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28 grudnia 2016 r. odbyły się obrady XvI sesji Rady Powiatu. Po-
siedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof 
Wochniak, który zainaugurował posiedzenie, stwierdzając prawo-
mocność obrad. W kolejności założonego programu posiedzenia Rada 
realizowała przyjęty program. Na wstępie Radni zatwierdzili proponowany 
porządek obrad oraz zgłaszali zapytania i interpelacje. Następnie zostały 
przedstawione projekty uchwał: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2017 – 2024 wraz z objaśnieniem 
Zarządu Powiatu w Przysusze oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Przysuskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu 
w Przysusze. Odczytana została pozytywna opinia Komisji Rady Powiatu 
w Przysusze i przedstawione zostały wniosków radnych. Odczytano także 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W trakcie obrad zostało 
zaprezentowane stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Rady 
Powiatu i wniosków radnych. W bardzo sugestywny sposób prezentował 
założenia nowego budżetu starosta Marian Niemirski, który powiedział: 
„Przedkładając Państwu projekt budżetu powiatu przysuskiego na rok przyszły, 
zdaję sobie sprawę z tego, że stoją przed nami nowe, wielkie wyzwania. Po 
pierwsze, rok 2017 będzie prawdopodobnie pierwszym rokiem budżetowym 
intensywnego inwestowania funduszy europejskich z perspektywy fi nansowej 
2014 – 2020, kiedy zostaną uruchomione dofi nansowania unijne do projektów 
inwestycyjnych realizowanych przez samorządy na projekty. Po drugie, w roku 
2017 możemy się spodziewać, że rząd skieruje do realizacji inwestycyjne projekty 
prorozwojowe i oczekuję, że zgodnie z prezentowaną przez rząd fi lozofi ą zrów-
noważonego rozwoju środki inwestycyjne asygnowane przez władze centralne 
zaczną trafi ać do małych ojczyzn. Nie ukrywam, że mam ogromną nadzieję, iż 
wszyscy dołożymy wszelkich możliwych starań, aby tego typu projekty, które 
będą istotnie kształtować nowe, lepsze oblicza wsi i małych miast, trafi ą także 
do powiatu przysuskiego. Powiat przysuski przygotowuje się do pozyskania 
środków na kolejne inwestycje. W oparciu o proponowany budżet będziemy 
aplikować o środki do wszystkich dostępnych źródeł, które mogą w połączeniu 
z pieniędzmi stanowiącymi wyszczególnione w budżecie dochody własne, 
przyczynić się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Zakładamy, 
że w 2017 roku skierujemy łącznie na inwestycje blisko 14 mln 830 tys. złotych. 
Ten ogromny wysiłek fi nansowy zostanie ukierunkowany w większości na 
budowę i remonty dróg – blisko 8,6 mln złotych, realizację I etapu projektu 
zaopatrzenia mieszkańców powiatu w odnawialne źródła energii – 2, 5 mln 
złotych, inwestycje w obiekty oświatowe – ponad 3 mln 100 tys zł., w tym 3 mln 
złotych na modernizację budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na 
ZOL. Proszę Państwa Radnych o zwrócenie uwagi na strukturę tych wydatków, 
ponieważ zostały one tak skonstruowane, aby w żaden sposób nie oddziaływały 
negatywnie na funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji, czy sfery życia, za 
które odpowiedzialny jest powiat przysuski. Z wymienionej kwoty 14 830 tys 
zł, które planujemy wydać na inwestycje w 2017 roku, tylko 404 791 zł to środki 
własne powiatu, czyli tylko 2,73 % całości wydatków. Reszta środków będzie 
pochodzić z funduszy europejskich, FOGR – u, WFOŚiGW, dotacji Wojewody, 
dotacji i środków z budżetu państwa i kredytu. Trzeba mieć świadomość,że 
w najbliższych latach realizacja inwestycji w głównej mierze zależeć będzie 
od prowadzonej polityki racjonalizacji wydatków bieżących oraz wdrażania 
działań oszczędnościowych w sferze operacyjnej powiatu. Stałe racjonalizowa-
nie wydatków z kasy powiatu będzie wspierać proces gromadzenia własnych 
środków, przeznaczonych na współfi nansowanie inwestycji z zaangażowaniem 
fi nansowań zewnętrznych.

Wysoka Rado, w 2017 roku dochody budżety powiatu przysuskiego wyniosą 
ogółem 69 465 586 zł, składają się na nie dotacje, subwencje i dochody mająt-
kowe. W kwotach przedstawiają się one następująco: dochody bieżące 64 040 
378, dochody majątkowe 4 425 208 zł. Wydatki powiatu – 75 894 657 zł. Wydatki 
bieżące – 61 064 658 zł. Wydatki majątkowe – 14 829 999 zł. Defi cyt budżetu 
powiatu wyniesie 7 429 071 zł. Prognozujemy, że wydatki bieżące będą wyższe 
o 7,51 %, a poziom dochodów budżetu spadnie w stosunku do 2016 o 3,01 %. 
Skala wzrostu jest w naszej opinii wyjątkowa w skali regionu, tak samo, jak dyna-
mika wydatków inwestycyjnych. Jednak należy mieć świadomość faktu, że wraz 
z uruchamianiem fi nansowania projektów ze środków europejskich poziom 
dochodów powiatu przysuskiego może ulec znaczącym zmianom. Wielkość 
budżetu jest jednak planowana w oparciu o posiadane i potwierdzone dane, 
dlatego na dzień dzisiejszy widać trend spadkowy. Warto również nadmienić, 
że budżet powiatu przysuskiego na rok 2017 – to nie tylko planowane bardzo 
wysokie nakłady inwestycyjne, ale przede wszystkim zapewnienie stabilnego 
fi nansowania dla wszystkich instytucji powiatowych i realizowanie wszystkich 
zadań stanowiących zadania własne powiatu. Budżet przewiduje zrealizowanie 

planowanych zmian płacowych w oświacie, realizację projektów wdrażanych 
przez PCPR, dbałość o doposażanie służb i straży działających w naszym powie-
cie. W Zarządzie Powiatu oczekujemy, że przygotowany i omawiany obecnie 
projekt uchwały Budżetowej na 2017 r. stanie się po uchwaleniu przez Wysoką 
Radę dobrym fundamentem pod dalszy rozwój naszej małej ojczyzny. Pragnę 
poinformować Państwa, że przedkładany dokument uzyskał pozytywną opinię 
Mazowieckiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz Komisji Budżetowej Rady 
Powiatu w Przysusze. W mojej opinii są to najlepsze potwierdzenia faktu, że 
fi nanse powiatu przysuskiego są bezpieczne, a jego rozwój zagwarantowany. 
Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę wyrazić swoje podziękowanie 
Pani Skarbnik Ewie Białeckiej za ogromne zaangażowanie i pracę, którą wło-
żyła w powstanie niniejszego projektu, jak również wszystkim osobom, które 
miały swój udział w powstaniu tego dobrego projektu. Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, proszę o uchwalenie budżetu powiatu przysuskiego na 2017 r.” 
Następnie Radni przystąpili do głosowania nad przyjęciem uchwał w spra-
wie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na 
lata 2017 – 2024, uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na 2017 rok. 
zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego, zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2016 – 2020., zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2016, ustalenia na rok 2017 wysokości opłat 
za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 
przyjęcia planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu na rok 
2017. Warto zaznaczyć, że uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 
2017 r. został podjęta jednogłośnie. W kolejnym punkcie posiedzenia rada 
wysłuchała: informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
o przestrzeganiu i stosowaniu prawa budowlanego na terenie powiatu 
przysuskiego, odpowiedzi na zapytania i interpelacje oraz sprawozdania 
o pracach Zarządu między sesjami. Po omówieniu spraw różnych Rada 
zakończyła swoje obrady. 

Jarosław Bednarski

POWIAT Z BUdżETEM W NOWYM ROKU

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła budżet powiatu na 2017 r.

Starosta Marian Niemirski prezentuje Radzie Powiatu założenia nowego budżetu
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NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄdOWE

16 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne już w naszym po-
wiecie Noworoczne Spotkanie Samorządowe. Tak, jak w latach 
poprzednich nowy rok w powiecie przysuskim wspólnie z samorzą-
dowcami witali znakomici goście. Przybyli: ks. biskup Henryk Toma-
sik, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, parlamentarzyści 
PiS, przedstawiciele władz wojewódzkich, oświatowych, przedsta-
wiciele duchowieństwa z terenu powiatu, samorządowcy szczebla 
powiatowego i gminnego, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Łącznie 
w hali sportowej spotkało się ponad 700 osób. 

Spotkanie rozpoczęła dyrektor ZS 2 w Przysusze Małgorzata Bednarska, 
która prowadziła spotkanie. Po krótkim powitaniu zaprosiła na scenę 
starostę Mariana Niemirskiego, który wygłosił znakomite, przerywane 
oklaskami przemówienie. Był to moment kulminacyjny tegorocznego 
spotkania. Poniżej obszerne fragmenty tego wystąpienia. „Jestem nie-
zmiernie zaszczycony, że tak znakomici ludzie - przedstawiciele najwyższych 
władz świeckich i duchownych w nawale swoich obowiązków znaleźli czas, 
aby przyjąć zaproszenie na dzisiejsze spotkanie samorządowe i razem z nami 
przeżywać radość z nadziei, jaką niesie Nowy Rok. Szczerze w imieniu spo-
łeczności powiatu przysuskiego dziękuję wszystkim, którzy uczynili nam 
zaszczyt dodając swoją obecnością honoru i splendoru naszemu lokalnemu 
wydarzeniu . Spotykamy się u progu nowego, 2017 roku z nadzieją na dobre 
dni, które on ze sobą przyniesie. Większość samorządów przyjęła już uchwa-
ły budżetowe i przygotowuje się do ich skutecznego wdrożenia. Taki będzie 
główny sens naszej pracy i jej najważniejszy cel w 2017 r. Będziemy pracować 
dla dobra wspólnego w naszych społecznościach. Dla udoskonalania życia 
społecznego, podnoszenia warunków materialnych, rozwoju kultury lokalnej 
oraz wszystkiego, co może wprowadzać dobro do naszej codzienności. Niech 
mi będzie wolno w tym miejscu 
złożyć gospodarzom gmin, rad-
nym gminnym i powiatowym, 
pracownikom samorządowym 
oraz wszystkim społecznikom, 
którzy codziennie, wbrew trudno-
ściom i niedostatkom z niezłomną 
wiarą w sukces i konsekwencją, 
pracują na rzecz swoich wspólnot 
z nadzieją, że taką pracą budują 
dobro nasze na teraz i na przy-
szłość, wyrazić najgłębszy podziw 
i podziękowania za skuteczne 
działanie i wsparcie dla realizacji 
ludzkich dążeń, marzeń i aspiracji. 
To wasza praca Drodzy Przyjacie-
le przyczynia się do realizacji na-
szej najważniejszej misji - służby 
człowiekowi. Ten rok musi być 
szczególnie intensywny tutaj na 
dole struktury państwowej w sa-
morządach. To jest nasze zadanie do realizacji – musimy budować więcej, 
szybciej i lepiej. Polska zasługuje na szybkie i skuteczne działanie. Nasze 
budżety muszą nieść za sobą podnoszenie jakości życia we wszystkich jego 
wymiarach, na maksymalną skalę, jaką go tworzą. Powiat przysuski przygo-
towuje się do pozyskania środków na kolejne inwestycje. W oparciu o propo-
nowany budżet będziemy aplikować o środki do wszystkich dostępnych 
źródeł, które mogą w połączeniu z pieniędzmi stanowiącymi wyszczególnio-
ne w budżecie dochody własne, przyczynić się do poprawy jakości życia 
naszych mieszkańców. Zakładamy, że w 2017 roku skierujemy łącznie na 
inwestycje blisko 20 mln złotych. Ten ogromny wysiłek fi nansowy zostanie 
ukierunkowany w większości na budowę i remonty dróg – blisko 11 mln 
złotych, realizację I etapu projektu zaopatrzenia mieszkańców powiatu w od-
nawialne źródła energii – 2, 5 mln złotych, inwestycje w obiekty oświatowe 
– ponad 3 mln 100 tys zł., oraz 3 mln złotych na modernizację budynku 
szkolnego w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL. Jednocześnie pragnę 
zapewnić, że konstrukcja struktury wydatków budżetowych, które w 2017 
roku wyniosą około 75 mln zł. Opracowana jest tak, aby w żaden sposób nie 
oddziaływały one negatywnie na funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji, 
czy sfery życia, za które odpowiedzialny jest powiat przysuski. Nie możemy 
jednak zostawać sami ze swoimi działaniami, a niestety zdarzało się tak, że 
samorządy zamiast otrzymywać od struktur państwa daleko idącą pomoc, 

pozostawały ze swoimi problemami same, lub też wręcz były za swoją ak-
tywność karane. Oczekujemy i o to prosimy władze państwa – czekamy na 
jak najszybsze fi zyczne uruchomienie inwestycyjnych funduszy europejskich 
i towarzyszących im środków, które uzupełnią konieczne wkłady własne 
samorządów. Nie może być kontynuowana praktyka wypracowana za rządów 
poprzedniej koalicji, że bogate centra ekonomiczne realizują największe 
projekty dzięki swojemu gigantycznemu potencjałowi intelektualnemu, 
naukowemu i fi nansowemu, a prowincja staje się coraz bardziej opuszczona, 

niedoinwestowana i nieprzyjazna 
dla mieszkańców. Nikt już chyba 
w Polsce nie chce, aby zwycięzcą 
był tylko ten, kto pierwszy dobiega 
do mety, ponieważ żyć godnie po-
winien mieć prawo również i ten 
drugi i ci kolejni, ale również ci, któ-
rzy z różnych względów do mety 
dobiec nie mogą. Nie wolno dopu-
ścić więc do sytuacji, w której czło-
wieka w jego normalnym, codzien-
nym życiu traktuje się jak 
sportowca na zawodach. Tą samą 
zasadę należy przełożyć na sferę 
samorządową. Nie mogą domino-
wać ci najwięksi i najsilniejsi. Prawo 
do rozwoju muszą mieć wszyscy, 
ponieważ wszyscy tworzymy nasze 
największe dobro wspólne – jakim 
jest Polska. Wszyscy jesteśmy jej 

winni służbę i wszyscy za nią pono-
simy odpowiedzialność. Zwracam się więc z ogromną prośbą do obecnych 
tutaj na sali przedstawicieli władz i parlamentu. Potrzebujemy wsparcia 
i z wdzięcznością je przyjmiemy. Razem,kiedyś w tej sali powtarzaliśmy za 
większością obecnego rządu Rzeczpospolitej Polskiej „Tu jest Polska”. To był 
pierwszy tak wyraźny i mocny przekaz dzięki któremu nabraliśmy wiary, że 
po zmianie władzy w Warszawie państwo polskie powróci do Przysuchy 
i gmin tworzących powiat ze swoimi programami, ze wsparciem dla ludzi 
aktywnych, którzy tutaj właśnie w tej małej lokalnej ojczyźnie widzą swoje 
miejsce do życia. Z wielką nadzieją oczekuję, że w 2017 roku rząd skieruje do 
realizacji inwestycyjne projekty pro rozwojowe. Daje mi ta myśl prawdziwą 
i niekłamaną wiarę w fakt, że zgodnie z prezentowaną przez rząd fi lozofi ą 
zrównoważonego rozwoju środki inwestycyjne asygnowane przez władze 
centralne zaczną trafi ać do małych ojczyzn. To, co daje nadzieję, to fakt, że 
rząd podjął się działań, na które nikt w dotychczasowej historii po upadku 
PRL – u nie miał odwagi. Pojawiły się prawdziwe programy socjalne, które 
wspierają ludzi w potrzebie. Ta władza jako pierwsza odważyła się udzielić 
wsparcia rodzinie, jako podstawowej społecznej komórce, oddalając od 
milionów polskich rodzin widmo ekonomicznej biedy i przywracając milionom 
Polaków godność. Szanowni Państwo, wszyscy jak, tu siedzimy jesteśmy 
służbę naszej ojczyźnie winni, bo przecież nikt nas z niej nie zwolnił i wszyscy 
za nią ponosimy odpowiedzialność. Patrząc jednak na ostatnie wydarzenia 

