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POWIAT PRZYSUSKI
WIERNI POLScE DO KOńcA
Żołnierze Niezłomni w imię umiłowania ojczyzny rzucili wyzwanie
1945 r., w Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN). Równolegle działały
największemu mocarstwu Europy. W Polsce Ludowej zostali bestialsko
potężne struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz dziesiątki
wymordowani. Jednym z nich był rotmistrz Witold Pilecki jeden z najmniejszych, lokalnych organizacji i oddziałów. Od Poznania do Wilna, od
większych polskich bohaterów XX wieku. Była nią również Danuta SieGdyni do Krakowa, cała Polska zapłonęła. Lasy zapełniły się młodymi ludźmi,
dzikówna rozstrzelana na 6 dni przed swoimi 18 urodzinami. Ostatni
którzy w imię umiłowania wolności i niezgody na zniewolenie rzucili wyzwaz Żołnierzy Niezłomnych zginął - Józef Franczak został zastrzelony 18
nie największemu mocarstwu ówczesnej Europy. Rzucili wyzwanie totalitarlat po II wojnie światowej. Esbecy sprofanowali jego ciało. Rodzinie zonemu molochowi. Jedni z nich wierzyli, że lada moment wybuchnie III wojna
stało przekazane bez głowy.
światowa między Ameryką a Sowietami. Inni woleli zginąć z bronią w ręku,
Rok 1945 był dla mieszkańców Europy Zachodniej rokiem zwycięstwa.
niż zostać zakatowanymi na śmierć w ubeckich kazamatach. Komuniści,
III Rzesza obróciła się w gruzy, II wojna światowa dobiegła końca. A wraz
którzy spodziewali się, że mając po swojej stronie sowieckie bagnety, bez
z nią straszliwa okupacja niemiecka. Zniknęły gestapo, SS, SD i inne sadywiększego oporu ujarzmią Polskę i z łatwością narzucą jej swój zbrodniczy
styczne organizacje spod znaku swastyki. Upojeni
totalitarny system, poczuli strach. Żołnierze podziemia
wolnością ludzie wyszli świętować na ulice, strzeliły
niepodległościowego niszczyli komitety partyjne i pokorki od szampana. Euforia była tak wielka, że nie dosterunki UB, rozbijali więzienia. Atakowali konwoje
strzegano - a być może nie chciano dostrzec - iż dla
i wykonywali wyroki śmierci na najbardziej gorliwych
wschodniej części kontynentu ten sam rok 1945 był
katach narodu polskiego i szpiclach. Całe regiony
rokiem klęski. Po sześciu latach wojny, która Europę
Polski znalazły się pod kontrolą leśnych oddziałów.
Wschodnią dotknęła dużo bardziej niż Zachodnią,
Symbol oporu Polaków wobec nowego zniewolenia.
jedna okupacja została zamieniona na drugą. Zniknął
Komuniści aż do końca PRL – u zakłamywali historię
niemiecki system opresji i represji, ale w jego miejsce
Żołnierzy Niezłomnych. Nazywali ich degeneratami
pojawił się system sowiecki. W Polsce nowy okupant
i bandytami, oskarżali o zbrodnie. Choć tragiczna epoz marszu przystąpił do brutalnej pacyfikacji. Przy całpeja Niezłomnych dobiegła końca w 1963 r., można
kowitej obojętności zachodnich „sojuszników” Polacy
było odnieść wrażenie, iż do 1989 r. ludzie ci dla kozostali wzięci w żelazne sowieckie kleszcze. Znowu, jak
muny byli wrogiem numer jeden. Niestety, gdy Polska
w 1940 r. w Katyniu, polskim oficerom strzelano w tył
odzyskała niepodległość i powstała III RP, kampania
głowy. Znowu na wschód pojechały wagony bydlęce
nienawiści wymierzona w ostatnich żołnierzy II RP nie
wypełnione polskimi patriotami. Do rangi symbolu
ustała. Kampanię tę do dzisiaj prowadzą oczywiście
tamtego czasu urasta wykorzystanie przez sowietów Danuta Siedzikówna sanitariuszka zabita w wieku postkomuniści i środowiska lewicowe. Żołnierze Nieniemieckiego obozu zagłady na Majdanku, który dla 17 lat
złomni oskarżani są do dzisiaj o niestworzone rzeczy.
nowej administracji stał się obozem koncentracyjJednymi z głównych zarzutów są ich rzekomy antysenym dla żołnierzy polskiego państwa podziemnego
mityzm i mordowanie Żydów. Problem tylko w tym,
i z którego już w 1944 roku zaczęto przygotowywać
że jeżeli przyjrzeć się bliżej podobnych przypadkom,
i odprawiać transporty z Polskimi patriotami na Sybeokazuje się, że większość osób pochodzenia żydowrię. Na zamku w Lublinie wykonywano wyroki śmierci
skiego zabitych przez Wyklętych nie zginęła z powodu
na żołnierzach Armii Krajowej. W rejonie Augustowa
swojej narodowości. Zginęła dlatego, iż wspierała
bolszewicy przeprowadzili wielką obławę, w wyniku
system komunistyczny lub należała do jego aparatu
której zamordowanych zostało co najmniej 600 osób.
przemocy. Żołnierze Niezłomni nie byli z pewnością
Komuniści zlikwidowali ostatnie pozory pluralizmu.
niewiniątkami. Polskie podziemie niepodległościowe
W 1947 r. sfałszowali wybory i zmusili do ucieczki
było organizacją masową, przewinęło się przez nie
próbującego z nimi koegzystować Stanisława Mikokilkaset tysięcy ludzi. W takim zbiorowisku oczywiłajczyka. Kierowane przez niego PSL zostało rozbite.
ście musiały zdarzyć się patologie. Zrównywanie
Wcześniej aresztowani i uprowadzeni do Moskwy
podobnych przypadków z działalnością komunistyczi osądzeni w pokazowym tzw. „Procesie 16”, zostali
nego aparatu terroru, który według wydawanych
przywódcy Polski Podziemnej. Połowa Rzeczypoz zimną krwią rozkazów dokonywał metodycznej,
spolitej - ze Lwowem i z Wilnem na czele - została
masowej eksterminacji Polaków, jest niesprawiedliwe.
oderwana od macierzy i włączona do Związku SoHistorycy oceniają, że komuniści zamordowali około
wieckiego. Na terenie Polski znajdowało się pół mi20 tys. Żołnierzy Niezłomnych. W sumie po wojnie
liona sowieckich żołnierzy, polscy komuniści - dzięki
w więzieniach i obozach znalazło się zaś ćwierć
pomocy NKWD - szybko zbudowali własny, potężny
miliona wrogów reżimu. Po zakończeniu II wojny
aparat terroru. Kariery w nowym systemie zaczęli
światowej nad Polską, podobnie jak nad całą Eurobić ludzie pozbawieni jakiejkolwiek moralności,
ropą Środkowo-Wschodnią, zawisła hermetycznie
gotowi ostatnie resztki człowieczeństwa zamienić Oskarżony o współpracę z wywiadem obcego mo- zamknięta żelazna kurtyna. Żołnierze Niezłomni byli
carstwa i skazany na karę śmierci bohater polskiego
na pochwałę, awans, czy podwyżkę. Zaczęło mnożyć podziemia rotmistrz Witold Pilecki
pierwszymi, którzy wystąpili przeciwko nowemu okusię donosicielstwo. Społeczeństwo zostało poddane
pantowi z bronią w ręku. I zapłacili za to straszliwą
permanentnej inwigilacji. Wydawało się, że w tej sytuacji wszelki opór jest
cenę. Komunistyczne represje i bezwzględny terror spowodowały, że dokońpo prostu niemożliwy. Że Polakom nie pozostaje nic innego, jak porzuceczone zostało dzieło zniszczenia polskiego potencjału intelektualnego, roznie nadziei i próba adaptacji do systemu komunistycznej opresji. Wówczas
poczęte przez Niemców w czasie trwania II wojny światowej. Najsmutniejsze
jednak na arenę wkroczyli Żołnierze Niezłomni. Polska zerwała się do boju
jest jednak to, że bohaterowie tamtego czasu mieli świadomość niemożnoi rozpoczęło się wielkie, ogólnonarodowe powstanie. Przez struktury organiści wygrania toczonej walki. Krańcowo niesprawiedliwym jest zaś fakt, że do
zacji niepodległościowych walczących z komuną w latach 1944 - 1963 mogło
dzisiaj nie rozliczyliśmy zbrodni popełnionej po II wojnie na wolnej Polsce,
przewinąć się nawet pół miliona ludzi. Było to więc zjawisko o skali olbrzyprzeciw której Oni postawili swoje życia. Byli obrońcami straconej reduty, ale
miej. Pierwsze zręby konspiracji antykomunistycznej powstały jeszcze w 1944
wiedzieli, że biją się o słuszną sprawę. Cześć ich pamięci.
r. Najpierw pod szyldem organizacji Niepodległość - kryptonim „Nie”, która
przeistoczyła się w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a wreszcie, we wrześniu
Na podstawie pracy Piotra Zychowicza opracował Jarosław Bednarski
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XVII SESJA RADY POWIATU W PRZYSUSZE – 15 LUTEGO 2017 R.
Radni rady Powiatu w Przysusze spotkali się po raz 17 w bieżącej
kadencji na posiedzeniu plenarnym Rady Powiatu. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Wochniak. Po
otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocności obrad radni
przyjęli zaproponowany porządek obrad. Następnie przyjęli protokół z posiedzenia XVI sesji rady Powiatu w Przysusze oraz złożyli zapytania i interpelacje. Realizując kolejny punkt porządku obrad Rada
Powiatu wysłuchała sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze z działalności jednostki w roku 2016 oraz informacja
o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku w powiecie przysuskim.
Następnie obecny na posiedzeniu w charakterze gościa Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze Jan Kwaśniewski zapoznał
radnych z analizą sytuacji na rynku pracy w powiecie przysuskim
w 2016 roku. Rada wysłuchała również sprawozdania z działalności
Powiatowej Rady Zatrudnienia o raz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze. Rada Powiatu zapoznała się
w kolejności ze Sprawozdaniem Starosty Przysuskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok oraz
informacja na temat realizacji Programu „Bezpieczne Przysuskie”. Po
wysłuchaniu sprawozdania Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Przysuskiego z działalności
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. Kolejnym dokumentem przedstawionym Radzie było Sprawozdanie za
rok 2016 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg.
Kierownik Wydziału Edukacji Luiza Kozłowska zapoznała radnych
ze sprawozdaniem zbiorczym, z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Powiat Przysuski. Zgodnie z przedstawionym dokumentem powiat właściwie realizował w 2016 r. zapisy ustawowe regulujące wysokość płac nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat
przysuski. W następnej części obrad radni przystąpili do głosowania
nad przyjęciem uchwał. Rada przyjęła następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia i sztandaru Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Kolonii Ossa
oraz szkołom wchodzącym w jego skład.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół
Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz

