okazało się, że nie jest to
takie łatwe. Pani Ewa Król opowiedziała dzieciom
o historii piekarni, która sięga trzech pokoleń.
Ciekawostką jest, że dzieża z zakwasem
chlebowym od 36 lat nigdy nie była pusta. Pan
Andrzej Król oprócz swojej wielkiej pasji jaką jest
pieczenie chleba ma hobby, które było dla dzieci
wielką lekcją historii. Zbiera on dawne sprzęty
użytku codziennego tj. moździerze, żelazka,
lampy naftowe, młynki do pieprzu i kawy, lokówki

do włosów, tary do prania itp.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali
te przedmioty i zgadywali do czego one służyły.
Serdecznie dziękujemy Państwu Ewie,
Andrzejowi, Kalinie i Przemysławowi Król za

okazaną gościnność, bardzo miłą atmosferę
i niepowtarzalną lekcję. Uczniowie klasy III
z wychowawczynią.
E.D.

98. rocznicza Odzyskania Niepodległości
W czwartek 10 listopada w Gimnazjum
Publicznym w Gielniowie odbyła się
uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W uroczystości brali udział nauczyciele,
młodzież gimnazjalna oraz uczniowie szkoły
podstawowej. Wszyscy zebrani galowym
ubiorem oraz własnoręcznie zrobionymi
kotylionami przypiętymi na piersi chcieli
w symboliczny sposób okazać miłość,
szacunek i hołd wszystkim poległym w obronie
naszej ojczyzny. Uroczystość rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet

sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem
hymnu narodowego. Następnie głos zabrał
dyrektor szkoły-Pan Bartłomiej Sionek, który
nakreślił cel spotkania i wprowadził wszystkich
w atmosferę tego jakże patriotycznego święta.
Kolejnym punktem akademii była część
artystyczna , w której brała udział młodzież
gimnazjalna pod okiem nauczycieli-Barbary
Dąbrowskiej - Biało i Krzysztofa Dąbrowskiego.
Zaprezentowany program artystyczny
przypomniał ważne wydarzenia historyczne
– od utraty wolności przez Polskę w wyniku
rozbiorów – po jej odzyskanie 11 listopada 1918r.

Scenariusz obejmował treści historyczne, pieśni
i wiersze, które przedstawiały sytuację polityczną
jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez
Polskę niepodległości. Pieśni patriotyczne
w wykonaniu szkolnego chóru stanowiły tło dla
recytowanych utworów. Wprowadzona atmosfera
oraz pieśni patriotyczne wykonane w ciekawy
i nie konwencjonalny sposób, pozwoliły
zachować poważny klimat uroczystości.
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Wiktoria Sochańska i Paulina Karbownik
ucz. kl. II

klwów

Podsumowanie realizacji projektu
„Zostań małym ekologiem”
18 listopada 2016r. w Niepublicznym
Przedszkolu pn. „Przedszkolu Marzeń”
w Klwowie odbyło się spotkanie
podsumowujące udział w projekcie
ekologicznym „Zostań małym ekologiem”.
Projekt ten wspierany był przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego w ramach
realizacji zadania publicznego „Prowadzenie
akcji edukacyjnych mających na celu
uświadomienie społeczeństwa szkodliwości
spalania odpadów i wypalania traw”.
Podczas spotkania przy pomocy prezentacji
multimedialnej przypomniano zebranym
o działaniach podejmowanych w przedszkolu
w ramach Projektu Ekologicznego. Między
innymi odbyła się wycieczka do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Radomiu, dzieci miały okazję zobaczyć
na wyświetlonym filmie jak działa sortownia
odpadów i gdzie w ogóle trafiają „śmieci” oraz
wzięły udział w warsztatach ekologicznych
organizowanych na terenie zakładu. Dzieci

również zawitały do trzech pobliskich
przedszkoli w których zaprezentowały
przedstawienie pt. „Zostań małym ekologiem” ,
które miało na celu podwyższeniu świadomości
o szkodliwości spalania odpadów i wypalania
traw. Przedszkolaki wręczyły swoim
rówieśnikom własnoręcznie wykonane zabawki
z surowców wtórnych oraz pozostawiły ulotki
informacyjno-edukacyjne.
Wspólnie z panem leśniczym dzieci zasadziły
drzewo na terenie naszego przedszkola, co było
dla nich bardzo emocjonującym wydarzeniem.
Wykonane zostały liczne plakaty, które miały na
celu popularyzowanie haseł proekologicznych.
W ten sposób powstał kącik ekologiczny na
przedszkolnym holu.
Największym zainteresowaniem cieszył
się konkurs na „Eko zabawkę”. Dzieci wraz
z rodzicami wykonały przepiękne i bardzo
pomysłowe zabawki z surowców wtórnych.
Organizatorzy konkursu spośród wszystkich
prac wybrali 15, które przeszły do następnego