Przemówienie Starosty było najważniejszym punktem spotkania noworocznego

Podziękowanie dla Starosty za mądre słowa skierowane do zebranych
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i zachowania niektórych polityków trudno uciec od politycznej refl eksji, choć 
rozumiem, że części z Państwa wyda się pewną niestosownością, że w tym 
miejscu, takim czasie pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o polityce. Nie 
powiem więc o polityce w sensie ścisłym, a w tym co będę mówił pozostanę 
w sferze wartości, zasad i norm etycznych, od których polityka nie może być 
wolna, a których kryzys uważam, za jedną z głównym przyczyn obecnej sy-
tuacji w Polsce. Drugim powodem, dla kórego może wydawać się niestosow-
nym mówienie w tym środowisku o polityce jest to, że przecież samorządow-
cy często odcinają się od polityki mówiąc: „nie jesteśmy politykami”. Nie 
podzielam tej opinii. Ci którzy z mandatu społecznego sprawują władzę w lo-
kalnych społecznościach – są politykami. Staje się to dość oczywiste, gdy 
przytoczymy klasyczną, wywodzącą się od Arystotelesa defi nicję polityki, 
według której jest ona działalnością, której celem jest zdobycie, sprawowanie 
i utrzymanie władzy. Istotą polityki jest zatem władza w państwie. Nikt 
przecież nie zakwestionuje w politycznym ustroju Rzeczpospolitej, że samo-
rządy mają polityczny udział w sprawowaniu władzy. Chciałbym jednak, 
abyśmy dziś skoncentrowali się na innej defi nicji polityki. Św. Jan Paweł II 
mówił: „polityka to roztropna troska o dobro wspólne”, Te dwie defi nicje się 
nie wykluczają, jednak ta pierwsza ma sens tylko wtedy, kiedy jest podpo-
rządkowana tej drugiej. Władza jest po prostu po to, aby być roztropnym 
narzędziem o dobro wspólne, władza dla samej władzy jest jakąś skrajnie 
niebezpieczną karykaturą prawdziwej polityką. I o takiej właściwie rozumia-
nej polityce, a właściwie o jej celu i sensie, czyli o dobru wspólnym chciałbym 
Państwu powiedzieć. Pojęcie dobra wspólnego na pewno nie należy dziś do 
najchętniej i najczęściej używanych terminów. Promuje się raczej konkuren-
cję, dążenie do indywidualnego zysku, własnej korzyści. Dominujący we 
współczesnej kulturze liberalny indywidualizm deprecjonuje otwarcie dobro 
wspólne, promując dążenie do własnego dobra wolnych i niezależnych 
jednostek jako najlepszy i najefektywniejszy mechanizm życia społeczno – 
gospodarczego. Wobec tych tendencji tym bardziej trzeba wołać, a może już 
nawet krzyczeć o przywrócenie należnej rangi dobru wspólnemu. Trzeba 
robić tym pilniej, im bardziej dostrzegamy jak egoizm indywidualny, bądź 
grupowy antagonizuje ludzi. Jeśli zabraknie jednoczącej siły dobra wspólne-
go, społeczeństwo nasze będzie stawało się coraz bardziej bezkształtną 
zbiorowością jednostek, szukających nie wespół z innymi, ale przeciwko innym 
ludziom realizacji własnych indywidualnych interesów. Jeżeli dzisiaj po-
wszechnym jest przekonanie, że polityka jest czymś brudnym, oderwanym 
od moralności, czy wręcz zmuszającym do postępowania nieetycznego w imię 
skuteczności, to dzieje się chyba przede wszystkim dlatego właśnie, że zbyt 
często gubi się samą jej istotę, czyli troskę o dobro wspólne. W praktyce rze-
czywiście nierzadko spotykamy się z taką wizją polityki, wedle której redu-
kuje się ją do samej tylko walki o władzę, do gry interesów zwalczających się 
sił. W tak pojmowanej i uprawianej polityce najważniejsze zdają się być spryt, 
demagogia, usprawiedliwia się nawet kłamstwo, czy demagogię używane 
wyłącznie w imię osiągnięcia celu. Polityka staje się areną walki własne, 
partykularne interesy, natomiast obywatele stają się przedmiotami politycz-
nego uwodzenia nastawionego wyłącznie na sukces w dniu wyborów. Pań-
stwo przestaje być wspólnym domem obywateli, którzy ulegają coraz więk-
szej bierności prowadzącej w prostej linii do rozpadu więzi społecznych oraz 
erozji systemu wartości. Takie państwo i społeczeństwo, w którym brakuje 
jednoczącego pojęcia dobra wspólnego, Jose Ortega Y Gasset w swej słynnej 
książce „Bunt mas” porównuje do dryfującego bezwładnie i bezwolnie okrę-
tu bez steru. Hiszpański myśliciel zauważa, że tworzy się nowa demokracja 
– demokracja roszczeń. Wszyscy czegoś pragną i czegoś się domagają. Nikt 
już nie zastanawia się nad dobrem wspólnym i nikt nie chce ponosić odpo-

wiedzialności za wspólne sprawy. Taka demokracja przypomina statek sza-
leńców, na pokładzie którego dzieją się najdziwniejsze rzeczy, lecz nikt nie 
interesuje się tym, ku czemu ostatecznie on zmierza. Nie ma jednoczącego 
celu, ani jednoczących pojęć, wszystko ulega dezintegracji, świat pogrąża 
się w ogromnym bałaganie. Ksiądz Józef Tischner, którego słowa są mottem 
dzisiejszego spotkania, o tych, którzy zaprzepaszczają dobro wspólne myśląc 
wyłącznie o swoim partykularnym interesie, pisał, że są gotowi podpalić 
katedrę, a może parlament, powiat, czy gminę, byle sobie przy tym ogniu 
usmażyć jajecznicę. Oczywiście nie ma nic w tym złego, że ktoś sobie chce 
usmażyć jajecznicę, ale nie wolno dla tego celu podpalać katedry, ani powia-
tu, ani gminy. Nie ma nic złego w tym, że polityk ma własne aspiracje, że 
troszczy się o własne dobro, o dobro rodziny, czy polityczny interes własnego 
ugrupowania, ale nie można piec tej pieczeni na ogniu podpalanego i nisz-
czonego dobra wspólnego, nie wolno podpalać ojczyzny, ani niszczyć naro-
du. Na to nie może być zgody i nigdy nie będzie. Szanowni Państwo czym jest 
w istocie dobro wspólne ? Nie jest ono sumą dóbr poszczególnych jednostek, 
tym bardziej nie można redukować go do wspólnego dobra ekonomicznego 
jakiejś społeczności. Oznacza ono „sumę takich warunków życia społecz-
nego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej rozwinąć własną dosko-
nałość”. Nie jest to więc tylko skarb państwa, budżet samorządu, zgroma-
dzone zasoby, czy bogactwa naturalne. Dobro wspólne to wspólnota osób, 
które tworzą daną społeczność, tak, jak my tutaj, dzisiaj. To także cała infra-
struktura materialna, społeczna, instytucje, sprawiedliwe prawo, kultura. Na 
końcu powiedziałem kultura, ale należało od tego właściwie zacząć. Wspo-
mniany Jan Paweł II mówił, że: „… kultura to najważniejszy i najbardziej 
doniosły element dobra wspólnego narodu.” Ważne, by o tym pamiętać bo 
wydaje się, że również w samorządach kultura przegrywa w politycznych 
priorytetach ze sprawami mniej istotnymi, ale przynoszącymi większe spo-
łeczne poparcie. Prymat dobra wspólnego także na tym polega, że nie będę 
nawet hipotetycznego, osobistego sukcesu wyborczego stawiał ponad to, co 
obiektywnie służy dobru wspólnemu. Oczywiście polityka nawet na poziomie 
samorządowym jest również swoistą dziedziną walki. Muszą na niej ścierać 
się różne stanowiska i koncepcje jest w nią wpisana twarda walka o głosy 
wyborców. Nie mogą jednak walka, czy jakieś partykularne, czy partyjne 
interesy być ważniejsze od dobra wspólnego. W przeciwnym razie zmarnu-
jemy to, co najważniejsze i czemu powinniśmy wszyscy służyć. Wspomniany 
już ksiądz Józef Tischner autor „Etyki solidarności” pisał, że dobro wspólne, 
dobroć i wspólnota to niejako trzy wierzchołki trójkąta, na których trzeba 
osadzić porządek społeczny współczesnej Polski. I powtarzał za Norwidem: 
„Jeśli tego nie zrobimy – zniszczymy Polskę”. Szanowni Państwo. Tak wiele 
dziś w tym bardzo trudnym czasie naszej ojczyzny, celowo poświęciłem dobru 
wspólnemu, aby poddać Państwa refl eksji, kto w Polsce realizuje politykę 
według defi nicji roztropnej troski o dobro wspólne, a kto według defi nicji 
władzy dla samej władzy ? Myślę, że dopiero takie spojrzenie na politykę 
pozwala zobaczyć jakąś jej szlachetność, a nawt widzieć jej realizację swo-
jego powołania. Życzę wszystkim Państwu, aby rok 2017 był rokiem prawdy, 
ciężkiej pracy i naszego wspólnego sukcesu. Chciałbym, aby Polska jako 
państwo, jako moja ojczyzna była za 349 dni krajem bardziej bezpiecznym, 
zamożniejszym, uczciwszym, bardziej przyjaznym obywatelowi, dającym 
jak najlepsze warunki do pracy, życia i szczęścia. Mam nadzieję, że będziemy 
również krajem wolnym od głupoty, pazerności, politycznego szkodnictwa 
i szaleństwa. Ale to musi być efekt uczciwej pracy nas wszystkich w 2017 roku. 
Dziękuję za uwagę.”

Następnie głos zabrał marszałek Stanisław Karczewski, który pod koniec 
swojego wystąpienia poprosił wszystkich obecnych na sali parlamentarzy-
stów o wyjście na scenę. Następnie w imieniu wszystkich obecnych Pan 
Marszałek złożył ks. Biskupowi życzenia z okazji nadchodzących imienin. 
Ks. Biskup wyraźnie wzruszony z wielką skromnością dziękował za pamięć 
i życzenia. Następnie udzielił zebranym błogosławieństwa na nowy rok. 
Pierwszą część spotkania zakończył koncert muzyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach i Po-
wiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Koncert poprowadził Waldemar 
Cichawa. Z dużym uznaniem publiczności spotkał się fakt udostępnienia 
sceny koncertowej lokalnym artystom, którzy znakomicie zaprezentowali 
swoje bardzo wysokie już umiejętności muzyczne. Po zakończeniu kon-
certu prowadząca spotkanie dyrektor Małgorzata Bednarska zaprosiła 
zebranych na przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły poczęstu-
nek. Tak, jak w przypadku muzyków, młodzi kucharze również zachwycili 
przybyłych. Następne spotkanie za rok.

Jarosław Bednarski

Parlamentarzyści PiS złożyli w imieniu wszystkich obecnych życzenia ks. Biskupowi
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Rozmowa ze Stanisławem Karczewskim 
Marszałkiem Senatu RP.

R.: Za nami okres świąteczny, czas pokoju i pojednania, tym-
czasem w parlamencie sytuacja była niezwykle burzliwa. Jak 
Pan skomentuje działania opozycji: okupowanie sejmowej sali 
plenarnej oraz brak chęci dialogu? 

S. K.: Przez te kilka tygodni okupowania sali sejmowej posłowie 
Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej pokazali, co oznacza być opo-
zycją totalną. Wydaje się, że nie są zainteresowani merytoryczną pracą 
tylko przeszkadzaniem rządzącym w realizowaniu obietnic wybor-
czych. A przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło większość 
mandatów w parlamencie w całkowicie demokratycznych wyborach. 
Okupacja sali, a zwłaszcza mównicy i zajmowanie miejsca marszałka 
Sejmu jest niedopuszczalnym złamaniem regulaminu i obyczajów 
parlamentarnych. Pod koniec tego protestu mieliśmy do czynienia 
po prostu z farsą. Media informowały, że były momenty kiedy na sali 
plenarnej nie było ani jednej osoby, a liderzy partii protestujących 
wyjeżdżali na urlopy. Opozycja twierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość 
planuje utrudnić przedstawicielom mediów pracę na terenie parla-
mentu, co było zupełną nieprawdą. Natomiast zależy nam na poprawie 
warunków pracy dziennikarzy. W tym celu utworzone zostało nowe 
Centrum Medialne. Uważamy, że Polacy mają prawo do otrzymywa-
nia rzetelnych informacji o pracy posłów i senatorów. Dwukrotnie 
spotkałem się z dziennikarzami, aby przedyskutować jak ich praca 
ma wyglądać. Już drugiego dnia protestu zapowiedzieliśmy, że „stare” 
zasady obowiązują. Opozycja nie miała podstaw by wykorzystywać 
ten argument do przedłużającej się okupacji sali plenarnej. 

R.: Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej twierdzili, 
że przyczyną protestu w Sejmie był także sposób uchwalenia 
budżetu. 

S.K.: Nie ma podstaw prawnych by twierdzić, że ustawa budżetowa 
została uchwalony w sposób nielegalny. W związku z uniemożli-
wieniem marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu prowadzenia obrad 
na sali plenarnej, wszyscy posłowie zostali odpowiednio wcześniej 
powiadomieni, że dalsza część posiedzenia odbędzie się w sali ko-
lumnowej. Stwierdzone zostało quorum, poparte nagraniami z kamer 
oraz pisemnymi oświadczeniami posłów. Część polityków twierdziła, 
że nie zostali wpuszczeni na posiedzenie, a tymczasem nagrania wy-
raźnie pokazują, że właśnie ci posłowie byli obecni i bez przeszkód 
mogli wziąć udział w debacie i głosowaniu. Nie wzięli. Ten protest od 
początku był próbą nieuchwalenia budżetu.

R.: Jak Pan skomentuje kontrowersyjną wypowiedź 
byłego premiera donalda Tuska, który poparł po-
gląd Platformy Obywatelskiej, że budżet nie został 
uchwalony legalnie?