Posiedzenie XVII sesji Rady Powiatu w Przysusze

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na
terenie Powiatu Przysuskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2016 – 2019
z perspektywą do roku 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XXVII/242/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu
Przysuskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2017 – 2024.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
rok 2017.
Po zakończeniu głosowań wysłuchano odpowiedzi na zapytania
i interpelacje. Starosta Przysuski Marian Niemirski przedstawił Radzie
Powiatu informację o pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Po omówieniu spraw różnych, które były ostatnim punktem
realizowanego programu XVII Sesji Rady Powiatu, Przewodniczący
rady Krzysztof Wochniak zakończył posiedzenie XVII sesji.
Jarosław Bednarski

Z okazji Dnia Kobiet składamy Paniom, a w szczególności
Mieszkankom Powiatu Przysuskiego najserdeczniejsze życzenia
szczęścia zdrowia i wszelkiej radości w codziennym życiu.
Życzymy Paniom, aby otaczający Was świat był miejscem
realizacji marzeń dającym szczęście, radość i spełnienie. Życzymy
ciepła, miłości i szacunku od tych, którzy Was z całego serca
kochają. Życzymy także, aby w Waszym życiu odbijały się
piękno i miłość przez cały kolejny rok i wiele lat następnych.
Z wyrazami szacunku i najwyższej wdzięczności.
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak

Starosta
Marian Niemirski

Wicestarosta
Tomasz Matlakiewicz
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PODZIęKOWANIE ZA SŁUżBę DLA PANA WŁADYSŁAWA
PIĄTKOWSKIEGO KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W PRZYSUSZE
31 stycznia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Przysusze odbył się uroczysty apel z okazji
przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze mł. bryg. Marcinowi Sokołowi przez odchodzącego na emeryturę st. bryg. Władysława
Piątkowskiego. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: st.bryg.
Mirosław Jasztal - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosta Przysuski - Pan Marian Niemirski, Pan Jan
Gawryś – Członek Rady Powiatu, Czesław Korycki – Nadleśniczy Lasów Państwowych w Przysusze, Komendanci Powiatowi PSP z powiatów sąsiednich, Komendant Powiatowy Policji inspektor Adam
Czyżewski wraz z zastępcą mł. inspektor Sławomir Rek, Zastępca
Burmistrza Gminy i miasta Przysucha oraz Wójtowie Gmin z terenu
powiatu, księża kapelani strażaków z powiatu przysuskiego, opoczyńskiego oraz Diecezji Radomskiej W trakcie uroczystości Zastępca
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przedstawił przebieg służby zarówno odchodzącego komendanta jak i obejmującego
to stanowisko. St. bryg. inż. Władysław Piątkowski karierę zawodową
rozpoczął 1 września 1976 roku jako słuchacz – kadet w Szkole
Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Następnie w latach 1978-1980
pracował w Komendzie Rejonowej w Opocznie. W latach 1980-1995
pełnił funkcję Komendanta w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Idzikowicach, w latach 1995-1997 Kierownik Sekcji Planowania Operacyjnego, Zastępca Komendanta Rejonowego PSP. Od 1997
roku do 31.01.2017 r. Komendant Rejonowy a później Powiatowy
PSP w Przysusze. W latach 1982-1987 ukończył Szkołę Główną Służby
Pożarniczej. Jako komendant powiatowy aktywnie zabiegał o pozyskanie pojazdów i sprzętu pożarniczego. W trakcie jego służby wybudowano nową siedzibę komendy powiatowej, pozyskano pojazdy
i sprzęt pożarniczy. W dowód uznania za osiągnięcia w służbie wielokrotnie nagradzany i odznaczany za działania na rzecz ochrony pożarowej. Z dniem 31 stycznia 2017 r. – st. bryg. Władysław Piątkowski
został zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej przechodząc na emeryturę. Mł. bryg. mgr inż. Marcin Sokół służbę rozpoczął
jako słuchacz - kadet w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie (19971999). Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Komendzie Powiatowej PSP w Przysusze najpierw na stanowisku dowódca zastępu, od
1999 do 2002 młodszy inspektor ds. Operacyjno – Szkoleniowych
w tym okresie zastępował Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej podczas jego absencji. W 2006 r. został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego. Sprawami operacyjnymi
zajmował się niezmiennie do 1 lutego 2017 r. kiedy to Mazowiecki
Komendant Wojewódzki PSP powołał go na stanowisko pełniącego
obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze. W 2008 roku
ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

natomiast w 2015 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa I higieny Pracy. Odznaczony złotym medalem za zasługi dla
pożarnictwa, brązowym medalem Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, oraz brązowym medalem za długoletnią służbę. Żonaty,
dwoje dzieci: W trakcie uroczystości zaproszeni goście dziękowali za
dotychczasową służbę odchodzącemu komendantowi, a jego następcy życzyli sukcesów i wytrwałości na nowym stanowisku.

Komendant Powiatowy PSP w Przysusze Władysław Piątkowski odchodzi na zasłużoną
emeryturę

W imieniu władz powiatu Starosta podziękował za dobra służbę i świetną, wieloletnią
współpracę
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Na pożegnanie ze służbą Komendanta Władysława Piątkowskiego przybyli współpracownicy i przyjaciele

Szczególnie wzruszający moment – pożegnanie ze sztandarem
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„cZYTANIE ŁĄcZY POKOLENIA”
Pod takim hasłem w dniu 6 lutego 2017r. w Przysusze w kawiarence „Fantazja” w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbyło się spotkanie z prozą Henryka Sienkiewicza. Zaproszeni
goście mogli usłyszeć fragmenty „ Potopu” w interpretacji pani dyrektor M. Bednarskiej, nauczycieli i uczniów. Uczestnicy spotkania
wspólnie obejrzeli najciekawsze kadry z filmów – ekranizacji dzieł
H. Sienkiewicza. Niewątpliwą atrakcją wydarzenia była prezentacja strojów szlacheckich z epoki. Spotkanie przygotowały panie:
Ewa Bochyńska , Iwona Rejmer – Bielecka ,Aneta Fidos- Godlewska
i Iwona Filipczak. W rolę konferansjera wcielił się Honorat Sołtysiak,
uczeń Klasy III tż a.
Iwona Rejmer- Bielecka