„Śniadanie Daje Moc”
8 listopada 2016 r. wszystkie dzieci z klas 0
- III Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie
przygotowały najważniejszy posiłek dnia śniadanie.
Miały przy tym frajdę nie tylko z dzielenia
się z innymi, ale także spróbowania nowych
smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie
inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest
takie ważne. Przed sporządzeniem śniadania
uczniowie przypomnieli sobie 12 zasad zdrowego
odżywiania, wykonali plakaty reklamujące te
zasady. W przygotowania włączyli się rodzice oraz
Dyrekcja Szkoły. Dzięki nim na naszych szkolnych
„stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe
kanapki, owoce i soki.
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etapu. W kolejnym etapie wszyscy zebrani
oddali głos w tajnym głosowaniu na wybraną
zabawkę. Prace zostały nagrodzone dyplomami
i nagrodą rzeczową w postaci książki:
I miejsce – Natalia Tyniec za „Lalkę”
II miejsce – Iza Nowak za „Konika”
III miejsce – Gabrysia Tyniec za „Pieska”
Oraz wyróżnienia:
Jakub Litwiński za „Jelenia”
Tomasz Wilk za „Krokodyla”
Dorota Fila za „Kuchnie”
Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali
słodką nagrodę pocieszenia. W spotkaniu
tym, prócz dzieci, rodziców, nauczycieli
prowadzących i wolontariuszy uczestniczyli
również przedstawiciele Urzędu Gminy
w Klwowie oraz Stowarzyszenia „Gmina Klwów
– Wspólne Marzenia”. Obecni mieli okazję
poznać rezultaty działań podejmowanych
podczas realizacji projektu, obejrzeć
dokumentację fotograficzną oraz podzielić
się spostrzeżeniami i wnioskami.

klwów

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
W przeddzień święta narodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie
odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów drugich klas po kierunkiem wychowawczyń p. Jadwigi Łomży i p. Izabeli Stańczykowskiej oraz przy
współpracy Pani Beaty Tomczyk.
W klimat uroczystości wprowadzała widzów
scenografia oraz kostiumy, w tym pełne mundury wypożyczone od zaprzyjaźnionych żołnierzy, jak też slajdy z reprodukcjami dzieł wybitnych malarzy i portretami sławnych Polaków. Treść apelu nawiązywała do wydarzeń
z historii Polski: przyjęcia chrześcijaństwa,

rozbiorów, powstań narodowych i odzyskania niepodległości. W montażu wykorzystano pieśni legionowe, śpiewane przy akompaniamencie gitar. Szczególnie wzruszająca
była „Rota” kończąca montaż wykonana razem z widownią.
Drugą część uroczystości stanowiło ślubowanie uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum, składane na sztandar szkoły, odebrane przez jej dyrektora, panią Edytę Sobczak.
Uczniowie włączyli się także w uroczystość
poświęconą rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowaną w kościele parafialnym.

Po Mszy świętej celebrowanej przez Księdza Proboszcza Stanisława Pudzianowskiego
uczniowie zaprezentowali swój montaż zgromadzonym na niej wiernym. Później w uroczystym pochodzie, ze sztandarami szkół, w asyście strażaków miejscowej OSP wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i mieszkańcami
przeszli pod pomnik upamiętniający lotników
poległych w II wojnie światowej. Tam złożyli
okolicznościowe kwiaty i wspólnie odśpiewali hymn państwowy.

Podsumowanie realizacji projektu
„Powietrze i ja”
28 października 2016r. w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej odbyło się spotkanie
podsumowujące udział uczniów Publicznego Gimnazjum w Klwowie w projekcie
ekologicznym ,,Powietrze i ja” realizowanym przez Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne
Marzenia” współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach realizacji zadania publicznego ,,Działania informacyjno- edukacyjne na temat
zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na zdrowie i możliwości zmniejszenia tych
zanieczyszczeń przez społeczeństwo”.
Celem projektu było pogłębienie wiedzy dotyczącej rodzajów, źródeł, skutków zanieczyszczeń
powietrza i ich wpływu na organizm człowieka, pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody
i konieczność jej ochrony, stosowanie metod badawczych, podwyższenie świadomości ekologicznej
dotyczącej potrzeby przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych instalacjach grzewczych
oraz zmniejszenia częstotliwości używania pojazdów, poszukiwanie i analizowanie dostępnych
źródeł informacji o środowisku, wdrażanie nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniom
proekologicznym, promowanie działań związanych z ochroną środowiska. W ramach projektu
uczestnicy brali udział w zajęciach edukacyjnych, badaniach, wycieczkach naukowych i terenowych,
w imprezie plenerowej, przygotowali i prowadzili prelekcje, opracowali ulotkę informacyjną, gazetkę
tematyczną oraz uczestniczyli w konkursie.
W spotkaniu prócz uczestników, nauczycieli prowadzących i wolontariuszy uczestniczyli również
przedstawiciele Urzędu Gminy w Klwowie oraz Stowarzyszenia „Gmina Klwów – Wspólne
Marzenia”. Obecni mieli okazję poznać rezultaty działań podejmowanych podczas realizacji
projektu, obejrzeć dokumentację fotograficzną oraz podzielić się spostrzeżeniami i wnioskami.
Uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których jednoznacznie deklarowali osiągnięcie
zakładanych celów i chęć udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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odrzywół

Bieg Niepodległości w gminie Odrzywół
W sobotę 12 listopada Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak
i Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole Barbara Rataj,
z okazji Święta Niepodległości zorganizowali bieg na trasie OssaWalerianów-Ossa.
W imprezie wzięło udział 40 osób, dzieci i młodzieży, w tym kilkoro
dorosłych. Trasa biegu wynosiła 3km. Po zakończeniu biegu zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody a wszyscy zostali
zaproszeni na tradycyjne ognisko.

Nowa droga nad Pilicą
W Sołectwie Kolonia Myślakowice, gmina przy
wsparciu środków z PROW wybudowała 1,5 km.
drogi o nawierzchni asfaltowej.
Jeden odcinek drogi biegnie od drogi powiatowej do
przeprawy promowej na Pilicy. Drugi odcinek biegnie od
drogi powiatowej przez samą wieś w kierunku dawnej
przepompowni. Koszt budowy tej drogi wyniósł 258 tyś.zł
z czego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków
unijnych w wysokości 63% kosztów kwalifikowanych.