S. K.: Pan Donald Tusk wypowiedział się w sposób 
nieodpowiedzialny. Powinien dbać o interes Polski 
i Polaków, a nie swojej partii. Taka wypowiedź jedno-
znacznie świadczy o tym, że jest partyjnym działaczem, 
a nie bezstronnym reprezentantem Polski. Historia Unii 
Europejskiej nie zna zabiegów o wstrzymanie dotacji 
dla własnego kraju. Trudno wyobrazić sobie taką sytu-
ację. Proszę pamiętać, że w traktatach nie ma żadnego 
uprawnienia do kontroli trybu uchwalania budżetów 
narodowych ani do karania za ten tryb. 

R.: Niedługo wybory nowego przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Sądzi Pan, że donald Tusk ma 
szansę na kolejną kadencję? 

S. K.: Nie mam zaufania do pana Donalda Tuska, nie 
działa on w interesie naszego kraju. Uważam, że rząd 
pani premier Beaty Szydło nie powinien poprzeć jego 
kandydatury. Natomiast w zeszłym tygodniu odbył się 
wybór na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 

Został nim Antonio Tajani. Jest to doświadczony polityk 
należący do chadeckiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Europosło-
wie Prawa i Sprawiedliwości popierali tę kandydaturę. 

R.: Trwają podsumowania dotychczasowych działań w mini-
sterstwach oraz planowanie dalszych zadań. Czy rok 2017 będzie 
równie intensywny jak poprzedni? 

S.K.: Jak najbardziej. Dokładamy wszelkich starań, aby rzetelnie pra-
cować na rzecz rozwoju Polski. Nie interesują nas polityczne awantury 
tylko merytoryczna praca. Przed nami niezwykle trudna, aczkolwiek 
niezbędna i oczekiwana reforma służby zdrowia. Czeka nas likwida-
cja Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcemy doprowadzić do tego, 
aby nakłady na ochronę zdrowia wynosiły 6 proc. PKB. Stworzona 
zostanie sieć szpitali, dzięki której łatwiej będzie rozdysponować 
środki fi nansowe. 

R.: Jak Pan skomentuje wypowiedź Prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego dotyczącą zmian w ordynacji wyborczej, które mia-
łyby nastąpić jeszcze przed wyborami samorządowymi w 2018 
roku? Czy są słuszne? 

S. K.: Zmiany, które proponuje Pan Prezes Kaczyński są jak najbardziej 
słuszne. Głównym ich celem jest rzetelne przeprowadzenie wybo-
rów, usprawnienie oraz zwiększenie przejrzystości procesu liczenia 
głosów, m. in. poprzez zamontowanie kamer w lokalach wyborczych 
i wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych. Brak kadencyjności 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie sprzyja ani demokracji, 
ani dobrym stosunkom społecznym w danej gminie czy powiecie. 
Ograniczenie liczby kadencji samorządowych władz wykonawczych 
do dwóch zlikwiduje niezdrowe układy. 

R.: Czy coroczne spotkanie noworoczne samorządowców, orga-
nizowane przez starostę powiatu przysuskiego Marian Niemirski 
było owocne? 

S. K.: Tak, na spotkanie w Przysusze przybyło kilkaset osób – samo-
rządowców, przedstawicieli instytucji lokalnych oraz mieszkańców. 
Jestem pełen uznania i wdzięczności dla tych samorządowców, którzy 
dbają o swoje małe ojczyzny. Polska to małe miejscowości, nie tylko 
wielkie aglomeracje. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że rok 2018 
wiąże się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W tym kontekście wybory samorządowe będą odgrywały ważną rolę 
w budowaniu naszej wspólnoty narodowej. We wspólnocie tej nie 
może zabraknąć Polonii licznie rozsianej po całym świecie.

R.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
S. K.: Również dziękuję i serdecznie pozdrawiam Czytelników „Ziemi 

Przysuskiej”.

SKUTECZNIE ZAżEGNALIŚMY KRYZYS PARLAMENTARNY
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STAROSTA PRZYSUSKI
ŚR-X.6821.5.2016

d E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) 
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrze-
niu wniosku Urzędu Gminy w Borkowicach z dnia 12 grudnia 2016 roku, znak: 
RUK.III.6822.1.2016, o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), 
Starosta Przysuski

o r z e k a 
o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych 

w obrębie Borkowice (gmina Borkowice), oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki: nr 91 (o powierzchni 0,06 ha), nr 92/1 (o powierzchni 0,0744 ha), nr 92/2 
(o powierzchni 0,0556 ha), nr 165 (o powierzchni 0,07 ha), nr 170 (o powierzchni 
0,60 ha), nr 276 (o powierzchni 3,01 ha) i nr 312 (o powierzchni 0,45 ha). 

U z a s a d n i e n i e
Do Starosty Przysuskiego w dniu 12 grudnia 2016 roku wpłynął wniosek Urzędu 

Gminy w Borkowicach z dnia 12 grudnia 2016 roku, znak: RUK.III.6822.1.2016, 
o uznanie, na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych, za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych w obrębie 
Borkowice (gmina Borkowice), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 
91 nr 92, nr 165, nr 170, nr 276 i nr 312, o łącznej powierzchni 4,32 ha. W związku 
z powyższym w dniu 19 grudnia 2016 roku Starosta Przysuski poinformował 
strony o wszczętym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku. 
Informację o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o uznaniu 
nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne) podano do publicznej wiado-
mości przez umieszczenie zawiadomienia z dnia 19 grudnia 2016 roku, znak: 
ŚR-X.6821.5.2016, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej tutejszego urzędu 
jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borkowicach i tablicy ogłoszeń 
Sołtysa wsi Borkowice. 

Z załączonych do wniosku zeznań świadków (oświadczeń mieszkańców miejsco-
wości Borkowice, gmina Borkowice) wynika, że przedmiotowe działki, tj. nr 91, nr 
92, nr 165, 170, 276 i 312, położone w miejscowości Borkowice (gmina Borkowice) 
stanowiły majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki. Według złożonych 
oświadczeń mieszkańców miejscowości Borkowice działki te przed rokiem 1963 
wykorzystywane były wspólnie przez mieszkańców wsi i przeznaczone były na 
cele użyteczności publicznej. Mieszkańcy korzystali z nich od najdawniejszych lat. 
Działki te mieszkańcy wykorzystywali do wypasania bydła, pozyskiwania piasku 
i gliny oraz opału na zimę. Na etapie prowadzonego postępowania wnioskodaw-
ca skorygował błędne zapisy we wniosku, dotyczące działki o nr 92, która – jak 
wynika z zapisów ewidencji gruntów – została podzielona i obecnie są to dwie 
działki o nr 92/1 i 92/2. 

Z załączonego do wniosku wypisu z ewidencji gruntów (dokument wg stanu 
na dzień 12 grudnia 2016 roku) wynika, że przedmiotowe działki nie stanowią 
własności żadnego podmiotu („właściciel nieustalony”) zaś jako władający wpisana 
jest Wspólnota Wsi Borkowice, brak informacji o prowadzeniu dla ww. działek 
księgi wieczystej. Na etapie prowadzonego postępowania, w wyznaczonym 
terminie jak również do dnia wydania niniejszej decyzji, do tutejszego organu nie 
wpłynęły żadne zastrzeżenia czy uwagi dotyczące uznania ww. działek za mienie 
gromadzkie (gminne). Zgodnie z treścią ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych za mienie gromadzkie można uznać te nieruchomości rolne, leśne 
i obszary wodne, położone na terenach wiejskich, które stanowią mienie gro-
madzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem 
wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były faktycznie 
użytkowane przez mieszkańców wsi. Jak wynika z zapisów art. 1 ust. 2 ww. ustawy 
defi nicja mienia gromadzkiego zawarta jest w przepisach Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 listopada 1962 roku w sprawie zarządu mieniem gromadzkim 
oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962, Nr 64, poz. 303). Przez mienie gromadzkie 
należy rozumieć mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 
1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad 
narodowych (Dz. U. z 1954 r., Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad 
jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez 
dawne gromady należy rozumieć gromady istniejące do dnia wejścia w życie ww. 
ustawy. Stosownie do zapisu art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie. Niniejsza decyzja 
ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny jaki istniał w dniu wejścia 
w życie ww. ustawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Mazowieckiego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) za pośrednictwem Starosty 
Przysuskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. STAROSTY Leszek Kopijek Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

STAROSTA PRZYSUSKI
ŚR-X.6821.6.2016

d E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) 
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrze-
niu wniosku Urzędu Gminy w Borkowicach z dnia 12 grudnia 2016 roku, znak: 
RUK.III.6822.2.2016, o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), 
Starosta Przysuski

o r z e k a 
o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych 

w obrębie Ruszkowice (gmina Borkowice), oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki: nr 815 (o powierzchni 0,12 ha), nr 1061 (o powierzchni 0,19 ha), nr 
1178 (o powierzchni 0,13 ha) i nr 1229 (o powierzchni 0,16 ha). 

U z a s a d n i e n i e
Do Starosty Przysuskiego w dniu 12 grudnia 2016 roku wpłynął wniosek Urzędu 

Gminy w Borkowicach z dnia 12 grudnia 2016 roku, znak: RUK.III.6822.2.2016, 
o uznanie, na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych, za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych w obrębie 
Ruszkowice (gmina Borkowice), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 
o nr 815 (o powierzchni 0,12 ha), nr 1061 (o powierzchni 0,19 ha), nr 1178 (o po-
wierzchni 0,13 ha) i nr 1229 (o powierzchni 0,16 ha). W związku z powyższym 
w dniu 19 grudnia 2016 roku Starosta Przysuski poinformował strony o wszczętym 
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku. Informację o wszczętym 
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie 
gromadzkie (gminne) podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie 
zawiadomienia z dnia 19 grudnia 2016 roku, znak: ŚR-X.6821.6.2016, na tablicy 
ogłoszeń i stronie internetowej tutejszego urzędu jak również na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Borkowicach i tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Ruszkowice. Z załą-
czonych do wniosku zeznań świadków (oświadczeń mieszkańców miejscowości 
Ruszkowice, gmina Borkowice) wynika, że przedmiotowe działki, tj. nr 815, 1061, 
1178 i 1229, położone w obrębie Ruszkowice (gmina Borkowice) stanowiły majątek 
dawnych gromad jako majątek gromadzki. Według złożonych oświadczeń miesz-
kańców miejscowości Ruszkowice działki te przed rokiem 1963 wykorzystywane 
były wspólnie przez mieszkańców wsi i przeznaczone były na cele użyteczności 
publicznej, z których mieszkańcy korzystali od najdawniejszych lat. Działki te 
mieszkańcy wykorzystywali do wypasania bydła, pozyskiwania piasku i gliny oraz 
opału na zimę. Z załączonego do wniosku wypisu z ewidencji gruntów (dokument 
wg stanu na dzień 12 grudnia 2016 roku) wynika, że przedmiotowe działki nie sta-
nowią własności żadnego podmiotu („właściciel nieustalony”) zaś jako władający 
wpisana jest Wspólnota Wsi Ruszkowice, brak informacji o prowadzeniu dla ww. 
działek księgi wieczystej. Na etapie prowadzonego postępowania, w wyznaczonym 
terminie jak również do dnia wydania niniejszej decyzji, do tutejszego organu nie 
wpłynęły żadne zastrzeżenia czy uwagi dotyczące uznania ww. działek za mienie 
gromadzkie (gminne). Zgodnie z treścią ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych za mienie gromadzkie można uznać te nieruchomości rolne, leśne 
i obszary wodne, położone na terenach wiejskich, które stanowią mienie gro-
madzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem 
wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były faktycznie 
użytkowane przez mieszkańców wsi. Jak wynika z zapisów art. 1 ust. 2 ww. ustawy 
defi nicja mienia gromadzkiego zawarta jest w przepisach Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 listopada 1962 roku w sprawie zarządu mieniem gromadzkim 
oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962, Nr 64, poz. 303). Przez mienie gromadzkie 
należy rozumieć mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 
1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad 
narodowych (Dz. U. z 1954 r., Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad 
jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez 
dawne gromady należy rozumieć gromady istniejące do dnia wejścia w życie ww. 
ustawy. Stosownie do zapisu art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie. Niniejsza decyzja 
ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny jaki istniał w dniu wejścia 
w życie ww. ustawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Mazowieckiego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) za pośrednictwem Starosty 
Przysuskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. STAROSTY Leszek Kopijek Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przysucha 2017-01-13 Przysucha 2017-01-12
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STAROSTA PRZYSUSKI
ŚR-X.6821.1.2016

d E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 
roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) oraz art. 
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku 
Urzędu Gminy w Klwowie z dnia 21 listopada 2016 roku, znak: RPŚ.II.6872.01.2016, 
o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), Starosta Przysuski 

o r z e k a
o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych w ob-

rębie Głuszyna (gmina Klwów), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 
674/1(o powierzchni 0,2400 ha) i nr 674/3 (o powierzchni 0,2000 ha).

U z a s a d n i e n i e
Do Starosty Przysuskiego w dniu 22 listopada 2016 roku wpłynął wniosek 

Urzędu Gminy w Klwowie z dnia 21 listopada 2016 roku, znak: RPŚ.II.6872.01.2016, 
o uznanie, na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych, za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych w obrębie 
Głuszyna (gmina Klwów), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 
674/1 (o powierzchni 0,2400 ha) i o nr 674/3 (o powierzchni 0,2000 ha). W związ-
ku z powyższym w dniu 8 grudnia 2016 roku Starosta Przysuski poinformował 
strony o wszczętym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku. 
Informację o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o uznaniu 
nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne) podano do publicznej wiado-
mości przez umieszczenie zawiadomienia z dnia 8 grudnia 2016 roku, znak: 
ŚR-X.6821.1.2016, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej tutejszego urzędu 
jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie i tablicy ogłoszeń 
Sołtysa wsi Głuszyna. Z załączonych do wniosku zeznań świadków (oświadczeń 
mieszkańców miejscowości Głuszyna, gmina Klwów) wynika, że przedmiotowe 
działki, tj. nr 674/1 i nr 674/3, położone w miejscowości Głuszyna (gmina Klwów) 
stanowiły majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki. Według złożonych 
oświadczeń mieszkańców miejscowości Głuszyna działki te przed rokiem 1963 
wykorzystywane były wspólnie przez mieszkańców wsi i przeznaczone były na cele 
użyteczności publicznej, z których mieszkańcy korzystali od najdawniejszych lat. 
Na działkach tych mieszkańcy wypasali bydło i owce. Z załączonego do wniosku 
wypisu z ewidencji gruntów (dokument z dnia 8 grudnia 2016 roku) wynika, że 
przedmiotowe działki nie stanowią własności żadnego podmiotu („właściciel 
nieustalony”) zaś jako władający wpisana jest Wspólnota Wsi Głuszyna, brak in-
formacji o prowadzeniu dla ww. działek księgi wieczystej. Z informacji uzyskanych 
z Urzędu Gminy w Klwowie wynika, że na działce o nr 674/1 zlokalizowane jest 
ujęcie wód podziemnych, składające się z dwóch studni głębinowych, zaopa-
trujące w wodę wodociąg gminny, zaś na działce o nr 674/3 zlokalizowany jest 
budynek stacji uzdatniania wody. Obiekty te użytkowane są przez Gminę Klwów. 
Na etapie prowadzonego postępowania, w wyznaczonym terminie jak również 
do dnia wydania niniejszej decyzji, do tutejszego organu nie wpłynęły żadne 
zastrzeżenia czy uwagi dotyczące uznania ww. działek za mienie gromadzkie 
(gminne). Zgodnie z treścią ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
za mienie gromadzkie można uznać te nieruchomości rolne, leśne i obszary 
wodne, położone na terenach wiejskich, które stanowią mienie gromadzkie 
w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia 
w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były faktycznie użyt-
kowane przez mieszkańców wsi. Jak wynika z zapisów art. 1 ust. 2 ww. ustawy 
defi nicja mienia gromadzkiego zawarta jest w przepisach Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 listopada 1962 roku w sprawie zarządu mieniem gromadzkim 
oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962, Nr 64, poz. 303). Przez mienie gromadzkie 
należy rozumieć mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 
1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad 
narodowych (Dz. U. z 1954 r., Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad 
jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez 
dawne gromady należy rozumieć gromady istniejące do dnia wejścia w życie ww. 
ustawy. Stosownie do zapisu art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie. Niniejsza decyzja 
ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny jaki istniał w dniu wejścia 
w życie ww. ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Wojewody Mazowieckiego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) za pośrednictwem 
Starosty Przysuskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. STAROSTY Leszek Kopijek Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

STAROSTA PRZYSUSKI
ŚR-X.6821.2.2016

d E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 
roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) oraz art. 
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku 
Urzędu Gminy w Klwowie z dnia 21 listopada 2016 roku, znak: RPŚ.II.6872.02.2016, 
o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), Starosta Przysuski 

o r z e k a 
o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w obrę-

bie Podczasza Wola (gmina Klwów), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 164 (o powierzchni 0,1700 ha).