Uczniowie i nauczyciele wspólnie czytali fragmenty dzieła

„ZDROWE ODżYWIANIE W cUKRZYcY”
W dniu 13 lutego 2017r. odbyło się spotkanie
członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Przysusze z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przysusze - mgr inż. Jolantą
Wilk i pracownikami Sekcji Epidemiologii tutejszej
Stacji na temat „ Zdrowe odżywianie w cukrzycy”.
Spotkanie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Diabetyków Pani Alina czubak, następnie głos zabrała
Pani Jolanta Wilk - Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Przysusze. Panie z sekcji Epidemiologii
PSSE w Przysusze przygotowały i przedstawiły prezentację, w której omówiły następujące zagadnienia:
patogenezę cukrzycy typu 1 i 2, glikemię poposiłkową, definicję i rodzaje diet, podstawowe zasady
zdrowego odżywiania i ustalania diet indywidualnych, przedstawienie wymiennika węglowodanowego i jak uwzględniać go w diecie, wyjaśnienie

pojęcia indeksu glikemicznego i jego znaczenia w żywieniu i ustalaniu diety. Podczas prezentacji w trakcie
omawiania wskaźnika BMI, wyliczono kilku chętnym
osobom BMI i rozdano im przygotowane materiały
w postaci przykładowych tygodniowych jadłospisów
z odpowiednią ilością kalorii. Poruszane były różne
tematy związane z żywieniem nie tylko w chorobach
cukrzycy. Padały pytania dotyczące jakości poszczególnych grup produktów spożywczych np. pieczywa,
wędlin, nabiału, warzyw i owoców. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze - mgr inż.
Jolanta Wilk udzielała wraz z pracownikami konstruktywnych i praktycznych wskazówek w doborze
zakupów właściwych produktów mając na uwadze
ich jakoś zdrowotną. Spotkanie było ciekawe i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Pani Prezes wyraziła
swoje zadowolenie i podziękowała za prelekcję.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecni
podkreślali dużą wartość merytoryczną prezentowanych
materiałów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk

PIERWSI MIęDZY RÓWNYMI – STYPENDIA STAROSTY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
IM. LUDWIKA SKOWYRY W PRZYSUSZE

Starosta Marian Niemirski wręcza stypendium najlepszemu w szkole uczniowi klasy III technikum Honoratowi
Sołtysiakowi

Dnia 8 lutego 2017 roku w Zespole Szkół nr 2 im. .
Skowyry w Przysusze odbyła się szkolna uroczystość
„Pierwsi między równymi” , podczas której Pan Starosta Marian Niemirski wręczył Stypendia Starosty oraz
wyróżnionych i zostało 83 uczniów, którzy w pierwszym półroczu osiągnęli średnią ocen co najmniej 4
i bardzo dobrą ocenę zachowania. W uroczystości
uczestniczyli Starosta Przysuski, Pani Luiza Kozłowska
– kierownik wydziału edukacji starostwa powiatowego w Przysusze, Robert Bomba – dyrektor i Marzena Masłowska główna księgowa Zakładu Obsługi
Szkół w Przysusze, a także Pani Sylwia Szyszka -przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice wszystkich
wyróżnionych uczniów. Decyzją Rady Pedagogicznej
rodzice wszystkich wyróżnionych uczniów otrzymali

Stypendyci wspólnie z rodzicami na pamiatkowym zdjęciu z fundatorem stypendium

od dyrektora szkoły listy gratulacyjne. Podczas spotkania uczennice: Aleksandra Odzimek, Małgorzata
Witkowska i Aleksandra Zagóra zaprezentowały
wiersze Wisławy Szymborskiej i piosenki Edyty Geppert i Andrzeja Piasecznego. Po uroczystości wszyscy
uczestnicy poczęstowali się słodyczami przygotowanymi przez uczniów i nauczycieli technikum żywienia
i usług gastronomicznych. Uroczystość „Pierwsi między równymi” odbyła się już po raz dziesiąty, jest na
stałe wpisana do szkolnego kalendarza imprez.
Lista Laureatów Stypendium Starosty Przysuskiego

w ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze na II półrocze
roku szkolnego 2016/2017:
1. Honorat Sołtysiak – 5,16, 2. Aleksandra Ryńska 5,07, 3. Anna Pełka – 5,07, 4. Łukasz Gębczyński – 5,0,
5. Dominik Socha – 5,0, 6. Łukasz Worach – 5,0, 7. Paulina Lewandowska – 4,93, 8. Sylwia Makowska – 4,93,
9. Szymon Dobrodziej – 4,93, 10. Aleksandra Biernat –
4,89, 11. Kinga Turek – 4,89, 12. Sylwia Hetman – 4,88,
13. Paweł Osiński – 4,86, 14. Anna Węgier – 4,86, 15.
Weronika Aderek 4,86, 16. Honorata Gapys – 4,85, 17.
Kacper Więzowski – 4,86.
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POWIAT PRZYSUSKI
ODPRAWA ROcZNA W KPP
PRZYSUcHA

NOWA WYSTAWA W MUZEUM
IM. OSKARA KOLBERGA

W Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze odbyła się odprawa,
której tematem było podsumowanie wyników osiągniętych w roku
2016, a także wyznaczenie kierunków pracy na 2017 Podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz
osiągnięte wyniki. Wczoraj odbyła się podsumowująca rok 2016
odprawa, w której udział wzięli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu – insp. Kamil Borkowski, Starosta Przysuski – Marian Niemirski, Prokurator Rejonowy w Przysusze – Dorota
Kwiecień, Prezes Sądu Rejonowego – Krzysztof Duchnik, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Marcin Sokół, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa w Przysusze – Marek Nowicki,
Wójtowie Gmin: Klwów – Piotr Papis, Wieniawa – Krzysztof Sobczak,
Potworów – Marek Klimek, przedstawiciele gmin: z Odrzywołu –
Celina Pogorzała, z Gielniowa – Maciej Stoliński, z Borkowic – Sławomir Tamioła oraz z Rusinowa – Andrzej Wesołowski , jak również
naczelnicy, policjanci i pracownicy przysuskiej komendy. W trakcie
odprawy Komendant Powiatowy Policji w Przysusze – insp. Adam
Czyżewski przedstawił efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz priorytety pracy na 2017 rok. Osiągnięte przez naszą
jednostkę wyniki, pozwoliły na uzyskanie 3 miejsca w garnizonie
mazowieckim. Zaangażowanie i wysoka jakość pracy pozwoliły na
uzyskanie tak dobrego miejsca. W ubiegłym roku przeprowadzono
szereg działań profilaktyczno – edukacyjnych, prewencyjnych, takich
jak „Bezpieczne Wakacje 2016”, „Bezpieczne Ferie 2016”, „Bezpieczna
droga do szkoły” , „Bezpieczny Pieszy”, „Trzeźwy Poranek”, „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”, „Kierowco!!! Nie polujemy na ZEBRACH”,
które w istotny sposób przedkładają się na bezpieczeństwo obywateli . Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu
– insp. Kamil Borkowski przedstawił priorytety przysuskiej Policji
na bieżący rok i dobrze ocenił wyniki osiągnięte w roku 2016 przez
policjantów. Podczas odprawy zostało wyróżnionych 5 policjantów,
którzy w istotny sposób przyczynili się do poprawy wizerunku Policji
oraz osiągniętych wyników. Nagrodę wręczyli Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu – insp. Kamil Borkowski, Komendant Powiatowy Policji w Przysusze – insp. Adam Czyżewski oraz
Starosta Przysuski – Marian Niemirski. Następnie Komendant Powiatowy podziękował wszystkim za wspólną służbę i podkreślił wagę
współdziałania z innymi służbami działającymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wsparcie władz samorządowych.
Komendant zapewnił, że w dalszym ciągu przysuscy policjanci będą
służyć mieszkańcom powiatu, czuwając nad ich bezpieczeństwem
oraz porządkiem publicznym. Następnie w odprawie głos zabrali
przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz życzyli, aby takie same
wyniki były osiągnięte również w bieżącym roku.

Wystawa „Mój Kolberg. Zaczarowana Góra w dobie nowych mediów. Obrazy Oli Siekierko”, udostępniona w nowoczesnej interpretacji artystycznej – malarskiej i multimedialnej, przypomina dorobek
Oskara Kolberga, zachęca również do poznania dawnej kultury wsi
i powrotu do baśniowego świata. Twórczość autorki, jej artystyczne
odniesienie do zapisów folklorystycznych Oskara Kolberga jest kolejnym wyrazem znaczenia jego spuścizny naukowo-badawczej dla
współczesnej kultury. Teksty literatury ludowej zainspirowały artystyczną wyobraźnię autorki prac, która sięgnęła do tomów Ludu
i Obrazów etnograficznych i zinterpretowała gadki cudowne; powieści moralne i legendy; gadki o złych duchach, diabłach, strachach;
gadki o zbójcach, głupcach, babach; bajki zwierzęce; dykteryjki, opowiadania komiczne. Kuratorem wystawy jest Katarzyna Markiewicz.
Ekspozycja czynna do 20 kwietnia 2017 r. W Kasie Muzeum Oskara
Kolberga można nabyć katalog wystawy z bajkami dla dzieci.
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Kierownik Muzeum dziękuje artystce za udział w otwarciu wystawy

asp. Aneta Wilk

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie odwiedzających
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POWIAT PRZYSUSKI
MAŁGORZATA GAJOS LEKARZEM ROKU POWIATU PRZYSUSKIEGO
W PLEBIScYcIE cZYTELNIKÓW