Siłownia napowietrzna i chodniki przy drodze do cmentarza
i na ul. Łąkowej są już oddane do użytku
Odnowiona droga do
cmentarza wygląda okazale.
Nowy chodnik oświetlają
lampy zasilane energią
słoneczną. Inwestycja poprawi
bezpieczeństwo pieszych,
a ławki umożliwią odpoczynek.
Ukończony też został chodnik
przy ul. Łąkowej. Chodnik biegnie
do ostatniej zabudowanej posesji.
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Gmina Odrzywół otrzymała
2,187mln zł na termomodernizację
budynków publicznych
W konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Projektów Unijnych na dotacje z RPO WM Działanie 4.2 projekt gminy
Odrzywół „Termomodernizacja budynków publicznych w Odrzywole”
przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i merytoryczną i zajął 24 miejsce
spośród 232 zgłoszonych. To powoduje, że gmina otrzyma prawie 2,2
mln zł dotacji ze środków unijnych.
Mówi Wójt Gminy Marian Kmieciak: „To jedna z największych dotacji
w historii gminy Odrzywół. Przygotowaliśmy spójny, a zarazem wielosegmentowy
projekt. Miał on na celu drastyczne zmniejszenie kosztów zużycia energii
w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz budynku Urzędu Gminy.
Ponadto ma za zadanie zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.
Jego zakres obejmuje likwidację dwóch przestarzałych kotłowni węglowych
i budowę jednej ekologicznej na paliwo typu „pelet”. Budynki będą docieplone
i zasilone dodatkową energią z ogniw fotowoltaicznych. Urząd Gminy już
korzysta z takich ogniw. Wymieniona zostanie w szkołach przestarzała
instalacja c.o. i elektryczna. W klasach zostaną zamontowane efektywne
i energooszczędne lampy. Myślę, że oba budynki, a zwłaszcza szkolny będzie
wzorcowo energooszczędny. Dotacja to 80% kosztów. Do tej dotacji gmina
dołoży 20% tj. około 550tys.zł. Rozpoczęcie robót, ze względu na organizację
roku szkolnego, przewiduje się na koniec czerwca 2017r.”

Nowy chodnik
przy ul. Praga
Wykonawca zadania: modernizacja chodników w Odrzywole
rozpocznął budowę nowego chodnika na kolejnej ulicy w Odrzywole.
Zakończenie robót jest przewidziane do 15 grudnia b.r.

Nowe inwestycje w Odrzywole
Trwają intensywne roboty związane
z budową nowych chodników w Odrzywole.
Nowe chodniki powstają na ul. Wspólnej,
Łąkowej, Polnej i na ul. Tomaszowskiej.

Przy drodze do cmentarza parafialnego
w ramach środków wydzielonych z budżetu
gminy na inwestycje wskazane przez
sołectwo, budowany jest chodnik i ławki wraz
z oświetleniem zasilanym energią słoneczną.

Inwestycje drogowe w Sołectwach

Gmina podpisała także umowę o budowę
siłowni napowietrznej na ul. Opoczyńskiej.
Na realizację tych inwestycji gmina
przeznaczyła kwotę 270 tyś.zł.

Ponad 1800 m.b. powierzchni dróg sołeckich zostało
wyremontowanych kruszywem w ramach inwestycji
z Funduszu Sołeckiego – części środków gminy przekazanych
na zadania wskazane przez Sołectwo.
Drogi były remontowane kosztem 105 tyś. zł. w 6 sołectwach:
Cetniu, Lipinach, Kamiennej Woli, Kłonnie, Łęgonicach Małych
i Wysokinie.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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potworów

Lekcja patriotyzmu w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze.
Mówię o Tobie z dumą (…) Kochana Polsko!
11 listopada to dla każdego Polaka ważna
data - symbol miłości Ojczyzny, walki
o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.
Skłania do refleksji nad wartością wolności
i przypomina o potrzebie kultywowania
pamięci o przodkach i trudnych losach
naszego kraju.
Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy,
uczniowie klas IV – VI w dniu 10 listopada
2016 r., przedstawili społeczności szkolnej
wzruszającą lekcję patriotyzmu zatytułowaną
„Śladami historii”, przygotowaną pod kierunkiem
E. Pierzchały i R. Strzałkowskiej. Aby podkreślić

wzniosły charakter Święta Niepodległości,
wszyscy przypięli do strojów biało – czerwone,
własnoręcznie wykonane kokardy. Słuchając
wierszy, pieśni patriotycznych oraz informacji
historycznych przekazanych w formie prezentacji
multimedialnej i filmu pt., „Symbole narodowe”,
uświadomili sobie, że warto interesować się
rodzimą kulturą i historią, a godło, flaga i hymn są
od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej
polskości, dumy i tożsamości. Na zakończenie
pani dyrektor A.Ozimska podziękowała uczniom
i nauczycielkom za przygotowanie pięknej
akademii. W swojej wypowiedzi podkreśliła,

że dzisiaj niełatwo jest zrozumieć takie pojęcia
jak wojna czy niewola, ale poprzez obchody
rocznic, nie tylko przybliżamy je sobie, ale
uczymy się patriotyzmu i szacunku dla Ojczyzny.
Dopełnieniem szkolnego świętowania Dnia
Niepodległości było zaproszenie uczniów
nauczycieli i pracowników szkoły do udziału
w ogólnopolskiej akcji społecznej „Mamy
Niepodległą!”, która polega na bezpłatnym
wysyłaniu okolicznościowych życzeń w postaci
kartki pocztowej do bliskich i znajomych. Jej
szkolnym koordynatorem jest p. A. Lesiak.
Renata Strzałkowska