U z a s a d n i e n i e
Do Starosty Przysuskiego w dniu 22 listopada 2016 roku wpłynął wniosek 

Urzędu Gminy w Klwowie z dnia 21 listopada 2016 roku, znak: RPŚ.II.6872.02.2016, 
o uznanie, na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych, za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w obrębie 
Podczasza Wola (gmina Klwów), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
o nr 164 (o powierzchni 0,1700 ha). W związku z powyższym w dniu 8 grudnia 
2016 roku Starosta Przysuski poinformował strony o wszczętym postępowaniu 
administracyjnym w przedmiocie wniosku. Informację o wszczętym postępowa-
niu w sprawie wydania decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie 
(gminne) podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie zawiadomienia 
z dnia 8 grudnia 2016 roku, znak: ŚR-X.6821.2.2016, na tablicy ogłoszeń i stronie 
internetowej tutejszego urzędu jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Klwowie i tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Podczasza Wola. Z załączonych do 
wniosku zeznań świadków (oświadczeń mieszkańców miejscowości Podcza-
sza Wola, gmina Klwów) wynika, że przedmiotowa działka, tj. nr 164, położona 
w miejscowości Podczasza Wola (gmina Klwów) stanowiła majątek dawnych 
gromad jako majątek gromadzki. Według złożonych oświadczeń mieszkańców 
miejscowości Podczasza Wola działka ta przed rokiem 1963 wykorzystywana 
była wspólnie przez mieszkańców wsi i przeznaczona była na cele użyteczności 
publicznej, z której mieszkańcy korzystali od najdawniejszych lat. Na działce tej 
mieszkańcy wypasali bydło i owce. Z załączonego do wniosku wypisu z ewiden-
cji gruntów (dokument z dnia 8 grudnia 2016 roku) wynika, że przedmiotowa 
działka nie stanowi własności żadnego podmiotu („właściciel nieustalony”) zaś 
jako władający wpisana jest Wspólnota Wsi, brak informacji o prowadzeniu dla 
ww. działki księgi wieczystej. Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Klwowie 
wynika, że na działce o nr 164 zlokalizowany jest budynek, będący w przeszłości 
świetlicą wiejską, a obecnie budynek ten dzierżawiony jest przez Gminę Klwów 
innemu podmiotowi (w budynku tym mieści się sklep). Na etapie prowadzonego 
postępowania, w wyznaczonym terminie jak również do dnia wydania niniejszej 
decyzji, do tutejszego organu nie wpłynęły żadne zastrzeżenia czy uwagi dotyczące 
uznania ww. działki za mienie gromadzkie (gminne). Zgodnie z treścią ustawy 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych za mienie gromadzkie można uznać 
te nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, położone na terenach wiejskich, 
które stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim 
mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspól-
not gruntowych były faktycznie użytkowane przez mieszkańców wsi. Jak wynika 
z zapisów art. 1 ust. 2 ww. ustawy defi nicja mienia gromadzkiego zawarta jest 
w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 roku 
w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962, 
Nr 64, poz. 303). Przez mienie gromadzkie należy rozumieć mienie, które do dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału admini-
stracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r., Nr 43, 
poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro 
gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady należy rozumieć 
gromady istniejące do dnia wejścia w życie ww. ustawy. Stosownie do zapisu 
art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje 
decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 
2 i 3, stanowią mienie gromadzkie. Niniejsza decyzja ma charakter deklaratoryjny 
i poświadcza stan prawny jaki istniał w dniu wejścia w życie ww. ustawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. 
Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Wojewody Mazowieckiego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) za pośrednictwem 
Starosty Przysuskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. STAROSTY Leszek Kopijek Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przysucha 2017-01-09 Przysucha 2017-01-09
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W 2017 roku Gmina Borkowice realizować będzie plan inwesty-
cyjny, którego łączne koszty fi nansowe wyniosą 2,6 mln złotych. 
Istotnym wydatkiem będzie budowa dróg gminnych Bolęcin- Janów, 
Borkowice ul. Cicha, ul. Wiśniowa, droga gminna w Ninkowie (w kie-
runku Politowa) . Na drogę Bolęcin- Janów Gmina pozyskała z PROW 
dofi nansowanie w kwocie 947 tyś. zł , zaś na drogę ul. Cicha w Borko-
wicach 161 tyś. zł. Kolejne inwestycje to budowa świetlicy wiejskiej 
w Zdonkowie, przebudowa zbiornika wodnego w Radestowie, moder-
nizacja zbiornika wodnego w Woli Kuraszowej, rozbudowa oświetlenia 
drogowego w Zdonkowie i Ruszkowicach, wymiana okien w budynku 
szkoły w Borkowicach, wykonanie opaski wokół szkoły w Rzucowie, 
zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Niskiej Jabłonicy, 
budowa małych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Ruszkowi-
cach i Politowie, konserwacja nawierzchni sztucznej trawy boiska 

w Ninkowie, zakup agregatu prądotwórczego, modernizacja urządzeń 
hydroforni w Borkowicach, wymiana przyłączy energetycznych na 
ujęciach wody w Borkowicach i Ninkowie, zakup działki na potrzeby 
gminy. Wykonane zostaną również projekty techniczne: budowy drogi 
gminnej ul. Szkolna w Ruszkowicach na odcinku do Szkoły Muzycznej, 
projekt rozbudowy sieci wodociągowej Radestów – Ninków. Część in-
westycji będzie mogła być zrealizowana po uzyskaniu dofi nansowania 
ze środków UE i środków krajowych. Gmina będzie się starać o dofi nan-
sowanie budowy drogi gminnej ul. Wiśniowa w Borkowicach (FOGR) 
przebudowy zbiornika wodnego w Radestowie (WFOŚ ), budowy 
świetlicy w Zdonkowie (LGD – PROW), budowa małych kompleksów 
sportowo-rekreacyjnych w Ruszkowicach i Politowie 

( Ministerstwo Sportu). 

INWESTYCJE GMINNE W 2017 R.

SPOTKANIE NOWOROCZNE PSL

14.01.2017 roku w Borkowicach odbyło się spotkanie nowo-
roczne powiatowej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. Spotkanie, które otworzył prezes Zarządu Powiatowego Robert 
Fidos rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu PSL ,, Roty”. Następnie 
zebrani obejrzeli krótki fi lm poświęcony 120 rocznicy powstania 
partii ludowej oraz wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez Roberta 
Fidosa o wybitnym przedstawicielu ruchu ludowego Stanisławie 
Mikołajczyku. PSL było jedyną siłą polityczną, która przeciwstawiała 
się w latach 1945-1947 powstawaniu systemu komunistycznego 
w Polsce. Brutalne ataki komunistycznych służb bezpieczeństwa, 
mordy na działaczach ludowych oraz sfałszowane wybory w 1947 
roku doprowadziły do likwidacji PSL i ucieczce wicepremiera Mi-
kołajczyka na emigrację. Powstałemu w 1949 roku ZSL – udało się 
wywalczyć w okresie PRL emerytury i renty rolnicze. W 1989 roku 
ZSL przyczynił się do obalenia komunizmu wchodząc w koalicję 
z Solidarnością i SD, która powołała pierwszy niekomunistyczny 
rząd z premierem Mazowieckim. W swoim wystąpieniu prezes 
Zarządu Powiatowego krytycznie odniósł się do działań rządu ko-
alicyjnego PSL z Platformą Obywatelską w sprawach emerytalnych, 

oświatowych i tych związanych z pomocą społeczną. Kolejnym 
punktem spotkania było omówienie kampanii sprawozdawczo-
wyborczej PSL w 2016 roku. W wyborach na szczeblu gminnym 
prezesami gminnymi PSL zostali wybrani: Jan Biskup – Klwów, 
Robert Fidos – Borkowice, Rafał Seta – Przysucha, Dorota Kwiet-
niewska – Odrzywół, Mariusz Jakubczyk – Wieniawa, Michał Sadza 
– Gielniów, Grzegorz Kraska – Rusinów. Prezesem Zarządu Powia-
towego został Robert Fidos – Wójt Gminy Borkowice. Prezesem 

Zarządu Wojewódz-
kiego PSL na Ma-
zowszu został Adam 
Struzik – marszałek 
Województwa Ma-
zowieckiego. Pod-
sumowaniem kam-
panii był Kongres 
PSL, który odbył się 
19 listopada 2016 
roku w Jachrance. 
Prezesem PSL został 
wybrany Władysław 
Kosiniak – Kamysz 
a przewodniczącym 
Rady Naczelnej Ja-
rosław Kalinowski. 
Kongres uznał , że 
Polska powinna 
pozostać silnym 
partnerem w Unii 
Europejskiej – Europie Ojczyzn. Delegaci opowiadali się za przy-
wróceniem wieku emerytalnego dla rolników, dla kobiet 55 lat, dla 
mężczyzn 60 lat. Uznano, że nowa ustawa o ochronie polskiej ziemi 
wniosła wiele ograniczeń w obrocie ziemią i jej dziedziczeniem. 
PSL przeciwstawia się umowie CETA, która przyniesie negatywne 
skutki dla polskiej gospodarki i zdrowia obywateli. PSL zapowiada 
możliwość łączenia świadczeń z KRUS i ZUS, poprawę prawa wod-
nego oraz uruchomienie programu walki ze smogiem. Opowiada 
się również za przywróceniem małego ruchu granicznego z Rosją. 
PSL jest za apolitycznością prokuratury i Trybunału Konstytucyj-
nego. Opowiada się za powstaniem Wyższej Izby Samorządowej 
oraz za wzmocnieniem fi nansowym samorządów lokalnych. Lu-
dowcy uznali, że o liczbie sprawowanych kadencji prezydentów, 
burmistrzów i wójtów powinni decydować obywatele RP. Wincenty 
Witos twierdził że 

,, potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choć-
by największy Geniusz – uczynić to może cały świadomy swych 
praw i obowiązków naród ”. Spotkanie zakończyło się swobodną 
wymianą poglądów oraz życzeniami, by Nowy 2017 rok był czasem 
spokoju i wytężonej pracy dla dobra ludzi i Ojczyzny. 

Opr. Robert Fidos

Prezes PSL Władysław Kosiniak –Kamysz
i Robert Fidos na Kongresie PSL
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JUBILEUSZ POżYCIA MAŁżEńSKIEGO

ORSZAK TRZECH KRÓLI W BORKOWICACH 

KALENdARZ
IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W GMINIE 

BORKOWICE W 2017 R.

29 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach 
swój jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary 
małżeńskie z terenu Gminy Borkowice. Wszystkich przybyłych na 
tę uroczystość przywitał Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos. Uroczy-
stość zaszczycili swoją obecnością: przewodniczący 
Rady Gminy w Borkowicach Tomasz Zdral, Skarb-
nik Marlena Tarka-Indyka oraz z ramienia starosty 
Jan Gawryś – członek Zarządu Powiatu. W swoim 
przemówieniu Wójt nawiązał do wartości, które są 
fundamentem długoletniego pożycia małżeńskie-
go oraz podziękował za trud i poświęcenie, życząc 
kolejnych wspólnych lat życia. W imieniu prezy-
denta RP Wójt Robert Fidos wraz z Panią kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną Cieślik wręczyli 
przyznane medale. Cześć artystyczną zaprezento-
wał zespół wokalny z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Borkowicach. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego obchodzili: Teresa i Tadeusz Błaszczykowscy 
z Rzucowa, Zofi a i Henryk Dzierzkowscy z Bryzgowa, 
Helena i Stefan Fidos z Borkowic, Lucyna i Tadeusz 
Grelewscy z Rzucowa, Elżbieta i Józef Juszyńscy 
z Ruszkowic, Mieczysława i Marian Kołazińscy ze 
Zdonkowa, Teresa i Tomasz Kopania ze Smagowa, 
Zofi a i Marian Kowalscy z Ruszkowic, Władysława 

i Tadeusz Majewscy z Radestowa, Elżbieta i Witold Mazurowie z Niskiej 
Jabłonicy , Krystyna i Edward Oleksy z Borkowic, Halina i Jan Skuza 
z Bryzgowa, Krystyna i Jan Socha z Borkowic, Janina i Józef Sykuła 
z Borkowic oraz Zofi a i Stanisław Sztyler z Ninkowa.

Orszak Trzech Króli - Borkowickie Spotkania z Kolędą i Pasto-
rałką.

 Początek roku 2017 przyniósł dla Borkowic kolejną imprezę, która 
pewnie wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Borkowice. 
Dnia 6 stycznia 2017r. odbył się po raz pierwszy Orszak Trzech Króli 
oraz Borkowickie Spotkania z Kolędą i Pastorałką. 

 Po wieczornej mszy w Kościele Parafi alnym w Borkowicach uczestni-
cy prowadzeni orszakiem przez Królów, którym poświęcone jest święto, 
przewędrowali do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach, 
gdzie nastąpiło dalsze świętowanie i kolędowanie. 