Dr Małgorzata Gajos podczas zajęć profilaktycznych z dziećmi

Lekarz roku powiatu przysuskiego dr Małgorzata Gajos

4 lutego odbyła się w Radomiu gala „Człowiek Roku, Lekarz Roku”. W trakcie spotkania rozdano nagrody docenianym lekarzom powiatu przysuskiego.
Drugi raz z rzędu Małgorzata Gajos - lekarz dentysta zdobyła w plebiscycie
czytelników jednej z radomskich gazet, tytuł Lekarz Roku 2016. Odbierając
nagrodę dr Małgorzata Gajos powiedziała: „Chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pacjentom za zaufanie, że już drugi raz stoję w tym
miejscu. Jestem wdzięczna za wszystkie miłe słowa, które usłyszałam podczas
trwania plebiscytu. Dziękuję bardzo.” Podsumowując swoją pracę Lekarz Roku
Powiatu Przysuskiego powiedziała: „ W swojej pracy staram się przełamać lęk
pacjentów do wizyt w gabinecie dentystycznym. Dążę do tego by pacjenci zrozumieli, że ich zdrowie w dużej mierze zależy od zdrowia jamy ustnej. Próbuję
zmniejszać niechęć do dentysty prowadząc zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach regionu. Zachęcając dzieci i młodzież do wizyt w gabinecie
dentystycznym. Stomatolog jest to jeden z niewielu lekarzy do których zgłaszamy się profilaktycznie - kontrolnie a nie tylko z bólem zęba.” Lekarz dentysta
Małgorzata Gajos prowadzi gabinet stomatologiczny G-Dent w Przysusze
przy ulicy Grodzkiej 14. Miejsce drugie uzyskała Katarzyna Napora lekarz
stomatolog. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Radomiu, ale
przyjmuje również w gabinecie przy ulicy Warszawskiej w Przysusze.Trzecią

pozycję w plebiscycie głosami czytelników została wyróżniona znakomicie
znana - Anna Kopijek lekarz pediatra z długoletnią praktyką, wieloletni lekarz
pogotowia ratunkowego i kierownik stacji pogotowia, pracuje również w Poradni Specjalistycznej i Diagnostycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Nagrodę indywidualną od Szpitala
w Przysusze wręczył Grzegorz Dziekan, dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Wyróżnieni to: Mieczysława Pierzchalska Hebdzyńska (lekarz pediatra)oraz Dariusz Podwiak - lekarz
neurolog, ordynator Oddziału Neurologicznego. Nagrody i wyróżnienia wręczał eurodeputowany dr Zbigniew Kuźmiuk.
Jarosław Bednarski

KWALIFIKAcJA POBOROWYcH
W dniach od 30 stycznia do 13 lutego 2017 r. w Powiecie Przysuskim przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998
r.. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Przysusze stawiło się 274 osoby
rocznika podstawowego oraz 2 osoby ze starszego rocznika. Do kwalifikacji
wojskowej stawiły się również 4 kobiety. Kwalifikacja wojskowa prowadzona
była w budynku Starostwa Powiatowego w Przysusze. Osoby zainteresowane
zawodową służbą wojskową były zapoznawane z ofertą którą przedstawiał
przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Radomiu. Kwalifikacja wojskowa przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

PŁYTA MARII SIWIEc JUż OSIĄGALNA
Stowarzyszenie Akademia Łucznica, we współpracy z Samorządem
Województwa Mazowieckiego wydało płytę Marii Siwiec, śpiewaczki
z Gałek Rusinowskich koło Przysuchy, prezentującą tradycyjny śpiew
i muzykę instrumentalną z pogranicza Radomsko-Opoczyńskiego. Jest
to pierwsza z planowanej serii płyt „Krainy Muzyczne”, która poświęcona
będzie mistrzom muzyki tradycyjnej z terenu województwa Mazowieckiego. Na płycie usłyszymy towarzyszących Marii Siwiec - Piotra Gacę ze
Rdzowa (skrzypce, śpiew, opowieści) oraz uczniów: Agnieszkę Niwińską
(bęben obręczowy, baraban), Mateusza Niwińskiego (skrzypce, basy,
bęben obręczowy), Marizę Nawrocką (basy, śpiew), Zuzannę Zimończyk
(trąbka) i Jakuba Zimończyka (harmonia trzyrzędowa). Płytę można odebrać odwiedzając Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Spotkanie
promujące płytę, Odbyło się 10 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie
Muzeum w Przysusze. Marii Siwiec towarzyszyła kapela Zawołany Skład
Weselny, oraz koleżanki z zespołu śpiewaczego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób – sympatyków i miłośników talentu Pani Marii.
Maria Siwiec (druga z lewej) z zespołem
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BORKOWIcE
INWESTYcJE W GMINIE BORKOWIcE
Gmina Borkowice w roku 2017 planuje zrealizować szereg
zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to: budowa świetlicy
wiejskiej w Zdonkowie, przebudowa zbiornika wodnego w Radestowie, modernizacja 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 Ruszkowicach i Politowie, konserwacja nawierzchni
sztucznej trawy boiska w Ninkowie oraz wymiana okien w świetlicy
w Smagowie. Wykonane zostaną również projekty techniczne przebudowy drogi gminnej - ul. Szkolna w Ruszkowicach na odcinku
do Szkoły Muzycznej oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej

Radestów – Ninków. Część inwestycji będzie mogła być zrealizowana
po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE i środków krajowych.
Gmina będzie się starać o dofinansowanie 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). W dniu 15 lutego
Komisja przetargowa Urzędu Gminy przystąpiła do oceny ofert na
wykonanie inwestycji drogowych przy dofinansowaniu z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zadanie
pn. ,, Przebudowa drogi gminnej Janów- Bolęcin” oraz ,, Przebudowa ulicy Cichej w Borkowicach” wpłynęły po cztery oferty Wykonawców. Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany do
połowy marca br.

FERIE 2017 Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY I GMINNĄ BIBLIOTEKĄ
PUBLIcZNĄ W BORKOWIcAcH ZAKOńcZONE!!!
Od 13-ego lutego dzieci i młodzież mogła skorzystać z wielu ciekawych atrakcji przygotowanych przez
GOK i GBP. Na początek ferii zorganizowaliśmy wyjazd do
Multikina w Radomiu na film „SING”, który wywołał mnóstwo radości i uśmiechu. W kolejny dzień pojechaliśmy
na warsztaty do muzeum Oskara Kolberga w Przysusze,
gdzie robiliśmy zabawki z filcu i papieru. Były to zajęcia
techniczne, dzięki którym dzieci uczyły się posługiwać
nitką i igłą. Po południu w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Borkowicach odbył się konkurs głośnego czytania, który
cieszył się dużym zainteresowaniem. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszył się wyjazd na lodowisko
w Skarżysku – Kamiennej. Piątkowy pochmurny dzień
dzieci spędziły na sali gimnastycznej w ZSO w Borkowicach,
gdzie zorganizowana została„Strefa Zabaw ‘’. W poniedziałek 20 lutego dzieci i młodzież spędziła czas na kręgielni
w Przysusze. Kolejny dzień to wyjazd do Multikina w Radomiu.
Dzieci miały dwa filmy do wyboru: „Balerina” oraz „Lego - Batman”
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.Ze względu na duże zainteresowanie lodowiskiem 22 lutego zorganizowany został wyjazd do Warszawy na ZIMOWY NARODOWY
oraz obejrzeliśmy seans filmowy w KINIE 6D.
Jak co roku w okresie ferii odbyło się już X
Gminne Dyktando o Tytuł „Mistrza Ortografii”. Do tegorocznego dyktanda przystąpiło
30 uczestników. Nagrodą za udział był długopis z pamiątkowym nadrukiem i dyplom,
a dla mistrzów ortografii nagrodą było pióro
wieczne i długopis. W sobotnie popołudnie
na zakończenie ferii dzieciaki miały możliwość uczestnictwa we wspaniałej imprezie
rozrywkowej – Karnawałowym Balu Przebierańców, podczas którego odbyło się podsumowanie ferii i rozstrzygnięcie konkursów:
Głośnego Czytania, Dyktanda oraz Konkursu na Kartkę Walentynkową. Tego dnia
GOK na kilka godzin zamienił się w „Krainę
baśni i fantazji”. Prowadzący imprezę animatorzy ze studia artystycznego „Hihohotam”
przygotowali wiele atrakcji i zabaw, dzięki
czemu nie było czasu na nudę. Wszystkim
dzieciom i młodzieży oraz opiekunom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
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BORKOWIcE
GABINET SZKOLNY DOFINASOWANY
Gmina Borkowice w roku 2016 wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub
gabinetów stomatologicznych w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
gdzie otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.
Kwota dofinansowania została przeznaczona na wyposażenie
gabinetu medycyny szkolnej, który znajduje się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rzucowie. Ze środków Ministerstwa zostały
zakupione rzeczy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu oraz świadczenia usług w zakresie pierwszej pomocy takie
jak: biurko, krzesło, stołek rehabilitacyjny, tablica Snellena, ciśnieniomierz elektroniczny, termometr bezdotykowy czy szpatułki laryngologiczne. Zakup nowoczesnego wyposażenia pozwoli zapewnić
odpowiedni poziom opieki przedlekarskiej uczniom z naszej gminy.