Dzień Śniadanie Daje Moc „Klasa to za mało”
8 listopada odbył się finał VI edycji programu „Śniadanie Daje Moc”. Tego
dnia zorganizowaliśmy w naszej szkole uroczyste śniadanie, aby dzieci
z kl. 0 i I-II, pod kierunkiem nauczycielek A. Krajewskiej i J. Nożyńskiej,
mogły wspólnie przygotować i zjeść najważniejszy posiłek dnia.
Głównym celem przedsięwzięcia było: wspólne wykonanie śniadania dla
uczniów, dyrekcji, nauczycieli pracowników szkoły, integracja środowiska
lokalnego, powtórzenie i wykorzystanie wiadomości zdobytych podczas realizacji
VI edycji programu „Śniadanie Daje Moc” oraz wykonanie pracy plastycznej
obrazującej 12 zasad zdrowego odżywiania, podsumowującej przygody trójki
bohaterów Toli, Maksa i Wszystkojada. Na uroczyste śniadanie, podczas
którego uczciliśmy 12 zasad zdrowego odżywiania przybyli: dyrektor szkoły
A. Ozimska, nauczyciele i pracownicy obsługi. Jadalnia udekorowana została
na tę okoliczność balonami oraz plakatami przypominającymi elementarne
zasady prawidłowego odżywiania, a na stołach znalazły się wspólnie wykonane
kanapki z pełnoziarnistego i razowego chleba, sery, chuda wędlina, soki, owoce,
warzywa i jogurty. Dzieciaki miały frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale
także spróbowały nowych smaków, przekonały się, co lubią na śniadanie
inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest tak ważne. Kolorowo i bogato
zastawiony stół oraz unoszący się po Sali zapach świeżych warzyw, owoców
i pieczywa zachęcał do jedzenia nawet najbardziej wybredne dzieci. Pełne energii
dzieciaki z powodzeniem udzielały odpowiedzi na zagadki dotyczące higieny
spożywania posiłków i zdrowego odżywiania, śpiewały piosenki o tej tematyce,
zaproponowały też zestaw ćwiczeń porannych, aby świetnie rozpocząć dzień.
Na koniec wspólnie wykonały plakat z hasłem „Jedz owoce i warzywa będziesz
zdrowy niczym ryba”. Ogłoszony został również konkurs, w ramach którego
dzieci z kl. 0-II miały zilustrować dowolną techniką plastyczną wybraną zasadę
zdrowego odżywiania. Śniadanie upłynęło w miłej i życzliwej atmosferze, a na
twarzach dzieci pojawił się promienny uśmiech.
Wszyscy uczestnicy śniadania mieli okazję przekonać się, jak Śniadanie
Daje Moc w naszej szkole.
Justyna Nożyńska
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potworów

Jestem SMART
W dniu 03.11.2016 r. odbył się apel
podsumowujący akcję „Jestem smart”.
Podczas apelu został rozstrzygnięty
konkurs na najciekawszy rysunek
przedstawiający zastosowanie technologii
informacyjnej oraz konkurs na najciekawszą
prezentację. Uczniowie mogli pokazać
się w strojach przypominających tablety,
smartfony czy telefony komórkowe. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się prelekcja
na temat zagrożeń czyhających w sieci

w wykonaniu sierżant Ewy Jaworskiej. W ten
sposób zakończyliśmy Tydzień Technologii.
Przypomijmy, w minionym tygodniu uczniowie
klas szóstych przeprowadzali prelekcje
uczniom klas 0-III, przedstawiali prezentacje
dotyczące zastosowania komputerów, tabletów
i smartfonów. Kodowali, wykorzystywali różne
aplikacje, brali udział w quizach internetowych,
uczestniczyli w lekcjach przeprowadzanych
za pomocą multibooków. Chętnie brali udział
w komputerowych grach zręcznościowych.
Uczestniczyli w karaoke.

Dużym zadowoleniem cieszyły się oglądane
bajki typu: „Miś Uszatek” czy „Bolek i Lolek”.
Celem akcji było zachęcenie uczniów do
wykorzystania Internetu i urządzeń mobilnych
w sposób świadomy i praktyczny. Chcieliśmy
uświadomić uczniom korzyści płynących
z bezpiecznego korzystania z Internetu.
I udowodniliśmy, że uczniowie SMART są:
S-sprytni, M-mobilni, A-aktywni, R-rozsądni,
T-technologicznie zakręceni. Akcja cieszyła się
wielkim zainteresowaniem, zaangażowaniem.
Nauczyciele informatycy

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie
na wycieczce w Toruniu
W dniach 28-29 października 2016 r. wybraliśmy się na wycieczkę
autokarową do Torunia.
Na zbiórkę stawiły się kasy 4a i 4b oraz wychowawcy. Wyjechaliśmy o godz.
7:00. Jechaliśmy dość długo. Po drodze zatrzymaliśmy się w Grębocinie.
Tam zwiedzaliśmy stary kościół, w którym obecnie znajduje się Muzeum
Piśmiennictwa i Drukarstwa oraz poznaliśmy tajemnice dawnej kaligrafii
(pisanie gęsim piórem okazało się nie lada sztuką). Każdy miał możliwość
odbyć lekcje czerpania papieru (pamiątkową kartkę papieru wszyscy zabrali
ze sobą). Następnie udaliśmy się do Torunia. Na rynku mogliśmy kupić
pamiątki i pierniki, z których to miasto słynie. Zwiedziliśmy ruiny zamku
Krzyżackiego. Następnie udaliśmy się przed dom Mikołaja Kopernika.
Wąskimi uliczkami przeszliśmy pod Krzywą Wieżą, z którą związana jest
legenda o pewnym zakochanym zakonniku. Największą atrakcją okazało
się pieczenie tradycyjnych ciastek w Muzeum Piernika. Dalsza trasa naszej
wycieczki prowadziła do hotelu ,,Kopernik”, gdzie mogliśmy odpocząć.
Drugiego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy do Muzeum Piernika. Największą
atrakcją okazało się pieczenie tradycyjnych pierników. Zabawa była przednia.
Następnie udaliśmy się Centrum Nowoczesności ,,Młyn Wiedzy”. Tam
spędziliśmy ponad 2 godziny. Obejrzeliśmy miedzy innymi: pracownię
kreatywną „przeBudowa” wyposażoną w nowatorski system klocków,
z których mogliśmy budować zamki, bloki, postacie itp.; wystawę dla dzieci
„przeŻycie”, na której mogliśmy zajrzeć do wnętrza kretowiska, lisiej nory
i ula. W domku na drzewie odwiedziliśmy sawannę i dżunglę amazońską.
Braliśmy udział w wyścigu ciężarówek. Zbudowaliśmy kolorowy tor dla
piłeczki. Około godziny 15.00 nasza wycieczka dobiegła końca. Nadszedł
czas na powrót do domu, a nam szkoda było wracać. To był naprawdę udany
wyjazd. Okazał się być wspaniałą lekcją historii, przyrody i kreatywności.
Edyta Zawada
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW

„Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności”.
Obchody Roku Henryka Sienkiewicza w Gimnazjum.
28 października Samorząd Uczniowski
zorganizował konkurs, którego celem
było rozbudzenie w młodym czytelniku
zainteresowania życiem i twórczością
Henryka Sienkiewicza.
Przygotowania do konkursu zachęciły
gimnazjalistów do współzawodnictwa
i samodzielnego wyszukiwania informacji na
temat pisarza. Przedstawiciele poszczególnych
klas dzielnie walczyli o główną nagrodę,
którą była jedna z powieści historycznych
Litwosa. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali
obdarowani słodkościami. Największą wiedzą
o literackim nobliście wykazali się Jakub
Korycki z kl. IIIa oraz Adam Abramczyk z kl. IIb.
Po długiej walce na dobre odpowiedzi konkurs
wygrał Kuba. Kolejnym etapem obchodów
Roku Henryka Sienkiewicza było umieszczenie
w kilku miejscach szkoły cytatów pochodzących
z różnych utworów pisarza, w celu przybliżenia
gimnazjalistom myśli wielkiego patrioty, który
pisał „ku pokrzepieniu serc”.
Nad projektem czuwała opiekunka
Samorządu Uczniowskiego
p. Grażyna Niezabitowska

Nowe odcinki nawierzchni asfaltowych
W Brogowej i Nieznamierowicach zostały oddane do użytku nowe
nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych. Odcinek o długości
435 metrów w Brogowej wybudowano od drogi powiatowej 3311W
w kierunku miejscowości Gliniec. W Nieznamierowicach odcinek
311 metrów ułatwi mieszkańcom połączenie z drogą powiatową 3315W
biegnącej w kierunku Drążna.

Droga w Nieznamierowicach

Droga w Brogowej

Podziel się dobrem!
Pod takim hasłem Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zorganizowała program
dotyczący profilaktyki uzależnień w formie koncertu
muzycznego dla klas szóstych szkoły podstawowej oraz
dla gimnazjalistów.
Widowisko przygotował i poprowadził Wiesław Błażkiewicz. To
człowiek, który walczy, by młode pokolenie wyzwolić z nałogów.
W swojej prezentacji przedstawia bloki tematyczne o przemocy
i agresji wśród młodzieży, cyber przemocy, uzależnienia od
alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy. Podejmuje
także temat wulgaryzmów w języku młodych ludzi. Momentami
program był wstrząsający, ale zarazem zmuszający do myślenia
i pozostawiający niezatarty ślad w umysłach.
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Pasowanie przedszkolaków
W Samorządowym Przedszkolu w Gałkach odbyło się uroczyste
przyjęcie w poczet przedszkolaków nowo przyjętych w tym roku
dzieci.
Przy takiej uroczystości nie mogło zabraknąć zwłaszcza rodziców
najmłodszych adeptów zdobywania wiedzy. Z drugiej strony także dzieci

chciały pochwalić się zdobytymi umiejętnościami. Oprócz tańców dały
wspaniały popis śpiewu i recytacji. Po części artystycznej Dyrektor
– Beata Turek dokonała aktu pasowania. Następnie każde dziecko
otrzymało pamiątkowy dyplom z rąk swoich wychowawców – Jadwigi
Kowalskiej i Jolanty Ochockiej.

Dzień Niepodległości
Jak każdego roku w ZSO w Rusinowie uroczyście obchodzono
Narodowe Święto Niepodległości.
O wadze tej uroczystości świadczył galowy strój wszystkich uczniów
oraz z dumą noszone biało-czerwone kotyliony. Montaż słowno-muzyczny
przedstawiający zebranym dzieje Ojczyzny przygotowany został pod

kierunkiem polonistki Grażyny Reguły. Nie mogło zabraknąć pieśni
patriotycznych, które z należytą powagą wykonał szkolny chór prowadzony
przez panią Jolantę Korycką. Całość dopełniła ciekawa oprawa plastyczna
wykonana przez panią Barbarę Odzimek. To była prawdziwa lekcja historii.

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

Wycieczka Klubu Seniora
W dniach 4, 5, 6 listopada 2011 r. Klub
Seniora działający przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Wieniawie uczestniczył
w trzydniowej wycieczce do Zakopanego
i Krakowa.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili w Zakopanem
Sanktuarium Matki Fatimskiej na Krzeptówkach,

skocznię narciarska, starą wieś góralską –
Chochołów oraz wjechano kolejką linową na
Gubałówkę. Tam można było podziwiać widoki
naszych gór. Jednym z punktów wycieczki była
wizyta na góralskim targu – Krupówkach, gdzie
można było skosztować oscypki oraz zrobić
pamiątkowe zakupy.