We wspólnym kolędowaniu brały udział zespoły wokalne oraz 
soliści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Przysusze pod 
kierunkiem Pana Karola Sionka, Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Odrzywołu pod kierunkiem Pana Krzysztofa Porębskiego, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie pod kierunkiem Pani Joanny 
Łukawskiej oraz gospodarze koncertu uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Borkowicach pod kierunkiem dyrektora Waldemara 

Orszak trzech króli. Borkowickie spotkania z kolędą i pastorałką • 
- styczeń
Koncert Noworoczny uczniów Szkoły Muzycznej w Ruszkowi-• 
cach – styczeń
Spotkania z historią – sylwetki proboszczów parafi i Borkowice • 
w latach 1365-1994 - luty
Gminne dyktando – • luty
Majówka na Krakową Górę • – maj
Gminny Dzień Dziecka –•  czerwiec
Gminny Dzień Strażaka – • czerwiec
Wakacyjny Festyn Rodzinny – • lipiec
40 rocznica erygowania parafi i Rzuców –•  sierpień 
Festiwal Piosenki Dziecięcej – • październik
Narodowe Święto Niepodległości•  – listopad 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza Łąckie-• 
go – listopad
Gminny Dzień Seniora -•  listopad

Cichawy. W trakcie koncertu panowała wręcz rodzinna atmosfera 
z bardzo chętnym włączaniem się do kolędowania licznie zgroma-
dzonej publiczności. Możliwość spotykania się ze sobą, aktywnego 
uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, sprzyja integracji lo-
kalnego społeczeństwa i zacieśnianiu pomiędzy nimi pozytywnych 
relacji interpersonalnych. 

 Pomimo wielkiego mrozu ,który panował w tym dniu, tak życzliwy 
i szeroki odbiór tego wydarzenia daje podstawy do opinii, iż tego typu 
działania mają pozytywny oddźwięk społeczeństwa i powinny być 
realizowane i kontynuowane w najbliższej przyszłości. 

Opr. Waldemar Cichawa 
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„Z WESOŁĄ PIOSENKĄ, Z MUZYKĄ I TAńCEM, 
MIĘdZY OPŁOTKAMI PRZESZLI PRZEBIERAńCE.

WESOŁO ŚPIEWALI, dO OKIEN PUKALI.
HEJ KOLĘdA, KOLĘdA!”

Uczniowie z klasy 3 PSP w Rozwadach wraz ze swoją wychowaw-
czynią panią Eweliną Danielik, postanowili odnowić stare zwyczaje. 
Jako kolędnicy z dobrymi życzeniami odwiedzili domostwa w Soł-
tysach, Gościńcu , Rozwadach i Snarkach. Wielu mieszkańców nie 
spodziewało się, że do ich drzwi zapukają m.in. anioł ,turoń, bocian, 
król Herod, śmierć i diabły, nad którymi wesoło kręciła się Betlejem-
ska Gwiazda. Kolędnicy wchodzili do domów lub byli podejmowani 
przez gospodarzy przed posesją, śpiewali kolędy i przygotowany 
wcześniej tekst. Zostali przyjęci bardzo miło i serdecznie. Wszystkim 
odwiedzonym mieszkańcom pomysł bardzo się podobał. W dowód 
wdzięczności za niecodzienną wizytę sowicie nagrodzili kolędników 
słodyczami i zaprosili za rok.

Wszyscy wiemy, że tradycja śpiewania kolęd jest nie rozerwalną częścią 
okresu Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i całym świecie Chrześcijań-
skim. Podtrzymując tę tradycję, w dniu 13 stycznia, w naszym Gimnazjum 
w Gielniowie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek pt. 
„W Żłobie Leży…”.

Organizatorem w tegorocznego konkursu zostało Gimnazjum Publiczne 
im. bł. Władysława z Gielniowa.

Udział w prezentacji swoich umiejętności wzięli uczniowie z Bielin, 
Rozwad i Gielniowa w sumie 61 uczestników – 43 uczniów ze szkół pod-
stawowych i 18 z gimnazjum.

Celem tego wydarzenia była prezentacja utworów bożonarodzenio-
wych solistów i zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania kolęd oraz 
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu 
wśród dzieci i młodzieży.

Członkowie „Jury” brali pod uwagę:
zgodność z tradycją,• 
pomysłowość i estetykę wykonania strojów i rekwizytów,• 
ogólny wyraz artystyczny,
dobór repertuaru,• 
umiejętności wokalne.• 

Każdy z uczestników otrzymał dyplom i pamiątkę za udział w konkursie. 
Fundatorami nagród byli ks. Wiesław Zawada i ks. Grzegorz Walczak.

Cały konkurs poprowadzili uczniowie gimnazjum Klaudia Meuszyńska 
oraz Dominik Borowiecki pod czujnym okiem ks. Tomasza i pana Krzysztofa 
Dąbrowskiego.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę pani mgr Edyty Cholewa 
za całą oprawę dotyczącą kostiumów i dekoracji.

W jury zasiedli: p. Beata, p. Ewelina, p. Krzysztof oraz ks. Grzegorz.
Wszyscy laureaci i wyróżnieni wystąpią w koncercie galowym, który 

odbędzie się w Kościele Parafi alnym pw. bł. Władysława z Gielniowa 
dn. 29.01.2017r. O godz. 1300. na który serdecznie zapraszamy.

 Dominik Borowiecki

„W żŁOBIE LEżY …”
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SPOTKANIE OPŁATKOWE STRAżAKÓW

W dniu 18 grudnia 2016 r. w świetlicy OSP w Gielniowie odbyło się 
spotkanie opłatkowe pielgrzymkowej grupy rowerowej z Gielniowa na 
Jasną Górę. W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczył ksiądz Wiesław 
Zawada, który zadeklarował się w przyszłym roku wziąć udział w piel-
grzymce i być jej duchowym przewodnikiem. Licznie zgromadzeni 

pielgrzymi śpiewali 
kolędy, połamali się 
opłatkiem, złożyli 
życzenia i zasiedli do 
wspólnej kolacji. Spo-
tkanie było też okazją 
do wręczenia prezen-
tów oraz snucia pla-
nów na przyszłość.
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Zwycięstwem drużyny z Kadzi Doły zakończył się tegoroczny turniej w halo-
wej piłce nożnej. Na podium stanęły również zespoły z Klwowa oraz Ulowa.

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. w hali sportowej Arena Klwów po raz 
kolejny odbyły się Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Klwów. 
W zawodach zgodnie z regulaminem mogły wziąć udział tylko drużyny 
z terenu Gminy Klwów. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn. Z uwagi na 
liczbę uczestników drużyny zostały w wyniku losowania podzielone na 
dwie grupy:

W poszczególnych grupach zostały rozegrane mecze systemem każdy 
z każdym. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do półfinałów. 
Pary półfinałowe tworzyły KS Ulów- KS Drążno, Kadź Doły - Klwów. Mecze 
o awans do finału obfitowały w sportowe emocje i wiele ciekawych akcji 
w wyniku których w spotkaniu o 3 miejsce spotkały się drużyny z Ulowa 
oraz Drążna a w finale Kadź Doły oraz Klwów.

W meczu o 3 miejsce zwyciężyła drużyna z Ulowa z wynikiem 5:2.
Tegorocznym zwycięzcą turnieju po raz kolejny okazała się drużyna 

z Kadzi Doły po rzutach karnych wynikiem 1:1 rzuty karne 3:2.
Na zakończenie zawodów zostały wręczone puchary dla zwycięskich 

drużyn oraz indywidualne statuetki dla najlepszych zawodników. Tytuł 
Najlepszego Bramkarza został przyznany Dominikowi Wieteska , natomiast 
tytuł najlepszy zawodnik został przyznany Danielowi Pietraszewskiemu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową postawę i rywalizację 
w duchu Fair Play.

9 stycznia 2017r. członkowie Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej wspólnie z panią dyrektor Edytą Sobczak i panią 
Adrianną Dobrodziej uczestniczyli w spotkaniu w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysu-
sze. Celem wycieczki było zapoznanie młodych druhów  
z obowiązkami i pracą zawodowych strażaków, a przede 
wszystkim kształtowanie właściwych postaw i reakcji w obliczu 
zagrożenia pożarowego. Wycieczkę rozpoczęła się od wysłu-
chania prelekcji przeprowadzonej przez Dowódcę Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej mł. bryg. Romana Świercza dotyczącej 
trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaków 
oraz prowadzonych przez nich akcji ratowniczo – gaśniczych. 
Następnie uczestnicy wycieczki przeszli do serca budynku, 
czyli dyspozytorni, skąd kierowane są do różnych zdarzeń nie 
tylko wozy strażackie, ale również inne służby pomocnicze. 
Druhowie strażacy z KPPSP w Przysusze przeprowadzili spe-
cjalnie próbny alarm, podczas którego młodzież miała okazję 
zauważyć jak sprawnie przebiega przygotowanie do wyjazdu  
na akcję ratowniczą. Młodzi druhowie zapoznani ze sprzętem 
strażackim potrzebnym do gaszenia pożarów i ratowania ludzi 
i zwierząt. Strażacy demonstrowali zastosowanie i pracę różnych 

urządzeń będących na wyposażeniu wozów strażackich.
Wyjazd został zorganizowany przez prezesa Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Klwowie Krzysztofa Dudka, za co serdecznie dzię-
kujemy.

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KLWÓW

WIZYTA MŁOdZIEżOWEJ dRUżYNY POżARNICZEJ W KOMENdZIE 
POWIATOWEJ PAńSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ W PRZYSUSZE

Grupa B
Kadź Doły1. 
Kadź Centrum2. 
Klwów3. 

Grupa A
KS Ulów1. 
Klwów Juniorzy 2. 
PiS – Przystałowice i Sady3. 
KS Drążno 4. 
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Niedzielne popołudnie 22 styczna 2017 roku kusiło otwartymi sze-
roko drzwiami strażackiej remizy w Klwowie, do której tłumnie zdążało 
wielu mieszkańców tej urokliwej, historycznej miejscowości.

Tego dnia bowiem lokalne stowarzyszenie kobiet „Babska Rzecz-
pospolita”, w ramach tzw. „Ludowej biesiady” – jednego z wielu po-
dejmowanych przez nie przedsięwzięć – zorganizowało niecodzien-
ną imprezę, polegającą na wspólnym muzykowaniu. I może w tym 
wspólnym postrzeganiu muzyki – ta łagodzi przecież obyczaje - nie 
byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że tym razem do znanego 
z muzyczno – tanecznych ekscesów zespołu „Babskiej…”, dołączyły 
inne, a przecież nieznane klwowianom grupy muzyczne.

I to był pomysł! Sukcesem bowiem jest zorganizowanie w jednym 
miejscu kilku aktywnych kulturalnie zespołów, będących kulturalnymi 
też wizytówkami lokalnych społeczności. Kolejnym zaś sukcesem jest 
to, że spotkanie to zainicjowało szeroką współpracę nie tylko w zakresie 
prowadzonych działań, ale i kontaktów osobistych.

Można? Można.
Dodać należy, że owa biesiada istotnie biesiadą była, bowiem stoły 

uginały się pod ciężarem przeróżnych acz kulinarnych arcydzieł, przy-
gotowanych osobiście przez Organizatorki.

Gośćmi spotkania byli członkowie folklorystycznego zespołu „Przy-
stalanki” ze stowarzyszenia „Przystalanie” z Przystałowic Małych w gmi-
nie Rusinów z Kapelą z Dzielnej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Nowomiejskiej z Nowego Miasta n/Pilicą, oraz wiążący muzycznie 
i artystycznie całość imprezy, znany pedagog i muzyk Jan Czerski 
z Poświętnego, który wraz z akordeonistą Czesławem Szczepańskim 
z Myślakowic w gminie Odrzywół, którzy wczuwając się w nastrój 
sali, podrywali gości do wspólnego śpiewania, że do tańca nie wspo-
mnę.

Trwającą około cztery godziny imprezę prowadzili Dorota Macierzyń-
ska z „Babskiej…” i piszący te słowa Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, 
mający ww. grupy artystyczne w opiece medialnej, zarządzanej przez 
obecnego na spotkaniu Romana Świstaka – redaktora naczelnego 
„OKOLICY. Gazety Południowego Mazowsza” w Grójcu.

Przed nami niebawem kolejna i jeszcze większa impreza kulturalna 
w Klwowie. Tym razem „Walentynkowa” w dniu 18.02.2017 r. i też or-
ganizowana przez „Babską Rzeczpospolitą”, w Hali Sportowej „ARENA” 
Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie. 

Pełna treść relacji z Biesiady na https://www.facebook.com/Bab-
ska-Rzeczpospolita

Autor Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki

20 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie 
wraz z opiekunami p. Szymonem Głuch, p. Karoliną Głuch oraz p. 
Adrianną Dobrodziej pojechali na mecz do Łodzi. Widowisko miało 
miejsce na hali Atlas Arena, a toczyła się tam zacięta walka zespołów 
siatkarskich Skra Bełchatów vs Azymut Modena. Stawką tego me-
czu było zwycięstwo na etapie grupowym siatkarskiej ligi mistrzów 
2016/2017. Emocje sięgały zenitu, gdyż zespół Polski walczył do ostat-
niej swojej szansy. Wszyscy mocno dopingowali „swoich”, ale niestety 
mecz zakończył się wynikiem 1:3 dla reprezentacji Włoch.

SKRA BEŁCHATÓW vS AZYMUT 
MOdENA

,,BIESIAdA LUdOWA W KLWOWIE”
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 Po raz kolejny w Stanisławowie-Królówce odbyła się uroczystość 
154 rocznicy powstania styczniowego. Organizatorem był Wójt 
Gminy Odrzywół Marian Kmieciak i Zespół Szkól Ponadgimna-
zjalnych i Mistrzostwa Sportowego z Lipin.

 Na odległej o kilkaset metrów od Stanisławowa, leśnej górze 
zwanej Królówką znajduje się pochodząca z 1827 r. kaplica św. 
Marii Magdaleny. U podnóża tej góry biegł średniowieczny trakt 
z Mazowsza na Śląsk. Od ponad 200 lat zmierza tamtędy pielgrzym-
ka warszawska. Na tej górze znajdują się mogiły powstańców. Po 
zwycięskiej bitwie stoczonej 10 lipca 1863r. przez pułki „Dzieci 
Warszawy” mjr. Ludwika Żychlińskiego i Władysława Grabowskie-
go, wielu rannych powstańców poukrywano i leczono w wielkiej 
tajemnicy w okolicznych dworach, mieszkaniach mieszczan drze-
wickich , a nawet karczmach.

 Część rannych została ukryta w folwarku Królówka, należącego 
do majątku Ossa. 

 Tam też kilku z nich zmarło z ran i zostało pochowanych na 
górze przy kaplicy. Powstańców, którzy zginęli w bitwie 10 lipca 
1863r. pochowano w liczbie około 50 w Ossie.

 Królówka jest małym leśnym cmentarzem, na którym pochowano 
też żołnierzy niemieckich zastrzelonych przez czerwonoarmistów 
w 1945r.

 Uroczystość otworzył Wójt Gminy Marian Kmieciak, wprowa-
dzając uczestników w historię Powstania Styczniowego, Królówki 
i bitwy w Ossie. Powitał też gości w osobach: przedstawiciela Wo-

jewody Pawła Sagana, ks. Proboszcza Adama Łukiewicza i Wójtów 
gmin Potworów, Gielniów i Wieniawy.

 Apel poległych i uroczyste wciągnięcie fl agi poprowadził Ko-
mendant kadetów z Lipin, płk. Ryszard Młodzianowski. Modlitwę 
za poległych powstańców odmówił ks. Proboszcz Adam Łukiewicz. 
Paweł Sagan z Urzędu Wojewódzkiego przypomniał w kontekście 
powstania, że „naród, który nie szanuje przeszłości, nie ma przyszło-
ści”. Wiązankę kwiatów na grobie złożyła Dyrektor ZSP i MS Dorota 
Sokołowska i Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gapys.