Pomocy przedlekarskiej udziela dyplomowana pielęgniarka pani
Małgorzata Chmura.

KONcERT KARNAWAŁOWY
28
stycznia
w Szkole Muzycznej I stopnia im.
Oskara Kolberga
w Ruszkowicach
odbył się koncert
noworoczny. Wykonawcami utworów o tematyce
światowej i polskiej
muzyki filmowej
byli nauczyciele
i uczniowie szkoły,
którzy wystąpili
w strojach nawiązujących
do

prezentowanych utworów. Licznie zgromadzona publiczność podczas koncertu została przeniesiona do fascynującego i niezwykłego
świata muzyki filmowej.

TURNIEJ O PUcHAR WÓJTA ROZEGRANY!
Dnia 19.02.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach odbył się
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Borkowice. W turnieju wzięło udział 5 drużyn
z: Radestowa, Borkowic, Rusinowa, Trójmiasta
oraz drużyna Sandpol. Podczas meczy panowała wspaniała atmosfera. Drużyny rozegrały
mecze systemem tzw. ,, każdy z każdym” do
dwóch wygranych setów. Pierwsze miejsce
podczas tegorocznego turnieju zajęła drużyna
Sandpol w składzie: Szustka Piotr, Chrapczyńksi
Marek, Tumielewicz Wojciech, Plaskota Łukasz,
Orzechowski Łukasz, Potocki Kamil i Jaworski
Grzegorz. Drugie miejsce Radestów, trzecie
Borkowice, czwarte Rusinów i piąte Trójmiasto.
Sędzią tegorocznego turnieju był Pan Leszek
Wamil a opiekę medyczną sprawował Rafał
Gniadek. Zawodnicy oraz przybyli kibice mogli
poczęstować się przepyszną grochówką.
W imieniu Wójta pracownik Urzędu Gminy Pani Anna Bojanowicz

podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w rozgrywkach oraz
wręczyła dyplomy i puchary.
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GIELNIÓW
„JUBILEUSZ 20-LEcIA PSP W ROZWADAcH”
Dzień 29 stycznia 2017r. był niezwykłym wydarzeniem w życiu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach. W pięknie udekorowanej sali mogliśmy przywitać przybyłych na uroczystość dostojnych
gości min. Wójta Gminy Gielniów Pana Władysława Czarneckiego
wraz z przedstawicielami Rady Gminy, Starostę Powiatu Przysuskiego Pana Mariana Niemirskiego wraz z przedstawicielami Rady
Powiatu, wójtów sąsiednich gmin, Pana Henryka Sobczyka, proboszcza parafii w Gielniowie księdza Wiesława Zawadę, dyrektorów szkół
z terenu Gminy Gielniów, absolwentów szkoły, byłych jej dyrektorów
i pracowników, rodziców naszych uczniów. Pani dyrektor Agnieszka
Sosnowska ciepło powitała przybyłych na jubileusz 20-lecia szkoły.
W swoim wystąpieniu przybliżyła, między innymi, wydarzenia i fakty
z kart historii budynku. Następnie serdecznie zaprosiła wszystkich
obecnych do udziału w uroczystości..
Stała się ona okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze
pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca,
w którym zostawiło się część życia. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Dzień ten skłaniał do wspomnień, refleksji
i kreślenia planów na przyszłość. Pan Wójt Władysław Czarnecki
w szczególnych słowach podziękowania zwrócił się do Pana Henryka
Sobczyka, który poręczył kredyt na budowę szkoły własnym majątkiem. Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w tym ważnym
dniu spotkała się z licznymi wyrazami sympatii. Były to życzenia, gratulacje, upominki, telefony pełne ciepłych słów. Po części oficjalnej
zaprezentowano program artystyczny, któremu przyświecały słowa:
„ …..bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze, które z lat upływem staje
się piękniejsze…”. Ten niecodzienny spektakl wraz z dekoracjami
przygotowali nauczyciele we współpracy z dziećmi i sympatykami
szkoły. Z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem zaprezentowali
go uczniowie. Szczególnym powodzeniem wśród przybyłych gości
cieszyły się stare kroniki, zarówno klasowe jak i szkolne.
Iluż wzruszeń i radości dostarczyło przeglądanie tych
starych kart , zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć
z wycieczek, odczytywanie
wpisów w kronice. Atmosfera i nastrój uroczystości 20 -lecia pozostaną na
długo w pamięci wszystkich. Święto było wspaniałą
okazją do snucia refleksji
i wspomnień dotyczących
losów osób związanych
z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz do
myśli o własnej przeszłości. Szkoła
to młodość, beztroska, wspaniali
przyjaciele, to głęboko wyryte
w sercu niezatarte wspomnienia,
to przecież najpiękniejsze lata
w życiu każdego człowieka, do
których powraca się z radością
i rozrzewnieniem! W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników
i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom
uroczystości jubileuszowych za
szczere życzenia i pamięć o szkole,
nie tylko z okazji jubileuszu.
E.D.
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GIELNIÓW
DZIEń BABcI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych
chwil, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo
przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. Dzień
Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym w Gielniowie odbył
się w grupie starszej 25 stycznia 2017r, w grupie młodszej 26 stycznia 2017 r. W tych dniach pod kierunkiem opiekunów wnukowie

przygotowali przedstawienia, w których wyrazili swą wielką miłość
do babć i dziadków. Już od kilku tygodni czynili przygotowania aby
godnie się zaprezentować. Licznie przybyli goście zostali przywitani
przez dyrektora Bartłomieja Sionka, który wprowadził wszystkich
w odświętny nastrój. Dzieci z wielkim przejęciem i zaangażowaniem
zaprezentowały się przed swoimi dziadkami recytując wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc .Nie mogło się obyć bez życzeń i prezentów
przygotowanych przez małych artystów. Uroczystość zakończyła się
słodkim poczęstunkiem. Słowa podziękowania należą się również
rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości, ale okazali
dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.

PRZEDSZKOLAKI Z ROZWAD Z WIZYTĄ W DOMU POMOcY SPOŁEcZNEJ
W GAŁKAcH
25 stycznia dzieci 5,6-letnie z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rozwadach wraz ze swoimi paniami udały się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Gałkach. Na spotkaniu, przedszkolaki
zaprezentowały program artystyczny przygotowany z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka “. Po przedstawieniu dzieci wspólnie z podopiecznymi
zaśpiewali kilka kolęd oraz wręczyli seniorom
własnoręcznie wykonane laurki. Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej entuzjastycznie reagowali na występ, nagradzając dzieci brawami.
Wizyta sprawiła ogromną radość podopiecznym.
Na ich twarzach widniały uśmiechy zadowolenia

i radości. Za wspaniały występ dzieci otrzymały kosz cukierków oraz serdeczne podziękowania od mieszkańców,
pracowników oraz od Pani Ewy- kierownika placówki. Wizyta była dla dzieci prawdziwą lekcją wychowawczą, która
uczy szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Mali
wykonawcy wraz z opiekunami zostali zaproszeni do kolejnych odwiedzin.
E.Pramka
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KLWÓW
Dzień Babci i Dziadka ;)
Dzień BABCI i DZIADKA to święta, w których podkreślamy swoją szczególną więź
z naszymi babciami i dziadkami poprzez
wręczane im kwiaty, laurki, życzenia, przedstawienia i zabawy. Jest to święto szczególnie ważne dla naszych drogich seniorów.
W Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez szkolnych. 24
stycznia 2017 roku w pięknie udekorowanej
sali dzieci z klas 0-III wraz z s. Danutą Gamoń
i ze swoimi wychowawczyniami przygotowały piękny program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki,
związane tematycznie z tymże świętem oraz
jasełka. Mali artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod
ich adresem. Frekwencja jak co roku dopisała. Rada Rodziców przygotowała poczęstunek w postaci ciasta,

kawy, herbaty. Następnie uczniowie obdarowali swoich ukochanych
gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Na koniec uroczystości dzieci zaprosiły swoich dziadków do wspólnego śpiewania biesiadnych piosenek z ich młodości.
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły
się prawdziwymi gospodarzami tejże placówki. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze a Pani
Dyrektor Edyta Sobczak zaprosiła wszystkich by za rok
przybyli do nas w jeszcze większym gronie.
Natomiast dzień wcześniej 23 stycznia 2017 roku
uczniowie klasy IV szkoły podstawowej oraz IIIB gimnazjum wspólnie z opiekunem SK PCK z okazji Dnia
Babci i Dziadka odwiedzili seniorów Domu Pomocy
Społecznej w Drzewicy. Uczniowie zaprezentowali
program artystyczny pełen pięknych wierszy i piosenek przy akompaniamencie muzyki oraz scenek
przedstawiających życie starszych ludzi. Na koniec
złożyli noworoczne życzenia mieszkańcom i ich
opiekunom, odśpiewali gorące „sto lat” i wręczyli
seniorom własnoręcznie przygotowane upominki
w postaci kwiatów. Młodzi artyści otrzymali gromkie
brawa, podziękowania i słodki upominek od pracowników DPS.