W d ro d ze p o w ro tn e j zw i e d zo n o
w Krakowie Sanktuarium Św. Jana Pawła
II, Zamek Królewski na Wawelu, Rynek oraz
Kościół Mariacki.

Nowy herb Gminy Wieniawa
Komisja Heraldyczna, działająca przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, wyraziła pozytywną opinię
na temat projektu herbu, baneru, flagi oraz
pieczęci Gminy Wieniawa, jako spełniające
warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy
o odznakach i mundurach.
W herbie znajdują się postaci świętych:
Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Szczepana
Diakona i Męczennika Autorem opracowania
heraldycznego jest Pan Kamil Wójcikowski.
W myśl zasady sacrum przed profanum,
w herbie znajdują się postaci patronów
Parafii Rzymskokatolickich z obszaru
gminy: Patronka Kościoła Wieniawskiego,

św. Katarzyna Aleksandryjska oraz patron
Kościoła w Skrzynnie, św. Szczepan diakon
i męczennik. Ponieważ na terenie gminy
znajdowało się miasto Skrzynno, posiadające
swój herb, obowiązkowo należało nawiązać
do tej symboliki, stąd w dolnej części tarczy,
pomiędzy postaciami świętych umieszczono
literę S, która znajdowała się w herbie miasta
Skrzynna. Projekt zostanie przedstawiony
Radnym Rady Gminy do zatwierdzenia
i podjęcia stosownych uchwał. Dziękujemy Pani
Grażynie Strzelczyk, Przewodniczącej Rady
Gminy, za nieocenioną pomoc i koordynację
prac związanych z projektowaniem symboli.

Fundusz Sołecki w Gminie Wieniawa
Fundusz ten, to środki wyodrębnione
z budżetu gminy, zagwarantowane na
realizację przedsięwzięć służących
poprawie życia mieszkańców.
Podstawą prawną jego funkcjonowania jest
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która
weszła w życie 20 marca 2014 r. O tym, na co
zostaną przeznaczone środki w konkretnym

sołectwie zdecydowali sami mieszkańcy
głosując w trakcie zebrań wiejskich. Projekty
wniosków dotyczący funduszu sołeckiego
złożyli sołtysi. Inicjatywę tę posiadają również,
rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa. Aby przedsięwzięcie mogło być
zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
musi spełniać trzy warunki:
- służyć poprawie życia mieszkańców
- należeć do zadań własnych gminy
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- być zgodne ze strategią rozwoju gminy
Przedsięwzięcia finansowane ze środków
funduszu sołeckiego są wykonywane
w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do
realizacji, a następnie wykonanie odbywa się
w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy
dotyczące gospodarki finansowej gminy.
Uchwała odnośnie Funduszu Sołeckiego
została przyjęta.

WIENIAWA

Gminne Obchody Dnia Seniora w Komorowie
W niedzielę, 13 listopada 2016 r.,
w Dziennym Domu Senior-Wigor
w Komorowie odbyły się Gminne Obchody
Dnia Seniora, połączone z Niedzielą
z Folklorem.
Od blisko roku Seniorzy z terenu Gminy
Wieniawa, mają miejsce, w którym wspólnie
spędzają czas i dzielą się ze sobą swoimi
pasjami i zainteresowaniami. W najbliższym
czasie chcemy wzbogacić ofertę placówki
o zabiegi fizjoterapeutyczne oraz objąć
uczestników opieką psychologiczną. Dzienny
Dom jest dla osób starszych okazją do
nowych form aktywności, takich jak chociażby
taniec nowoczesny, malowanie, wolontariat
czy rękodzieło artystyczne. Podejmowane
inicjatywy pokazują, iż Seniorzy nie tylko nie
są obciążeniem dla społeczeństwa, ale wręcz

przeciwnie – angażują się w działania na rzecz
innych m.in. czytają bajki dzieciom, pracują
z trudną młodzieżą, dbają o wygląd podwórka
czy organizują pikniki dla mieszkańców.
Z racji Ogólnopolskiego Dzień Seniora, który
przypada 14 listopada, chcieliśmy pokazać
społeczeństwu problemy osób starszych
i powiedzieć o barierach jakie napotykają
na swojej drodze. Dotyczy, to zarówno
barier wiekowych, ale przede wszystkim
sprawnościowych czy zdrowotnych. Dodatkowo
ludzie starsi bardzo często wykluczeni są
cyfrowo lub ekonomicznie z wielu dziedzin
naszego życia. W związku z powyższym,
organizujemy wspólnie z osobami starszymi,
Wieniawskim Centrum Kultury i Sportu,
Gminny Dzień Seniora. Chcemy, aby w akcji
uczestniczyli ludzie młodzi, którzy wolny czas

spędzają na pomocy osobom starszym. Dzięki
placówkom takim jak Senior Wigor, Seniorzy
mogą spędzić czas poza domem, a także
rozwijać się poznając różne tematy dotyczące
życia codziennego.
Obchody rozpoczęły się Uroczystą Mszą
Świętą, w Kaplicy w Komorowie. Następnie
w Dziennym Domu Senior Wigor miało
miejsce oficjalne otwarcie obchodów oraz
przemówienia zaproszonych gości.
Po oficjalnym rozpoczęciu zaprezentowano
część artystyczną, a w niej m.in.: występ
„Zespołu Wieniawa”, „zabawa na ludową
nutę”, a do tańca przygrywały: Kapela Jana
Wochniaka z Kłudna oraz Kapela Wiesławy
Gromadzkiej z Kamienia Dużego.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim za
liczne przybycie!