 W drugiej części uroczystości odbyła się mini rekonstrukcja 
historyczna przygotowana przez Mariana Kmieciaka - Wójta Gminy 
. Wzięli w niej udział kadeci z Lipin(jako powstańcy) ułani ze Stowa-
rzyszenia im. Oddziału Wydzielonego WP mjr. H. Dobrzańskiego- 
Hubala (jako Kozacy) i grupa rekonstrukcyjna z Radomia(artyleria 
i piechota rosyjska).

 Inscenizacja nawiązywała do losów pułku „Dzieci Warszawy” 
po bitwie pod Ossą.

4 dni po bitwie pod Ossą , pułk starł się pod wsią Brenica z garni-
zonem rosyjskim z Tomaszowa Mazowieckiego. Po początkowym 
sukcesie, przybycie artylerii rosyjskiej przesadziło o ciężkiej porażce 
i rozbiciu Pułku.

 W uroczystości wzięło udział około 200 osób, głównie młodzieży 
ze szkół średnich. 

OBCHOdY 154 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
W GMINIE OdRZYWÓŁ
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 W Radomiu odbyły się uroczystości powstania w 1982 roku pierwszego w PRL 
wolnego związku zawodowego rolników indywidualnych. Ówczesna komunistycz-
na władza długo odmawiała prawa do wolnego zrzeszenia się rolników. Zgodę 
wymusiły dopiero strajki chłopskie . 13 grudnia 1982r. władze komunistyczne 
rozwiązały NSZZ RI „S”, a wielu działaczy padło ofi arą prześladowań, internowania 
i więzienia.

 Uroczystość rozpoczęła msza święta w katedrze farnej celebrowana przez ks. 
bp. Henryka Tomasika. Na okolicznościowym spotkaniu w siedzibie NSZZ RI”S” 
spotkali się działacze związku na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu 
Tomaszem Świtką.

Obecni byli posłowie i senatorowie, oraz Wójtowie związani z NSZZ RI „S”. 
Część zasłużonych działaczy związku i osób zasłużonych dla polskiej wsi zostało 
uhonorowanych Srebrną i złotą odznaką NSZZ RI „S” przyznaną przez Zarząd 
Krajowy Związku. Odznaczenia wręczyła Przewodnicząca Zarządu Krajowego 
NSZZ RI „S” Pani Poseł Teresa Hałas . Wśród odznaczonych był Wójt Gminy Od-
rzywół Marian Kmieciak.

Pierwszym Przewodniczącym związku w gminie Odrzywół był Henryk Klata 
z Ossy. Następnymi byli Józef Byk z Cetnia , Henryk Maciągowski z Kamiennej 
Woli, oraz Stanisław Białek z Kłonnej. 

 W środę 28 grudnia 2016r. w Myślakowicach odbyła się uroczystość otwarcia ŚDS. 
Ta placówka wsparcia będzie prowadzić zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla 
osób ze schorzeniami neurologicznymi i lekkimi psychicznymi. Będzie to placówka 
dziennego wsparcia działająca 8 godzin dziennie. Uczestnicy zajęć , na podstawie 
skierowania lekarza specjalisty będą mogli korzystać z pracowni rehabilitacyjnej, kuli-
narnej, komputerowej, muzycznej i pracowni rękodzieła ludowego. ŚDS jest jednostką 
organizacyjną Gminy Odrzywół. Już w dniu uroczystego otwarcia do ŚDS zapisanych 
było 30 osób. Docelowo będzie to 35 osób. Na potrzeby placówki Rada Gminy przekazała 
budynek po byłej już szkole podstawowej. Budynek został gruntownie zmodernizowa-
ny ze środków dotacji Wojewody mazowieckiego i uzupełniających środków Gminy 
Odrzywół. Prowadzenie ŚDS jest zadaniem administracji rządowej. Gmina prowadzi 
je jako zadanie zlecone.

 Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji pracowników i uczestników ŚDS którą 
odprawił w kaplicy parafi alnej, ks. Proboszcz Tadeusz Żak. Na uroczystości obecni byli, 
oprócz uczestników ŚDS i mieszkańców Myślakowic, goście w osobach Z-cy Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Marcina Wodzińskiego, kierownika 
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Krzysztofa Murawskiego. Obecni byli także Bur-
mistrz Nowego Miasta Mariusz Dziuba, radni Rady Gminy na czele z Przewodniczącym 
Stanisławem Gapysem .

 Z opóźnieniem z powodu sesji budżetowej Rady Powiatu , dotarł Starosta przysuski 
Marian Niemirski. Gości powitali Wójt Gminy Marian Kmieciak i kierownik ŚDS Ewa 
Matuszczak . 

Wójt podziękował na ręce przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, za wsparcie 
projektu udzielone przez Wojewodę mazowieckiego. Wyraził radość za budynek szkoły, 
budowany przez 20 laty z udziałem mieszkańców, dalej będzie służył celom publicznym, 
że nie pozostanie niszczejącym obiektem po zamkniętej z przyczyn demografi cznych 
szkole podstawowej. Dyrektor Marcin Wodziński podkreślił, że opieka i rozwijanie 
samopomocy wśród osób niepełnosprawnych to zadanie rządowe i administracja 
rządowa aktywnie wspiera te działania. Kierownik Delegatury Krzysztof Morawski 
pogratulował wysiłku przy realizacji projektu i złożył w imieniu Wojewody życzenia 
dla uczestników uroczystości.

 Część ofi cjalną uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu dziecięcego 
„Mateuski” przygotowany pod kierunkiem nauczyciela muzyki Jana Czerskiego. 

 Goście uroczystości zwiedzili ŚDS i istniejącą od kilkunastu lat Izbę Regionalną – małe 
wiejskie muzeum ludowe z pięknymi zbiorami kultury ludowej.

 Życzenia dla uczestników uroczystości przesłał Marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski.

Na Sesji Rady Gminy w Odrzywole w dniu 30.12.2016 r. radni obradowali nad 
przedstawionym przez Wójta projektem budżetu na 2017 rok. 

Projekt uzyskał pozytywne opinie Komisji Rady Gminy i Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową. Plan dochodów 
obejmuje kwotę w wysokości 17 745 280.00 zł. Ponad 90% tej kwoty to subwencje 
i dotacje. W kwocie tej mieszczą się min. dotacja na Program „500 plus”, zasiłki 
rodzinne, subwencja oświatowa i przychody z gospodarki komunalnej. Najwięk-
sza dotacja inwestycyjna (już pozyskana) to prawie 2,2 mln zł dotacji unijnej na 
termomodernizację budynków publicznych.

Po stronie wydatków budżet zawiera kwotę 18 745 280.00 zł.

Gmina zamierza zrealizować w 2017 roku 15 zadań inwestycyjnych.
Warunkiem ich pełnej realizacji jest pozyskanie dotacji z programów PROW, 

LEADER, Ministerstwa Sportu, Funduszy Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkow-
skiego. Środki własne gminy są niewielkie i umożliwiają tylko częściowe pokrycie 
udziału własnego. Część zadań inwestycyjnych to zadania wieloletnie.

W 2017 roku przewiduje się też realizację inwestycji w 16 sołectwach w ramach 
Funduszu Sołeckiego.

W tym roku gmina rozpoczęła też fi nansowanie Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Myślakowicach.

35- LECIE POWSTANIA NSZZ RI „S” 

OTWARCIE ŚROdOWISKOWEGO dOMU 
SAMOPOMOCY W MYŚLAKOWICACH

BUdżET GMINY NA 2017 ROK PRZYJĘTY
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W dniach 26-28 listopada zuchy i harcerze Hufca ZHP Przysucha 
uczestniczyli w biwaku andrzejkowym zorganizowanym przez 18 
dHS „Wataha” i 9 Potworowską dH „Sfora”.

Tematem przewodnim tegorocznego biwaku było życie i twórczość 
patrona hufca – Oskara Kolberga. Piątkowy wieczór zaczęliśmy zakwa-
terowaniem i apelem rozpoczynającym. Dla jednej z druhen z Przy-
suchy był to szczególny wieczór – dh. Ewa w obecności instruktorów, 
harcerzy starszych i wędrowników dołączyła do grona instruktorskiego 
składając zobowiązanie.

Sobota była dniem bardzo intensywnej pracy i zabawy. Najpierw 
przybyli do nas goście z drużyn i gromad w Przysusze, Wieniawie 
i Borkowicach wykonując zadania przygotowane dla nich przez 18 DHS 
poznawali naszą miejscowość wędrując jej ulicami. Następnie przy-

szedł czas na naukę tkania oraz tańców ludowych. Wieczorem zaś 
wszyscy zaprezentowali zadanie przedbiwakowe – zaśpiewali piosenkę 
ludową akompaniując sobie własnoręcznie wykonanymi instrumen-
tami. Podczas zajęć wieczornych oraz dyskoteki w ludowych rytmach 
obowiązywały tradycyjne staropolskie stroje . Biwak zakończył się 
w niedzielę po mszy świętej w miejscowym kościele.

Świetności naszemu przedsięwzięciu, w którym łącznie wzięło udział 
90 zuchów, harcerzy i instruktorów dodały pyszności przygotowane 
przez rodziców, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 
Dziękujemy również dyrekcji szkół w Potworowie, a także Paniom: 
Halince i Kasi.

pwd. Natalia Żółcińska

W czwartek, 22 grudnia 2016 r., zgodnie z wieloletnią tradycją 
Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie odbyło 
się przedstawienie Jasełkowe.

Tegoroczna szkolna inscenizacja narodzenia Chrystusa przygoto-
wana pod opieką artystyczną p. Anny Milczarskiej i p. Marka Gapysa 
miała wyjątkowo uroczysty charakter.

Oparty na podstawie tekstów ks. Jana Twardowskiego, przeplatany 
kolędami i pastorałkami montaż poetycko-wokalny pozwolił wszyst-
kim zebranym w sali gimnastycznej w Potworowie na nowo przeżyć 
tajemnicę Bożego Narodzenia, a mądrość zawartych w nim wierszy, 

połączona z doskonałą grą aktorską uczniów z klas: II, III, IV, V i VI szkoły 
podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum dodatkowo podkreśliły istotę 
tych pięknych Świąt.

Całość uroczystości zakończyły płynące prosto z serca życzenia 
świąteczne składane przez: ks. proboszcza Jana Gruszkę, Wójta Gminy 
p. Marka Klimka oraz grono dyrektorskie: p. Halinę Piecyk i p. Krzysz-
tofa Wochniaka.

Anna Milczarska

BOżONAROdZENIOWE MISTERIUM Z KS. JANEM TWARdOWSKIM

HARCERSKIE ANdRZEJKI NA LUdOWO W POTWOROWIE
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W styczniu, we środy na korytarzu w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Potworowie słychać dźwięki muzyki. To członkowie Klubu Naszej 
Ziemi pod opieką p. Joanny Mikulskiej, przy współpracy z p. Anią Mar-
ciniak, próbują zachęcić uczniów do aktywnego spędzania przerw.

Dziewczęta przy wtórze współczesnych przebojów, prezentują 
podstawowe kroki aerobiku, zachęcając jednocześnie do ćwiczeń. 
Jest to nie lada atrakcją, tym bardziej, że uczniowie mają okazję nie 
tylko się poruszać, ale także poprawić sobie humor. Takie ćwiczenia 
będą uatrakcyjniały przerwy w środy do końca stycznia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnych ćwiczeń i zabawy. 
Tym bardziej, że już niedługo choinka, więc dobra kondycja na pewno 
się przyda.

Joanna Mikulska

W nocy z 8 na 9 grudnia 2016r. zuchy, harcerze oraz instruk-
torzy z Potworowa kolejny raz wyruszyli odebrać Betlejemskie 
Światło Pokoju, które na ręce Naczelnik Związku Harcerstwa 
Polskiego przekazują skauci słowaccy. Tym razem uroczystość 
przekazania miała miejsce w Kościele Świętego Józefa, w miej-
scowości Svit na Słowacji.

Polska jako jedno z ogniw betlejemskiej sztafety, przekazuje światło 
dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do 
Niemiec, a także na północ do Danii.

Wśród licznych atrakcji czekających na uczestników wyjazdu była 
wędrówka do zaprojektowanej przez Stanisława Witkiewicza Kaplicy 
na Jaszczurówce, podziwianie piękna Tatr widocznych zarówno z kra-
ju jak i ze Słowacji, udział w grze miejskiej po Zakopanem, a także 
w koncercie zespołu ,,Cisza jak ta”.

Niektórzy harcerze mieli okazję spróbować swoich sił przed kame-
rą – można ich zobaczyć pod adresem https://www.facebook.com/
BetlejemskieSwiatloPokoju/videos/1303777199693701/

,,Odważnie twórzmy pokój” to hasło tegorocznej akcji, która odbywa 
się w Polsce juz po raz 26. Co oznacza? „Tworzenie pokoju to sztuka 
dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwo-
ści i poświęcenia. Dla nas, to szukanie dobra w drugim człowieku. 
Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że taka postawa 
jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez 
względu na to, kim i jaki on jest! Tworzenie pokoju to szukanie dobra 
w drugim człowieku.

Wnioski wynikające z hasła?
Nie czekaj na pokój, lecz wnoś go ze sobą wszędzie, gdzie • 
przebywasz: do twojej rodziny, małżeństwa, miejsca pracy, 
Kościoła, drużyny, hufca i chorągwi.
Po prostu kochaj ludzi – nawet jeśli mają trudny charakter • i – 
o ile to tylko możliwe – staraj się żyć w pokoju ze wszystkimi 
ludźmi.
Troszcz się • o pokój wewnątrz Twojego serca. Jeśli pokłóciłeś się 
z kimś, gniewasz się na kogoś, nie podajesz mu ręki lub omijasz 
na ulicy – przyznaj się, że nie jest ci z tym dobrze, masz wyrzuty 
sumienia, cierpisz. Zdobądź się na odwagę i poświęcenie: pójdź 
do tej osoby, przeproś, proś o wybaczenie, pojednaj się.
Nie bądź powodem kłótni, zwad, nieporozumień. Bądź rzecz-• 
nikiem pojednania i dobrze pojętej tolerancji, bo tam gdzie 
pokój, zgoda i miłość – tam mieszka Bóg!”.

Po powrocie zuchy i harcerze przekazali Betlejemskie Światło wraz 
z przesłaniem do kościoła w Potworowie, a także na ręce przedstawi-
cieli fi rm i instytucji działających w Gminie Potworów.

pwd. Monika Żółcińska ZPiH

ĆWICZMY RAZEM

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
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Dobiegł końca rok 2016, jest to zatem bardzo dobry czas na podsu-
mowanie tego ostatniego roku intensywnej pracy. W tym czasie udało 
się wiele zrobić dla dobra i rozwoju naszej Gminy. Przedstawiamy 
Państwu informację na temat działań podejmowanych w poprzed-
nim roku, przyczyniających się do poprawy sytuacji w naszej Gminie, 
a także zrealizowanych inwestycji. W 2016 roku przebudowaliśmy 
trzy odcinki dróg gminnych: w Karczówce, Brogowej i Nieznamie-
rowicach. Gmina partycypowała także przy remoncie nawierzchni 
drogi powiatowej z Przystałowic Małych do Sadów. Poza tym do 

utwardzenia pozostałych dróg na terenie Gminy Rusinów zakupiliśmy 
943 tony żużla, 245 ton żwiru oraz 393 tony kruszywa. Materiały te 
zostały rozdzielone dla wszystkich miejscowości i utwardzono nimi 
drogi, które były najbardziej zniszczone oraz te, które łączą odległe 
zabudowania z drogami głównymi. 