Zbiórka pluszaków dla Strażaków
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie przystąpili
do akcji „Twój miś może zostać ratownikiem” organizowaną przez
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Kampania z misiami w roli specjalnych ratowników ma pomagać dzieciom, które
doświadczyły dramatycznych zdarzeń takich jak pożary i wypadki.
Pluszowe zabawki minimalizują stres, odbudowują poczucie bezpieczeństwa i przywracają uśmiech. Najważniejsze jest jednak to,
że w momencie traumatycznego wydarzenia pluszaki odwracają
uwagę dzieci od drastycznych scen. Uczniowie chętnie włączyli się
do akcji i odpowiedzieli na nią przynosząc do szkoły swoje misie
używane, jak również i nowe. Zbiórka maskotek trwała od 19 do 31
stycznia 2017 roku. Łącznie zebrano 112 maskotek i przekazano na
ręce druhów strażaków z OSP w Klwowie.
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KLWÓW
II Babska Gala Walentynkowa
Mieniącą się refleksami ulicznych latarni, wysoką, szklaną taflę
ściany Hali Sportowej „Arena Klwów”, rozświetlały jarzące się feerią barw, rozbłyski zmieniających się w rytmie erupcji reflektorów.
W prześwitach wyłaniał się gęsty, różnobarwny tłum, drgający w rytm
dochodzących zewsząd dźwięków przebojowych szlagierów pop
muzyki.
Znane wszystkim i chętnie słuchane przeboje, królowały tego
wieczoru w dniu 18 lutego 2017 roku na balu zamykającym II Galę
Walentynkową w Klwowie, a rozpoczętym tradycyjnym polonezem
w wykonaniu większości uczestników tej pięknej, dorocznej już
imprezy.
Część artystyczną otworzył zespół sceniczny „Babskiej Rzeczpospolitej”, prezentując w znakomitym wykonaniu i dobrym poziomie
artystycznym widowisko taneczno - muzyczne, śpiewając lubiane
utwory, m.in. Maryli Rodowicz. W jego wykonaniu widzowie zobaczyli
także kilka prezentacji animowanych, przekazanych w wielce interesującym pokazie na bazie światła i dźwięku.
Jako kolejna zaprezentowała się Paulina Gapys, wokalistka
z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, w „Wiązance
elektrogóralskiej”.
Jedną z gwiazd wieczoru był wokalista zespołów „Średnia 55”
z Grojca i „RegresGroup” z Jeleniej Góry – Krzysztof Wołukanis, śpiewający m.in. utwory zespołu „Dżem”. Te znane hity, rockowa prezentacja i jego znakomity głos, zapewniły mu długotrwałe owacje.
Jednak przysłowiowym gwoździem programu był duet wokalny
Haliny Benedyk i Luigi Pagano, którzy przy akompaniamencie gitarzystów pod batutą znakomitego muzyka i dyrygenta Aleksandra
Maliszewskiego – założyciela orkiestry „Alex Band” - wykonywali największe włoskie przeboje sprzed lat, m.in. „Frontiera”, „Nie płacz kiedy
odjadę” i inne.
Halina i Luigi w znakomitej aranżacji, ze swadą i doskonałym kontaktem z publicznością, zaprezentowali porywający recital, śpiewając
znane i lubiane włoskie piosenki. Te podchwytywała publiczność i…
zabawa była przednia.
Po niekończących się owacjach, prowadząca Galę zamknęła trwającą niespełna 3 godziny część artystyczną, zapraszając zgromadzonych – przybyło tym razem około 500 gości – na poczęstunek,
rozpoczynający tym samym II część imprezy.
Po rozsunięciu kotary, przed publicznością ukazały się suto zastawione stoły i cateringowy ciąg gastronomiczny, którego znakomitej
zawartości nie powstydziłyby się telewizyjne gwiazdy kulinarne i inni
medialni koneserzy.
Tę równie odpowiedzialną cześć Gali zorganizowały, pozostałe
gminne stowarzyszenia kobiet: „Gosposie” z Przystalowic Dużych,
„Planeta Kobiet” z Kadzi, „Wystrzałowe babki” z Sulgostowa i „Drążnianki” z Drążna.
Mają Panie talent, bowiem nie tylko dania były smaczne, wykonane
na najwyższym poziomie, to podane też z dużym znawstwem i w dobrym guście.
Było więc na co popatrzeć, co zjeść i…też.
Głęboka północ żegnała ostatnich gości Gali, niechętnie zresztą
opuszczających gościnną halę, bo była to impreza jakich mało. I choć
przygotowania do niej pochłonęły wiele czasu organizatorom, to pamięć o imprezie pozostanie na lata.
Pozostającymi niejako w cieniu imprezy, byli: obecny na sali, a promujący swoje prace, utalentowany grafik i portrecista - Mariusz Lisowski, autor wielu eksponowanych na Gali dzieł, oraz druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klwowie, bez pomocy których,
trudno wyobrazić sobie organizację jakiejkolwiek lokalnej imprezy.
Jak zawsze uczynni, zabezpieczyli przede wszystkim wszelkie tzw.
przedsięwzięcia siłowe. A że zgodnie z przysłowiem: „Za mundurem,
panny sznurem” – nie narzekali zapewne na brak podziękowań ze
strony piękniejszej części widowni.
- Do zobaczenia za rok.
„Życie to są chwile, chwile,
tak ulotne jak motyle…
Więc wspominaj…”
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ODRZYWÓŁ

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSZYScY RAZEM”
USTALIŁA LISTę RANKINGOWĄ WNIOSKODAWcÓW
O DOTAcJE NA ROZPOcZęcIE DZIAŁALNOŚcI
GOSPODARcZEJ
Rada Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” na posiedzeniu
w dniu 31 stycznia b.r. pozytywnie zakwalifikowała 21 wniosków
o dotację z PROW- poddziałanie 19.2. Dotacja wyniesie 50 tyś.zł.,
a wnioskodawca musi utrzymać przez 2 lata stworzone miejsce
pracy. Wnioski spłynęły ze wszystkich gmin LGD, tych z powiatu
grójeckiego(Błędów, Pniewy, Belsk Duży, Mogielnica i Nowe Miasto

n/Pilicą) jak i przysuskiego (Klwów, Rusinów, Potworów, Odrzywół
i Gielniów). Przewodniczący Rady LGD – Marek Mikołajewski podkreślił że, wszystkie wnioski zawierały innowacyjne działania. Szczególnie cenne jest to, że wnioskodawcy to osoby młode i dynamiczne.
Nie wykluczone, że za kilka miesięcy LGD przeprowadzi dodatkowy
nabór wniosków na rozpoczęcie działalności.

WIEcZÓR KOLęDOWY W ŚRODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOcY
W środę 25 stycznia 2017 roku w Myślakowicach odbył się pierwszy wieczór kolędowy z udziałem uczestników ŚDS i gości. Pod kierunkiem Jana Czerskiego uczestnicy przygotowali dużo pięknych
kolęd i pastorałek. Do wspólnego śpiewania zaprosili też Starostę
przysuskiego Mariana Niemirskiego, Wójta Gminy Mariana Kmieciaka
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i innych gości. Swoje piękne wiersze deklamowała autorka, Pani
Barbara Wojtarek. Nie zabrakło też piosenek opoczyńskich. Wieczór
ten to dowód, że ŚDS w Myślakowicach jest potrzebny, zarówno dla
uczestników jak i dla gminnej społeczności. Kierownikiem placówki
jest Pani Ewa Matuszczak.
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ODRZYWÓŁ

TROPEM WILCZYM

III BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Odrzywół zaprasza młodzież ze szkół w Gminie Odrzywół
i wszystkich chętnych do udziału

w biegu na dystansie 1963 m

Bieg odbędzie się w Lipinach 4 marca 2017 r. o godz. 1100

Zapisy na bieg prowadzą:
1.
2.
3.
4.
5.

ZSPiMS – płk Ryszard Młodzianowski
PG - Andrzej Gapys
PSP – Bernadeta Gajda
MOSW – Zbigniew Spociński
Urząd Gminy – Marzena Walczyk

Organizator zapewni ubezpieczenie, poczęstunek i napoje po zakończeniu biegu.
Uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe koszulki i medale.