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Ryków, Gmina Wieniawa
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.
199 z poźn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wieniawa Uchwały Nr XXIII.203.2016 z dnia 28.10.2016 r. roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ryków w Gminie Wieniawa.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa w terminie
do dnia 19.12.2016. r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania
danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Wójt Gminy Wieniawa
mgr inż. Krzysztof Sobczak
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ogłoszenia
Barbara Wojtarek
Gacy granie
Czy żeś widział
Czy żeś słyszał
Czy byłeś w Przystałowicach
Skrzypki Gacy już spełnione
Pokolenia wyuczone
W świat pójdą i obierzą
Muzykę Gacy ustrzegą
Hej Gacowe skrzypiec granie
Dla potomnych pozostanie
Ta muzyka ta wspaniała
Chciał by cała Polska grała
Lekko robi się na duszy
A mózg zaraz nogi ruszy
Przytupują i szurgają
I oberki wywijają
Same nogi idą w tany
Oj da dany
Oj da dany
Jak się cieszę
Bogu chwała
Że muzyka tak przetrwała
I niech dalej cieszy ucho
Gacy granie
Z Przystałowic pod Przysuchą

Szanowni Państwo!
Szpital w Przysusze
zaprasza na

BEZPŁATNE BADANIA
TOMOGRAFICZNE PŁUC
I KLATKI PIERSIOWEJ

Badanie dedykowane jest dla osób
zamieszkałych na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego, białobrzeskiego.
Kryterium stanowią osoby w wieku 50 - 70 lat: palący (obecnie lub w przeszłości) papierosy lub
inne produkty tytoniowe (fajka, cygaro); ekwiwalent
1 paczki dziennie przez 20 lat; - z chorobą
nowotworową w rodzinie, szczególnie - rakiem
płuc;
- narażone zawodowo na czynniki rakotwórcze
(azbest, radon, arszenik, beryl, pył węgla
kamiennego). II. Niezależnie od wieku palącego
u osób: - ze zmianami w spirometrii (FEVI< 70%);
Badania wykonywane będą codziennie
w godz. 9-17 w Zakładzie Radiologii
w Przysusze ul. Partyzantów 8 (budynek
szpitala) tel. 48 3833500 lub 48 3833501 wew.
224
Jeśli należysz do którejkolwiek z tych grup
zapytaj swojego lekarza rodzinnego o możliwość
uczestnictwa w tych bezpłatnych badaniach.
Zgodnie z wymogami ochrony radiologicznej
badanie wymaga skierowania. W razie wątpliwości
lub problemów z uzyskaniem skierowania można
zgłosić się do Poradni Onkologicznej w Przysusze.
Dyrektor SPZZOZ Grzegorz Dziekan

Czad – cichy zabójca
W okresie jesienno-zimowym w związku
z koniecznością ogrzewania zwiększa się zagrożenie
pożarem oraz możliwością zatrucia gazami
spalinowymi. W budynkach w których urządzenia
grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne
są wadliwe lub źle użytkowane występuje ryzyko
śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla potocznie
zwanego czadem. Związek ten nazywany jest także
cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, nie ma
smaku ani zapachu. W sezonie grzewczym od września
2015 do końca marca 2016 na terenie kraju 2229 osób
uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej
hospitalizacji, a 50 zmarło. W celu uniknięcia kolejnych
tragedii apelujemy o wzmożenie szczególnej czujności
przy eksploatacji w/w urządzeń i instalacji oraz

zalecamy: przeprowadzać kontrole techniczne, w tym
sprawdzanie szczelności przewodów kominowych,
ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie
występowania dostatecznego ciągu powietrza,
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których
odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją
producenta, w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację, często wietrzyć
pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie
okien, nie bagatelizować objawów duszności,

Przysmaki Pani Moniki

Gulaszowa z wołowiną
Coraz mocniej wieje zimą, więc poszukujemy przepisu, który rozgrzałby naszych bliskich
powracających do domu. Ja bardzo lubię w takie dni przygotować najbliższym gęstą, sycącą i zawierającą mnóstwo składników energetycznych zupę gulaszową. Rozgrzewa i błyskawicznie syci. Polecam – zaraz zrobi się cieplej.
Składniki: (przepis na 5 dużych porcji) : 60 dag wołowiny na gulasz, 1 czubata łyżka mąki
pszennej, 50 dag ziemniaków, 2 marchewki, 1 duża pietruszka, 30 dag małych pieczarek,
1 duża cebula, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, słodka i ostra papryka w proszku, 2 listki laurowe, sól, pieprz, po 4-5 ziarenek pieprzu i ziela angielskiego, 40
ml oleju do smażenia.
Sposób przygotowania: 1. Wołowinę umyj. Ziemniaki, marchewki, pietruszkę, cebulę oraz
czosnek obierz, pokrój na kawałeczki. Pieczarki oczyść, potnij na połówki. Mięso oprósz mąką.
2. W garnku rozgrzej olej. Wrzuć mięso, cebulę i czosnek, zrumień je. Dołóż grzyby i resztę warzyw (oprócz ziemniaków). Smaż chwilę. Posyp słodką i ostrą papryką. Zalej 5 szklankami wody. Dołóż przyprawy. Gotuj przez 40 minut. Wrzuć ziemniaki i gotuj jeszcze 10 minut.
3. Wymieszaj z koncentratem. Jeszcze raz przypraw do smaku. Zupę ponownie zagotuj.
Udekoruj zieleniną. Smacznego.
Monika Grzywaczewska
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bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,
oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności
serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się
znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. Dla własnego
bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie
mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla, które
ostrzegą nas przed wystąpieniem tego trującego
gazu w powietrzu głośnym alarmem. Zachęcamy
również do zapoznania z materiałami opracowanymi
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej:
http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_
pozarowe_w_domu

sport

SZKÓŁKA PŁYWACKA
Od 3 października 2016 roku Powiatowa
Kryta Pływalnia rozpoczęła działalność
„Szkółki pływackiej”, której priorytetowym
celem jest prowadzenie zajęć nauki
i doskonalenia pływania dla dzieci
i młodzieży.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez
profesjonalną kadrę trenerską i instruktorską.
Do „Szkółki pływackiej” zakwalifikowało się
134 uczestników, którzy zostali podzieleni pod
względem umiejętności i wieku na 13 grup: 3
grupy doskonalące i pozostałe początkujące.