W kwestii odprowadzenia wody utwardziliśmy płytami ażurowymi 
dno oraz skarpy rowu przy drodze w Bąkowie. Wiosną nowy wize-
runek wnętrza otrzymał budynek Urzędu Gminy oraz teren przed 
budynkiem. Wewnątrz zostały pomalowane ściany nowoczesną me-
todą oraz wykonano nowe trwałe i estetyczne lamperie. Obniżono 
również sufi ty na korytarzach, co pozwoliło ukryć dziesiątki metrów 
kabli instalacyjnych. Latem przystąpiliśmy do poprawy wizerunku 
świetlic w Przystałowicach Małych i Woli Gałeckiej. W Przystałowicach 
Małych teren został ogrodzony, wjazd z drogi gminnej utwardzono 

POdSUMOWANIE ROKU 2016 W GMINIE RUSINÓW
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kostką i wybudowano miejsca parkingowe, wykonano także wiele 
zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przed świetlicą. Świetlica w Woli 
Gałeckiej również otrzymała nowe ogrodzenie i utwardzenie terenu 
przed budynkiem kostką brukową. Bardzo ważną inwestycją była do-
stawa i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych 
i mających kłopoty z chodzeniem po schodach. Teraz podnośnik wy-
korzystywany jest każdego dnia i ułatwia życie osób, które poszukują 
pomocy medycznej w miejscowym ośrodku zdrowia. Po przejęciu 
wszystkich działek wchodzących w skład byłego SKR-u w Rusinowie 
najpierw teren został ogrodzony i zabezpieczony. Dużo pracy zajęło 
plantowanie i równanie terenu ale teraz mamy właściwe miejsce do 
przechowywania materiałów sypkich wykorzystywanych na drogi i do 
prac remontowo-budowlanych. Kolejnym etapem było wyremonto-
wanie znajdujących się na placu budynków. Dach, ściany oraz drzwi 
zostały gruntownie naprawione. Innymi ważnymi inwestycjami były 
nakłady poniesione na poprawę funkcjonowania i bezpieczeństwa 
w placówkach oświatowych. Przede wszystkim na Sali Gimnastycz-
nej całkowicie przebudowano oświetlenie, zamontowano lampy 
o mniejszym zużyciu energii. Dużo prac wykonano na kuchni szkolnej. 
Wymieniono oświetlenie oraz system wentylacyjny. Ponadto zaku-
piony został piec konwekcyjny oraz duża elektryczna patelnia. Sala 
informatyczna wyposażona została w system klimatyzacji, a dwie sale 
dydaktyczne doposażono w nowoczesny sprzęt informatyczny i RTV. 
Dodatkowo w salach dydaktycznych wymieniono 182 sztuki lamp 
oświetleniowych. Opracowane zostały dokumentacje techniczne: na 
budowę kanalizacji sanitarnej w Grabowej, Zychorzynie, Woli Gałec-
kiej i Gałkach, przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Brogowej, 
zagospodarowanie centrum miejscowości Władysławów, Gałki, Wola 
Gałecka, Krzesławice oraz budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia 
w Rusinowie. Opracowano też dokumentacje techniczne na przebudo-
wę dróg gminnych w miejscowościach: Nieznamierowice, Zychorzyn, 
Przystałowice Małe, Grabowa-Władysławów, ul. Zaszkolna w Rusinowie 
oraz wykonanie zjazdów do posesji na ul. Stegny w Rusinowie. Ponadto 
zamontowane zostały piłkochwyty na boiskach gminnych w Bąkowie, 
Rusinowie i Władysławowie. Gmina Rusinów w ubiegłym roku była 
współorganizatorem dożynek powiatowo-gminnych, a także zapo-
czątkowała organizację I Festiwalu im. Jana Gacy w Przystałowicach 
Małych. Zwieńczeniem roku był zakup samochodu ciężarowego marki 
mercedes Samochód ma otwartą skrzynię i pięcioosobową kabinę. 
Będzie służył do wszelkich prac gospodarczych na terenie gminy. 
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Styczeń 15.01
29.01

„Wieczór kolęd i pastorałek”• 
Choinka noworoczna wspólna dla osób niepełnosprawnych i dzieci uczęszczających na zajęcia w GOK-u. Pokaz • 
jasełek przygotowanych przez przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Wieniawie 

Luty 13-25.02
19.02

Ferie zimowe dla dzieci: zajęcia z lego robotyki, warsztaty szachowe, konkursy, zabawy dla dzieci.• 
”Biesiada w Wieniawie” - prezentacja stowarzyszeń, kół gospodyń i zespołów śpiewaczych z gminy Wieniawa• 

Marzec
07.03 
12.03 
26.03

Spotkanie z pisarką Grażyną Jeromin-Gałuszką autorką powieści dla dorosłych• 
„Melodie operetkowe” -recital Katarzyny Bochyńskiej- Wojdył • 
IV Gminny Turniej Szachowy dla młodzieży i dorosłych• 

Kwiecień 06.04
Wystawa prac malarskich studentów Wydziału Sztuki z Radomia - Warsztaty wykonywania ozdób i palm • 
wielkanocnych 

Maj 03.05
16.05

Akademia z okazji 3 Maja • 
Konkurs historyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce.• 

Czerwiec 01.06
18.06

„Gminny Dzień Dziecka” zorganizowanie wspólnie z przedszkolem i szkołą w Wieniawie zabaw dla dzieci, • 
konkursów. Impreza odbędzie się w muszli koncertowej w Wieniawie.
Wieczór Sobótkowy „Wianki 2017” • 

Lipiec 10.07
16.07

Piknik Disco Polo • 
XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka• 

Sierpień 07-11.08 
27.08 

Warsztaty dla dzieci z Lego Robotyki• 
Dożynki Gminne „Wieniawa 2017”• 

Wrzesień „Moja pasja , moje hobby” Konkurs na najciekawsze zbiory gromadzone przez młodzież i osoby dorosłe. Wystawa • 
pokonkursowa

Październik 22.10 Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Wybieramy talenty wokalne.• 
Wystawa prac studentów z Wydziału Sztuki z Radomia• 

Listopad 11.11
19.11

Akademia z okazji rocznicy 11 Listopada • 
„Granie na byle czym” konkurs dla młodzieży i osób dorosłych potrafi ących zagrać np. grzebieniu, harmonijce • 
ustnej, na pile itp.

Grudzień Konkurs na szopkę bożonarodzeniową i wystawa pokonkursowa. • 

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Wieniawie zorganizowało ,,Wieczór kolęd i pastora-
łek”. Na scenie zaprezentowały się dzieci uczestniczące na zaję-
ciach wokalnych i instrumentalnych w GOK-u pod kierunkiem 
muzyków Pana Dariusza Motyla i Pana Janusza Mandeckiego. 
Wystąpił także Zespół Folklorystyczny ,,Wieniawa” oraz Chór 
Kościelny pod kierunkiem siostry Teresy Janowskiej .Gorący-
mi brawami została nagrodzona Iza Woźna z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie za pięknie zaśpiewa-
ną pastorałkę. Swój wiersz o obrzędach bożonarodzeniowych 
przeczytała Pani Barbara Kapusta z Lokalnego Stowarzyszenia 
Kobiet w Skrzynnie. Można było usłyszeć kolędy tradycyjne, 
współczesne oraz dawne pastorałki. Licznie zgromadzona 
publiczność chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania. 
Spotkanie kolędowe miało uroczysty charakter i tworzyło ro-
dzinną atmosferę.

KONCERT KOLĘd 
I PASTORAŁEK

PLANOWANE IMPREZY KULTURALNE W GMINNYM CENTRUM 
KULTURY I SPORTU W WIENIAWIE W 2017ROKU
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Wzorem roku ubiegłego, również w tegoroczne ferie zimowe, 
dzieci rolników, ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, będą mogły skorzystać z dziesięciodniowych kolonii, 
organizowanych przez współpracujące z gminą w tym zakresie stowa-
rzyszenia. Wyjazdy są dofi nansowane przez KRUS, a uczestnicy sami 

pokrywają część kosztów. Zimowiska organizowane są dla dzieci do 16 
roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest ubezpieczenie, co najmniej 
jednego z rodziców w pełnym zakresie jako rolnik w KRUS. Wyjazdy 
organizowane są do Białego Dunajca oraz Bory Tucholskie - Tleń, Perła 
Bałtyku Władysławowo 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po długiej chorobie odszedł 
do wieczności wieloletni proboszcz parafi i p.w św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Wieniawie oraz Honorowy Obywatel Gminy Wieniawa, 
śp. ks. Kan. Jan Blicharz. Msza Św. pogrzebowa odbyła się w kościele 
w Wieniawie w dniu 18 stycznia 2017r., o godzinie 12.00

Ksiądz Kanonik Jan Blicharz urodził się 21 września 1937 roku w Ka-
zimierzowie. Mieszkańcem Wieniawy był od 15 stycznia 1986 roku 
gdzie został mianowany proboszczem. Ksiądz Jan Blicharz wyróżniał 
się jako kapłan, ale również jako człowiek wrażliwy na potrzeby in-
nych. Nie zważając na przewidywane trudności, podjął się ratowania 
jednej z wieniawskich „perełek” jaką jest kościół pod wezwaniem św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. W latach 1987-1999 przeprowadził prace 
remontowe w świątyni, był również inicjatorem nowego kościoła p.w. 
Matki Odkupiciela w Brudnowie.

Ksiądz Jan Blicharz, do momentu, gdy pozwalał mu na to stan 
zdrowia, aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i publicznym 
gminy. 7 marca 1991 roku został mianowany Kanonikiem Honoro-
wym Kapituły Katedralnej Św. Kazimierza w Radomiu przez Ks. Bp. 
Edwarda Materskiego. Uchwałą nr V/46/2011 z dnia 27.05.2011 roku 
Rada Gminy w Wieniawie nadała , ks. Kanonikowi Janowi Blicharzowi, 

tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Pozostanie w naszej pamięci 
jako gorliwy duszpasterz oraz bardzo dobry i godny naśladowania 
gospodarz parafi i.

Na uroczystym spotkaniu noworocznym 07 stycznia 2017r., Wójt 
Gminy przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, 
nowy zestaw ratownictwa technicznego, motopompę oraz system 
selektywnego powiadamiania. Zakupy zostały sfi nansowane w 75 % 
ze środków własnych gminy, 25% poniesionych kosztów sfi nansował 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie jest członkiem 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Obok działań związanych 
z gaszeniem pożarów, wykonuje również te, z zakresu ratownictwa 
technicznego. Działania dotyczące ratowania osób poszkodowanych 
w skutek różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych są równie 
istotnym kierunkiem pracy strażaków. Aby skutecznie ratować ludz-
kie życie, niezbędny jest jednak odpowiedni sprzęt oraz szkolenia 
specjalistyczne w tym zakresie. Strażacy otrzymali, m.in:

motopompę• 
matę narzędziową• 
cylinder rozpierający• 
zestaw łańcuchów• 
rozpieracz ramieniowy• 
nożyce hydrauliczne• 
agregat hydrauliczny• 
syrenę rezerwową wraz z radiowym urządzeniem sterującym• 

Dziękujemy Panu Piotrowi Zasadzie, za udostępnienie fotografi i.

JEdNOSTKA OSP W WIENIAWIE 
OTRZYMAŁA dOdATKOWE 

WYPOSAżENIE

ZIMOWE KOLONIE dLA dZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

ZMARŁ KS. KAN JAN BLICHARZ, WIELOLETNI PROBOSZCZ PARAFII 
W WIENIAWIE
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PLACEK dROżdżOWY Z MIĘSEM 
MIELONYM

Zapraszam Państwa do wykonania prostej, 
ale za to bardzo smacznej i pożywnej potra-
wy. Włoskie korzenie tej potrawy udało się 
połączyć z charakterystycznym dla polskiej 
kuchni mielonym mięsem i naszą regionalną 
papryką. Jak wyszło ocenicie sami, jeśli zrobi-
cie to bardzo dobre danie. Wszystkim będzie 
smakować. Drogo na pewno nie będzie. Po-
lecam. Przepis na 3-4 osoby.
Składniki: 1,5 szklanki mąki, 1/2 szklanka mle-
ka, 25g świeżych drożdży, 1/2 łyżeczki cukru, 1/2 łyżeczki soli, 2 łyżki oleju, 300g 
mięsa mielonego, 1 czerwona cebula, 1 czerwona papryka, 1 łyżka koncentratu 
pomidorowego, papryka suszona słodka i ostra, olej, sól, pieprz. 
Sposób przygotowania: 1 Cebulę i paprykę kroimy w drobną kostkę. Na 
rozgrzanym oleju podsmażamy mięso i warzywa. 2. Przyprawiamy, dodajemy 
koncentrat, całość studzimy. 3. Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku, łączy-
my z mąką, cukrem, solą i olejem. Wyrabiamy gładkie ciasto. Dzielimy na 4-6 
części, każdą rozwałkowujemy na kształt koła. 4. Na każdy placek wykładamy 
uduszone mięso mielone z warzywami. Brzegi zaginamy do środka tak, by 
ciasto przykryło trochę farszu. 5. Pieczemy w temperaturze 210 stopni przez 
15-20 minut, aż brzegi się zarumienią.

Monika Grzywaczewska

PRZYSMAKI PANI MONIKI

Urząd Gminy w Odrzywole zaprasza mieszkańców Gminy Odrzywół do 
udziału w projekcie szkoleniowym finansowanym ze środków unijnych 
(PRO WM)

„Nowe umiejętności- nowe perspektywy.” W ramach szkoleń zachęcamy 
do udziału w następujących kursach:

Nauka języka angielskiego (120godzin) dla początkujących. Grupa 1. 
12 osób.
Nauka języka niemieckiego (120 godzin) dla początkujących Grupa 2. 
12 osób.
Szkolenie z technik informacyjnych (JCT) w wymiarze 120 godzin. 3. 
Grupa 10 – osobowa.

Szkolenia będą odbywać się w budynku szkolnym w Odrzywole. Zapra-
szamy osoby powyżej 25 roku życia. W szkoleniach mogą brać udział osoby 
pracujące, osoby bezrobotne, emeryci i renciści. Szkolenia będą odbywać się 
w godzinach wieczornych ( harmonogram do ustalenia z prowadzącym).

Wstępne zgłoszenia udziału można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy 
w Odrzywole, w terminie do 31 stycznia 2017r. w godzinach pracy Urzędu.

Wstępne zgłoszenie do udziału 
w szkoleniu ”Nowe umiejętności-nowe perspektywy”

w grupie : język angielski/język niemiecki/techniki informacyjne*

Nazwisko i imię : ..............................................................................................................
Adres zamieszkania: ......................................................................................................
Data urodzenia: ...............................................................................................................
Wykształcenie: .................................................................................................................