Bieg jest hołdem dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy po
zakończeniu wojny byli więzieni i mordowani przez władze komunistyczne.
Dystans 1963 m jest tożsamy z datą /1963 r./ zabicia przez Służby Komunistyczne
ostatniego „Żołnierza Wyklętego” – Józefa Franczaka „Lalka”.
Ogólnopolskim organizatorem „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
jest Fundacja Wolność i Demokracja

Gmina Odrzywół
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POTWORÓW
NOWOROcZNY TURNIEJ PIŁKI RęcZNEJ DZIEWcZĄT O PUcHAR WÓJTA
Zacięta rywalizacja, popisowe akcje i piękne bramki. Tak w wielkim skrócie wyglądał noworoczny halowy turniej piłkarek ręcznych
w Potworowie.
Druga edycja turniejowych zmagań w wydaniu młodych szczypiornistek zgromadziła w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum liczną rzeszę widzów.
Zawody, które rozpoczęło krótkie przemówienie honorowego patrona imprezy Wójta Gminy Pana Marka Klimka przedstawiające rolę
gier zespołowych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży,
zostały przeprowadzone w dwóch grupach (kategoriach przynależności szkolnej).

Po wyjątkowych, pełnych emocji spotkaniach w grupie skupiającej
przedstawicielki szkoły podstawowej, na pierwszym miejscu uplasowały się uczennice z klasy 6B, natomiast w kategorii gimnazjalnej
bezkonkurencyjne okazały się reprezentantki klasy 3A.
Podczas ceremonii wręczania nagród Wójt Gminy pogratulował
wszystkim uczestniczkom wzorowej, sportowej postawy, a nauczycielom wychowania fizycznego podziękował za sprawną organizację
tegorocznej handbalowej zabawy.
Dariusz Duda

„GRZEcZNOŚĆ NIc NIE KOSZTUJE”
W środę, 8 lutego 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej
w Potworowie odbył się apel dla oddziałów przedszkolnych
oraz klas I-III dotyczący stosowania w życiu codziennym zasad
grzeczności i dobrego wychowania.
Savoir vivre, bon ton, kindersztuba, dobre maniery - to nic innego,
jak zachowanie społeczne właściwe według powszechnie przyjętych
zasad, to grzeczność, ogłada, kultura w kontaktach międzyludzkich.
Mamy nadzieję, że scenki zaprezentowane na środowym apelu zachęciły dzieci do naśladowania tego, co właściwe i do dostrzegania
tego, co naganne.
Pamiętajmy, że mimo upływu lat i wciąż zmieniającego się świata
„moda” na dobre zachowanie jest niezmienna!
Edyta Zawada

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOżNEJ cHŁOPcÓW
I miejsce dla PSP w Potworowie w Halowym Turnieju Piłki Nożnej
chłopców o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wieniawie.
Skład PSP Potworów: Brociek Michał, Kawiński Szymon, Biniszewski
Arkadiusz, Grojecki Szymon, Milczarski Tomasz, Kaliowski Jakub, Król Dawid,
Kot Przemysław, Stachura Karol. Opiekun: Wojciech Gędaj.
Do rywalizacji przystąpił 10 szkół podstawowych z powiatu przysuskiego
z podziałem na dwie grupy: po pięć drużyn. Drużyna z naszej szkoły
pierwszy mecz w grupie zremisowała z PSP Kłudno, drugi mecz musiała
przełknąć gorycz porażki z PSP Gielniów przegrywając 0-1.
-Po tym meczu zaczęło się dziać dobrze i bardzo dobrze- komentuje trener
Wojciech Gędaj-ponieważ w trzecim meczu z PSP Wieniawa 2 po dobrej
grze chłopcy wygrali 1:0. W meczu o pierwsze miejsce w grupie z PSP nr
1 Przysucha zagrali naprawdę koncertowo i bardzo skutecznie, ponieważ
po pięciu minutach prowadzili już 3:0 i po dokonaniu kilku zmian mecz
zakończył się wynikiem 3:2 dla PSP Potworów.
Finał wygraliśmy z gospodarzem turnieju PSP Wieniawa 1 .1:0 po bramce
Arkadiusza Biniszewskiego. Oczywiście duże brawa dla całej drużyny, jak
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również duża satysfakcja z gry tych małych piłkarzy. Biorąc po uwagę,
że drużyna PSP Potworów składa się tylko z zawodników klas piątych,
a przecież rywalizowali z zawodnikami klas piątych i szóstych.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Urszula Ślusarczyk

POTWORÓW

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW
BUDżET GMINY RUSINÓW NA 2017 ROK
Gmina Rusinów to Gmina typowo rolnicza o niskiej jakości gleb, małej ilości
przedsiębiorców. Rynek pracy na terenie Gminy nie jest duży. Władze dbając
o dobro mieszkańców dalekie są od podejmowania uchwał w sprawie wzrostu
podatków, opłat za śmieci, czy opłat za
dostawę wody i odbiór ścieków. Takie
działania, dobre dla mieszkańców, klasyfikują Gminę na jednym z ostatnich
miejsc w kraju pod względem dochodu
na jednego mieszkańca. Ten niski wskaźnik dochodu tzw. wskaźnik G (440,57 zł niezmiennie niski od wielu lat dla naszej
Gminy) ma również swoje plusy, pomaga Gminie, bo klasuje ją na
wysokim miejscu w przypadku aplikowania o dofinansowanie, czy
w przypadku ubiegania się o umorzenie pożyczek. Budżet Gminy
Rusinów na 2017 rok dostosowany jest do możliwości finansowych
Gminy, ale przede wszystkim do potrzeb naszych mieszkańców.
W każdej z miejscowości zakłada realizację zamierzeń inwestycyjnych lub bieżących. Budżet przewiduje realizację dochodów ogółem
w wysokości 18.314.893 zł, w tym dochodów majątkowych w kwocie
2.030.434 zł oraz wydatków ogółem w wysokości 20.192.959 zł, w tym
wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.501.000 zł. W 2017 roku Gmina
planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Budowę kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Rusinów w miejscowościach: Grabowa,
Zychorzyn, Wola Gałecka, Gałki – Grabowa Etap I” w kwocie 691.030
zł oraz na bardzo długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rusinów”
w wysokości 800.000 zł. Nadmieniam, że ta ostatnia, to pożyczka
umarzalna w 35% dla gmin o niskich dochodach w przeliczeniu na
jednego mieszkańca. Ponadto budżet Gminy Rusinów na rok 2017
przewiduje wiele innych zadań inwestycyjnych tj. zagospodarowanie centrum wsi Władysławów, zagospodarowanie terenu w centrum

wsi Gałki, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli
Gałeckiej -II etap, zagospodarowanie działki w miejscowości Krzesławice, zagospodarowanie działki przy ośrodku zdrowia w miejscowości Rusinów, przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu
świetlicy wiejskiej w Brogowej, przebudowę drogi gminnej w Zychorzynie, wykonanie zjazdów do posesji na ulicy Stegny w Rusinowie,
wykonanie połączenia ulicy Szkolnej z ulicą Zaszkolną w Rusinowie,
budowę parkingu przy strażnicy OSP w miejscowości Zychorzyn, wykonanie dokumentacji na przebudowę strażnicy OSP w Nieznamierowicach i oczywiście dokończenie centrum miejscowości Rusinów.
Opóźnienie w realizacji tego zadania wyniknęło z przyczyn niezależnych od Gminy, a jedynie od Wykonawcy. Szczegółowe informacje
w sprawie planowanych zadań inwestycyjnych na 2017 rok zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rusinów. Oprócz
wymienionych zadań inwestycyjnych w 2017 roku, Gmina planuje
organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców tj. dożynki
gminno - parafialne w Rusinowie, rozgrywki w piłce nożnej o „Puchar
Wójta Gminy Rusinów” oraz II Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy
w Przystałowicach Małych. Chciałbym nadmienić również, że w dniu
2 lutego 2017 roku Rada Gminy Rusinów podjęła uchwałę w sprawie
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie w jedną instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury
w Rusinowie. Uchwała będzie przedmiotem konsultacji Krajowej
Rady Bibliotecznej, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dopiero po
uzyskaniu opinii z tych instytucji Rada Gminy będzie mogła podjąć
ostateczną uchwałę o połączeniu tych dwóch jednostek. W swoich
założeniach GOK ma na celu skupianie całej działalności kulturalnej
na terenie Gminy Rusinów zarówno działalności bibliotecznej jak
też kulturalnej. Przed nami kolejne lata intensywnej pracy i realizacji
wytyczonych celów. Będę się starał w miarę możliwości finansowych
Gminy sukcesywnie je realizować.
Z poważaniem
Krzysztof Urbańczyk – Wójt Gminy Rusinów