Zajęcia wszystkich grup nauki i doskonalenia
pływania odbywają się raz w tygodniu od
poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 –
19.00 z wyjątkiem 1 grupy początkowej, której
zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu.

Sukcesy przysuskich zawodników
29.10.2016. odbyły się Mistrzostwa
dzieci i kadetów w Taekwondo Olimpijskim
o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo
Olimpijskim w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W zawodach brali udział uczniowie z terenu
powiatu Przysuskiego zrzeszeni w Uczniowskim
Klubie Sportowym Taekwondo Olimpijskie „Dollyo”
z Końskich. W mistrzostwach wzięło udział
18 klubów w tym jeden ze Słowacji. Łącznie
w zawodach uczestniczyło 340 zawodnikach
pogrupowanych w kategoriach wagowych oraz
wiekowych. Drużyna z Przysuchy składała się
z 7 zawodników i podczas mistrzostw zdobyła
łącznie 10 medali tj. 3 złote, 3 srebrne, 4 brązowe.
W klasyfikacji generalnej zajęła 6 miejsce. Jest
to ogromny sukces zawodników z UKS „Dollyo”
biorąc pod uwagę fakt że, klub formalnie został
zarejestrowany w lutym tego roku. Mistrzostwa
rozgrywane były w kilku konkurencjach.
Konkurencja pod nazwą twio nopi ap chagi
polega na nożycowym kopnięciu jak najwyżej
w elektroniczny punkt pomiarowy, miejsca
medalowe to kopnięcie na wysokość wyżej niż
wyciągnięta ręka zawodnika. Konkurencja dolyo

chagi to kopanie przez 10 sekund w elektroniczny
ochraniacz zliczający uderzenia obiema nogami,
tutaj aby zdobyć medal trzeba było kopnąć ponad
35 razy. Ostatnim elementem mistrzostw były
walki które musieli ze sobą stoczyć zawodnicy
w systemie pucharowym. W Polsce odbyły się
4 takie turnieje. Zawody te są punktowane dla
zwycięzców którzy po zebraniu określonej liczby
punktów mogą otrzymać powołanie do Kadry
Narodowej. W zawodach uczestniczyli i wywalczyli
następujące miejsca: Mistrzostwa dzieci i kadetów
w Taekwondo Olimpijskim o Puchar Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 1. Warszawski
Mikołaj Publiczna Szkoła Podstawowa. nr 1
Przysucha - 1 miejsce twio nopi ap chagi – wzrost
do 130cm. 2. Łoś Adam - Zespół Szkół w Rogowie
- 2 miejsce twio nopi ap chagi - wzrost do 130cm,
- 3 miejsce dolyo chagi - wzrost do 130cm.
3. Mazur Kacper - Prywatna Szkoła Podstawowa
w Końskich - 3 miejsce twio nopi ap chagi wzrost do 130cm, - 2 miejsce dolyo chagi - wzrost
do 130cm. 4. Waligórski Szymon - Publiczna
Szkoła Podstawowa. Nr 2 Przysucha - 1 miejsce
twio nopi ap chagi wzrost powyżej 150cm, -
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2 miejsce dolyo chagi wzrost powyżej 150cm.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Taekwondo Olimpijskim. 1. Wolański Filip Publiczna Szkoła Podstawowa. nr1 Przysucha
- 1 miejsce w kategorii wagowej KM4. 2. Polak
Bartosz - Publiczna Szkoła Podstawowa. nr 1
Przysucha - 3 miejsce w kategorii wagowej
KM9. 3. Kucharski Wojciech - Publiczna Szkoła
Podstawowa. Nr2 Przysucha - 3 miejsce
w kategorii wagowej KM10. Uczniowski Klub
Sportowy Taekwondo Olimpijskie „Dollyo”
zrzesza łącznie 40 zawodników podzielonych
na dwie grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki
na hali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Przysusze i prowadzi je
instruktor Taekwondo - Piotr Nowak. W grudniu
planowane są Zawody Mikołajkowe Taekwondo
Olimpijskie w Białaczowie gdzie klub ma zamiar
równie dobrze się zaprezentować i zdobyć dużo
medali. Trzymajcie za nas kciuki. Chętnych
którzy chcą spróbować swoich sił w sztukach
walki serdecznie zapraszamy.
Piotr Nowak
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Powiatowe Ćwiczenia Obronne „Mazowsze 2016”

Uczniowie w gimnazjum zostali ranni. Niezbędna jest pomoc medyczna.

Szybko i fachowo - pierwsza pomoc do czasu przyjazdu karetki.

Sanitariusze transportują ranną do ambulansu.

Po chwili poszkodowana gotowa do drogi.

Ciężej ranni dostają konieczną pomoc.

Po przybyciu do zaimprowizowanego szpitala w ZS 2 badanie laekarskie
i kwalifikacja do dalszego leczenia.

Po badaniu lekarskim ranni trafiają na salę szpitalną.

Podsumowanie po zakończeniu ćwiczenia. Na szczęście było ono tylko
testem sprawności.
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