 5. Status osoby: bezrobotna/pracująca/rencista-emeryt/*

.................................................................
Podpis

Oświadczenie
Ja niżej podpisany(na) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych na potrzeby udziału w szkoleniu „Nowe umiejętności – nowe 
perspektywy”

( RPMA .10.02.00-IP.01-14-015/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu ) 

..........................................................
Podpis

*Niepotrzebne skreślić

ZAPROSZENIE dO UdZIAŁU  
W SZKOLENIACH JĘZYKOWYCH

Na prośbę czytelniczki publikujemy jej list w ważnej sprawie. 
List jest publikowany w całości bez zmian i poprawek.

Droga Redakcjo !!

jestem mieszkanką Przysuchy, ale myślę, że pod tym apelem, prośbą, a nawet 
błaganiem o pomoc, mogłoby się podpisać wiele osób z różnych miejscowości, 
miast i miasteczek. Chciałabym prosić redakcję, a wręcz nawet błagam o pomoc 
w rozwiązaniu problemu, jakim jest wyrzucanie piesków przez swoich „kochanych 
właścicieli” !!! Ten problem, to nie tylko problem Przysuchy, ale zapewne całej Polski. 
Myślę, że wydrukowanie tego listu – apelu, poruszy może serca i sumienia co niektórych 
osób. Serce się kraje jak widzę te biedne pieski, które pewnie kiedyś dawały swoim 
właścicielom wiele radości, a niejednokrotnie były prezentem dla ukochanej osoby, 
czy też były strażnikami i ochroniarzami gospodarstwa, a teraz są wyrzucane jak 
śmieci i niechciane i niepotrzebne bez względu na pogodę – czy to w upał, cz y w strze-
lający mróz. Pies to przecież członek rodziny, wierny oddany, będący dla człowieka 
psychoterapeutą, dla chorych dzieci wykorzystywany w dogoterapii. Niejednokrotnie 
oglądamy w programy, lub czytamy artykuły, gdzie pies nie może się pogodzić ze 
śmiercią swojego Pana i przesiaduje przy jego grobie, gdzie inni zapominają o swoim 
przyjacielu bardzo szybko . Jestem przekonana, że do Przysuchy pieski są przywożone 
z okolicznych miejscowości, co można zaobserwować po wtorku, czyli dniu targowym, 
gdzie do Przysuchy przyjeżdża najwięcej osób. Ktoś, kto mieszka w Przysusze nie 
odważy się wyrzucić psa ze swojego podwórka, czy mieszkania, bo tutaj się wszyscy 
znają i byłoby to zbyt łatwe do udowodnienia właścicielowi. Myślę, że najlepszym 

sposobem na tę sytuację byłoby oznaczenie i przypisanie psa właścicielowi, czyli 
czipowanie psów. Minęły święta, pora prezentów i myślę, że piesek był niejednokrotnie 
prezentem wymarzonym, a później niestety wyrzuconym !! Pies to nie zabawka, on 
też ma uczucia. Wyrzucając go trzeba pamiętać, że nie kocha się tylko przez chwilę, 
... nawet psa ! Psy posiadają coś, czego brakuje wielu ludziom: wierność, wdzięczność, 
charakter i oddanie. Każdy pies zasługuje na kochającego człowieka – przyjaciel, 
ale napewno nie każdy człowiek zasługuje na psa !!! Nie każdy musi lubić psy, nie 
każdy musi im pomagać, ale nikt nie ma prawa ich krzywdzić !! Człowieka poznaje 
się po tym, jak traktuje zwierzęta, a kto ma dobre serce dla zwierząt, ten jest dobry 
także dla drugiego człowieka. Znęcanie się nad zwierzętami to grzech, a przecież 
Bóg stworzył nie tylko człowieka, ale i zwierzęta, a przecież wszyscy kochamy Boga, 
więc powinniśmy kochać też zwierzęta. Teraz w okresie świątecznym odwiedzamy 
w Kościołach szopki, stajenki, w których też widzimy zwierzęta, które wraz z ludźmi 
przyszły przywitać narodzone Dzieciątko. Gdybyśmy kochali zwierzęta i traktowali 
je tak, jak należy, to świat byłby o wiele piękniejszy, a Pan Bóg byłby z nas bardzo 
zadowolony. Uważam, że nie musimy kupować drogich karm w sklepach dla psów, 
bo przecież jest normalne, że w każdym domu znajdą się jakieś resztki pokarmowe, 
którymi możemy wyżywić naszego pieska. Nie wyobrażam sobie, żeby wyrzucić 
swojego pieska z domu, przecież on też tęskni za swoim panem i cierpijak człowiek. 
Los zwierząt leży w naszych rękach !!!

ZAPROSZENIE dO BIURA MARSZAŁKA 
STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO

Zapraszam do moich biur: w Nowym Mieście nad Pilicą: ul. Szeroka 12 A/B, 
czynne w: poniedziałki godz. 9:00-15:00; wtorki godz. 9:00-17:00; środy, czwartki, 
piątki godz. 13:00-17:00, w Grójcu: ul. Piłsudskiego 4 ( I Piętro), czynne w: po-
niedziałki godz. 16:00-18:00; środy godz. 14:00-18:00; czwartki godz. 8:00-16:00; 
piątki godz. 8:00-18:00, w Warce: ul. Warszawska 45 (budynek Centrum Sportu 
i Rekreacji), czynne w środy w godzinach 9:00-13:00.

Zapraszam również do kontaktu za pomocą mediów społecznościowych: 
e-mail: s.karczewskibiuro@wp.pl 

www.stanislawkarczewski.pl  
www.facebook.com/stanislawkarczewski www.twitter.com/stkarczewski

Marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski
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TURNIEJ FUTSALU  
W GIELNIOWIE

W minioną niedzielę (15-01-2017) rozegrano kolejną 
edycję turnieju piłki nożnej w Hali Gimnazjum w Gielnio-
wie. Tegoroczna impreza zgromadziła 16 amatorskich 
drużyn z naszego rejonu. Uczestników rozlosowano 
do 4 grup po 4 drużyny. Jako że formuła zawodów nie 
przewidywała ćwierćfinałów wiadomo było że z każdej 
grupy awansuje tylko zwycięzca. Po części dzięki temu 
większość meczów w grupach toczona była w żywym 
tempie nie brakowało ostrych starć i emocji. Na szczęście 
udało się uniknąć poważniejszych kontuzji. GRUPA A: 
KRZCZONÓW, SNARKI, JAS-SPED WIENIAWA, GRABOWA. 
GRUPA B: „ZORZA” KLWÓW PRZYSTAŁOWICE & SADY, 
DĄBROWA, BRZUŚNIA, BROGOWA. GRUPA C: ASK TEAM 
POŚWIĘTNE, ALTANA TEAM, SKAMANDER NIEZNAMIE-
ROWICE, WISTKA. GRUPA D: POSZUKIWANI TEAM, PAPISY 
& SPÓŁA, TROCHE TEGO - TROCH TEGO, JP ARMIA, 

Do półfinałów awansowały: A) JAS-SPED Wieniawa, 
B) „ZORZA” KLWÓW PRZYSTAŁOWICE & SADY, C) ASK 
TEAM POŚWIĘTNE, D) PAPISY & SPÓŁA. Każda z tych 
drużyn zasłużenie awansowała lecz warto tu wspomnieć 
kilka ciepłych słów o zespołach którym się to nie udało 
a pokazały kawałek niezłego futsalu. Poszukiwani Team 
i Snarki zanotowały po 2 przekonujące zwycięstwa, 
które nie wystarczyły do awansu, niemniej jednak do-
bre wrażenie pozostało i w przyszłym roku może być 
już znacznie lepiej. Półfinały: Jas Sped - ASK Team 1:2, 

„ZORZA” KLWÓW Przystałowice & Sady - Papisy & Spóła 
1:3. O meczach półfinałowych z całą pewnością można 
powiedzieć że nie rozczarowały. Triumfator 2 poprzed-
nich zawodów ASK Team znów udowodnił że Turniej 
w Gielniowie im ewidentnie leży i pokonali bardzo am-
bitną i waleczną drużynę z Wieniawy. Drugi półfinał po-
kazał jak mocni są zawodnicy Papisów i Spóły ich każdy 
mecz w tych zawodach był coraz lepszy a niektóre akcje 
oglądało się z wielka przyjemnością. Imponujące jest to 
jak bracia rozumieją się na boisku i jak piłka trzyma im 
się nogi. Mecz o 3 miejsce: Jas Sped - ZORZA KLWÓW 
Przystałowice & Sady 2:2 karne 2:3 Młodzi zawodnicy 
z Wieniawy (średnia wieku Jas Speda była z pewnością 
jedną z najniższych) już byli w ogrodzie już witali się 
z gąską bo prowadzili 2-1 a mecz dobiegał końca, lecz 
skutecznie zakończona ostatnia akcja meczu pozwoliła 
przeciwnikowi zachować szanse na zwycięstwo. W kar-
nych jednemu z zawodników J.S. zabrakło zimnej krwi 
i puchar za 3 miejsce trafił do drużyny „ZORZA” Klwów 
Przystałowice i Sady. Finał : ASK TEAM - PAPISY & SPÓŁA 
0:3. Triumfator 2 poprzednich edycji turnieju w finale 
spotkał się drużyną bardzo doświadczoną i uznawaną 
przez wielu za jedną z najlepszych w Powiecie Przysu-
skim. Pretendent wypunktował starego mistrza zadając 
ciosy jak wytrawny bokser. Chwilami ręce same składały 
się do oklasków. Godne podziwu jest to że nowy mistrz 
właściwie grał bez ławki rezerwowych więc tylko pozaz-
drościć kondycji i doskonałego przygotowania.

Drużyna z Poświętnego bardzo starała się od samego 
początku a ich gra była nieźle poukładana jednak po 
dwóch straconych golach chyba zrozumieli że na Papi-

sów tego dnia nie było mocnych i że ten triumf niestety 
się wymyka. Trzeci finał z rzędu w trzech edycjach to 
też powód do dumy dla tej sympatycznej drużyny więc 
chyba można stwierdzić że obie drużyny były wygrany-
mi tych zawodów. Nagrody Indywidualne: Najlepszy 
Snajper - Wojciech Papis - PAPISY & SPÓŁA, Odkrycie 
Zawodów – Krystian, Jakubczyk - JAS-SPED Wieniawa, 
Najlepszy Zawodnik - Bartłomiej Szporak - ASK TEAM 
POŚWIĘTNE, Najlepszy bramkarz - Szymon Biernat - „ZO-
RZA” KLWÓW PRZYSTAŁOWICE & SADY. Finaliści pokazali 
klasę za co serdecznie im jak i pozostałym uczestnikom 
zawodów za moim pośrednictwem dziękują organizato-
rzy t.j. Krzysztof Lechowski, Michał Raczyński, Wiesław 
Woźniak, Szczególne podziękowania należą się rów-
nież osobom bądź firmom które wsparły finansowo 
materialnie bądź niematerialnie organizację turnieju. 
W tym roku byli to: Poseł na Sejm RP Robert Mordak, 
Przewodniczący Rady Gminy Radosław Stachecki, Se-
kretarz Gminy Maciej Stoliński, Działacz Ruchu Kukiz15 
Paweł Iwanicki, Sklep Pani Staniszewskiej w Rozwadach, 
Cukiernia SMAK Marek Smak ze Zdyszewic, Piekarnia 
Kajzerek w Gielniowie, Biuro Ubezpieczeń Woźniak 
w Opocznie. Organizatorzy dziękuje również osobom 
nie wymienionym z nazwiska a zaangażowanym w or-
ganizacje tej fantastycznej imprezy.

1 1 . 1 2 . 2 0 1 6 
roku odbyły się 
Zawody dzie-
ci i kadetów 
w Taekwondo 
O l i m p i j s k i m 
w Białaczowie. 
W zawodach 
wzięły udział 
kluby z Opoczna, 
Paradyża, Biała-

czowa oraz dzieci i kadeci z terenu Przysuchy zrzeszeni w Uczniowskim Klubie 
Sportowym Taekwondo Olimpijskie „Dollyo” z Końskich. W mistrzostwach wzięło 
udział łącznie 200 zawodników. Drużyna z Przysuchy podczas zawodów zdobyła 
łącznie 48 medali tj. 9 złotych, 19 srebrnych, 20 brązowych. Taki dorobek medalo-
wy odbierany jest jako sukces biorąc pod uwagę że klub UKS „Dollyo” formalnie 
został zarejestrowany w lutym 2016 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 zawodów były walki które musieli ze sobą stoczyć 
zawodnicy w systemie pucharowym. Najlepszym zawodnikiem z klubu „Dollyo” 
był Wojciech Kucharski który zdobył 3 złote medale w każdej z rozgrywanych 
konkurencji, w nagrodę otrzymał puchar.Zawody organizacyjnie przygotował 
Wójt Gminy Białaczów. Każdy z zawodników otrzymał posiłek oraz napój dla 
zregenerowania sił. Z niecierpliwością oczekujemy następnych zawodów do 
których już ciężko trenujemy. 

UKS „Dollyo” Prezes Piotr Nowak

vICTORIA GIELNIÓW 
ZAGRAŁA dLA WOŚP

ZAWOdY TAEKWONdO  
W BIAŁACZOWIE

W dniu 15 stycznia 
drużyna UKS Wiktoria 
Gielniów wzięła udział 
w turnieju Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
ogranizowanym przez 
klub Piotrkovia Piotrków 
Trybunalski. Głównym ce-
lem imprezy było wspar-
cie Wielkiej Orkiestry, 
a oprócz turnieju odbyły 
sie imprezy towarzyszące 
jak pokazy tańców oraz 
sztuki walk wschodnich. 
Drużyna UKS Wiktoria 
zakończyła rozgrywki na 
I miejscu, nie przygry-
wając żadnego spotka-
nia. W finale dziewczęta 
z Gielnowa pokonały Wa-
trę Gidle 1 do 0 po golu Ali 
Czechowskiej. Najwięcej 
bramek dla naszej drużyny 
zdobyła w zawodach Maja 
Grzywaczewska. Nasza 

bramkarka, Zuzia Grudziecka, została wybrana najlepszą bramkarką turnieju. 
Skład: Zuzia Grudziecka, Martyna Grzywaczewska, Maja Grzywaczewska, Oliwia 
Struzik, Alina Szczygieł, Natalia Pawlikowska, Emilia Meuszyńska, Ala Czechowska, 
Wiktoria Binkowska, Ksenia Kornata, Natalia Plucińska.

Bartosz Babicki



Spotkanie tradycyjnie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców

Wieniec z gminy Borkowice

Wagę tego lokalnego wydarzenia podkreśla obecność znakomitych gości

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział wszyscy szefowie gmin z terenu powiatu, lub osoby 
ich reprezentujące

 Ks. Biskup dziękuje za życzenia i za chwilę udzieli błogosławieństwa

Sceną zawładnęły małe artystki z zespołu skrzypcowego. Takiego aplauzu dawno w hali 
sportowej ni słyszano

Znakomicie zaprezentował się zespół akordeonowy prowadzony przez p. Karola Sionka

Koncert orkiestry poprowadził p. Waldemar Cichawa  Część kulinarną przygotowali uczniowie i nauczyciele ZS 2 w Przysusze
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