INFORMAcJA ZE SPOTKANIA OSP
W dniu 30 stycznia 2017 roku odbyła się doroczna odprawa strażaków Gminy Rusinów z władzami samorządowymi. W naradzie brali
udział: Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Przysusze - Paweł Sokół, Wójt Gminy Rusinów– Krzysztof Urbańczyk,
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP - Wiesław Kowalski i Komendant
Gminny OSP - Marian Andrzej Wesołowski, a także przedstawiciele
poszczególnych jednostek. Informację o działaniach ratowniczych
na terenie Gminy Rusinów w 2016 roku i o udziale jednostek OSP
w tych zdarzeniach przedstawił przedstawiciel Komendy Powiatowej
PSP w Przysusze. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego
i jednostek OSP z terenu Gminy Rusinów za rok 2016 przedstawił
Komendant Gminny OSP, który poinformował, że w roku 2016 na terenie naszej Gminy odnotowano 46 różnego rodzaju zdarzeń, w tym
28 zdarzeń zarejestrowano w Komendzie Powiatowej PSP w Przysusze, pozostałe 18 zdarzeń dotyczyły tzw. wyjazdów gospodarczych
i zabezpieczających np.: zabezpieczenie imprez masowych, cywilnych
i kościelnych, odśnieżanie dróg, pomoc przy wyciąganiu pojazdów
i usuwaniu drzew, zabezpieczenie przemarszu pielgrzymek, czyszczenie kanalizacji, pokazy w szkołach, itp. Największe zdarzenia w ubiegłym roku miały miejsce w miejscowościach: Gałki i Rusinów - gdzie
doszło do pożarów zabudowań . Podejmowane przez strażaków interwencje dotyczyły również m.in. lokalnych podtopień po opadach
deszczu, zdarzeń na drogach, pożarów traw i poszycia oraz usuwania
szkód po przejściu silnych i porywistych wiatrów. Ogółem w roku
2016 we wszystkich zdarzeniach brało udział 310 strażaków. Ponadto
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jednostki OSP przeszkoliły w zeszłym roku 14 strażaków w następujących specjalnościach: 4 strażaków - szkolenie podstawowe, 4 strażaków - w zakresie ratownictwa technicznego, 2 strażaków z zakresu
dowódców sekcji i 4 strażaków w zakresie ratownictwa wodnego. Najwięcej wyjazdów odnotowała jednostka OSP Zychorzyn, która należy
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wójt Gminy podziękował strażakom za ich społeczną działalność i zadeklarował wspieranie potrzeb OSP w miarę możliwości finansowych gminy.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

RUSINÓW

MYŚLENIE JEST W cENIE
- TURNIEJ WARcABOWY
W styczniu uczniowie gimnazjum walczyli o mistrzostwo w Szkolnym Turnieju Warcabowym. Rozgrywki odbywały się codziennie
podczas długich przerw. Uczniowie bardzo chętnie i z ogromnym
zaangażowaniem grali w warcaby, a rodzice byli zadowoleni, że
dzieci mniej czasu spędzają przed komputerem i z radością ćwiczą

umysł, obmyślając strategię nad szachownicą. Sukcesem jest fakt, iż
warcaby stały się mądrą rozrywką łączącą różne pokolenia. Często
gimnazjaliści przygotowując się do turnieju, grali w domu z rodzeństwem, rodzicami, a nawet dziadkami. Po długich zmaganiach turniej wygrał Jakub Kacprzak kl. III b, II miejsce: Łukasz Osiński kl. III b,
III miejsce: Grzegorz Jędrzejczak kl. II b.

OBcHODY
DNIA BABcI I DZIADKA
Dla wszystkich dzieci, zarówno babcia jak i dziadek
kojarzą się zawsze z ciepłem
i czułością. Wnuki znajdują
w nich oparcie, dziadkowie
służą dobrą radą i zawsze można
na nich liczyć. Nic dziwnego,
że zaproszenie przez swoich
ulubieńców na uroczystość obchodów Dnia Babci i Dziadka
traktowane jest z największą
powagą i niesamowitą radością.
W Samorządowym Przedszkolu
w Gałkach tradycją jest świętowanie przez najmłodszych tych
dni. Nie inaczej było 26 i 27
stycznia tego roku. Sala pełna
była uśmiechniętych twarzy,
które wypatrywały swoich pociech prezentujących się w programie artystycznym. Występy
przerywane były gromkimi brawami i co chwilę błyskały flesze
aparatów fotograficznych. Po
występach dzieci zaprosiły
dziadków i babcie do swoich
sal na słodki poczęstunek i gorącą herbatę.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WIENIAWA
DZIEń BABcI I DZIADKA
W dniu 23 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie odbyła się impreza z okazji święta Babci
i Dziadka. Na uroczystość przybyły dzieci z zespołu ludowego
działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie
wraz z opiekunami Wandą Dębską, Iwoną Sobótką i Arturem Mordakiem oraz klub seniora działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Wieniawie. Gości przywitała przewodnicząca klubu seniora Pani
Ewa Ślizak.
Dziecięcy zespół ludowy zaprezentował program artystyczny
z okazji święta Babci i Dziadka, który został nagrodzony wielkimi brawami. Były życzenia oraz upominki. Była wspólna zabawa
dzieci z seniorami. Na zakończenie dla wszystkich przygotowano
poczęstunek.

cHOINKA NOWOROcZNA W GcKIS W WIENIAWIE
W niedzielę 29 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wieniawie została zorganizowana „Choinka Noworoczna „ dla
osób niepełnosprawnych. W organizację imprezy włączył się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie oraz wolontariat działający przy ZSO w Wieniawie.
Przed rozpoczęciem zabawy dzieci z Przedszkola Publicznego w Wieniawie przedstawiły Jasełka, które bardzo spodobały się

publiczności. Dzieci z grupy tanecznej działającej przy GOK-u dały
pokaz tańca nowoczesnego. Młodzież szkolna w ramach wolontariatu chętnie prowadziła ciekawe konkursy i zabawy z dziećmi.
Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano słodki
poczęstunek. Przy dźwiękach muzyki dziecięcej i disco polo tańczono do późnych godzin nocnych.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW W RAMAcH LSR
Zapraszam wszystkich Mieszkańców, do zapoznania się z Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – realizowanych przez Stowarzyszenie
Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w okresie 2016 - 2023
i składania aplikacji.
Na stronach internetowych Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Radomki”, znajduje się informacja o planowanych w okresie I połowy
2017 roku naborach wniosków. Aplikować będzie można, m.in, o:
Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla
osób w wieku 50+. Limit dostępnych środków dla naboru wynosi:
350 000,00 zł.
Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Limit dostępnych środków dla naboru wynosi: 929 787,00 zł.
Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie
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lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Limit dostępnych środków dla naboru wynosi: 232 329,04 zł.
Projekt grantowy: Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na
rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych. Limit dostępnych środków dla
naboru wynosi 100 000,00 zł.
Szczegółowe ogłoszenia w zakresie realizacji poszczególnych naborów dla wskazanych działań, będą publikowane na stronach Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w terminie minimum 2 tygodni
poprzedzającym dzień ich rozpoczęcia. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
w Radomiu, przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu. Telefon 48 38 58 996.
Informacje będą również publikowanie na stronach internetowych
Gminy Wieniawa.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

WIENIAWA
OGŁOSZENIE
O ROZPOcZęcIU KONSULTAcJI SPOŁEcZNYcH
Wójt Gminy Wieniawa działając na podstawie art. 6 ustawy z 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach
społecznych: projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wieniawa.
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały
Rady Gminy w Wieniawie sporządzony przez Wójta Gminy Wieniawa
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami w postaci diagnozy potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek
do ich wyznaczenia i mapy wskazującej granice tych obszarów.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze,
w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy
gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze
rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić
na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty,
inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Wieniawa.
Konsultacje przeprowadzone będą od 28.02.2017 r. do
31.03.2017 r. w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w wersji papierowej
lub elektronicznej za pomocą specjalnych formularzy
zgłoszeniowych. Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą
elektroniczną
gminawieniawa.pl

na

adres:

konsultacje@

b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wieniawie, ul.
Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
c) bezpośrednio do Urzędu Gminy w Wieniawie, pok. 14,
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, w godzinach
pracy urzędu poniedziałek 07:30-17:00, wtorek-czwartek
07:30-15:30, piątek 07:30-14:00.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji
umożliwiającego omówienie metody wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wieniawa,
które odbędzie się 6 marca 2017 r. o godz. 15:00 w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie.

a) na stronie internetowej Gminy Wieniawa www.

gminawieniawa.pl (zakładka: Aktualności) i Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Gminny Program
Rewitalizacji

b) w punkcje informacyjnym w Urzędzie Gminy w Wieniawie
w godzinach pracy urzędu

c) w pokoju nr 16 Urzędu Gminy.
Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

a) z datą wpływu przed 28 lutego br. oraz po 31 marca br.,
b) przesłane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym

(za wyjątkiem propozycji, opinii i uwag zgłoszonych
w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami
rewitalizacji).

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji
zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
Gminy Wieniawa.

SPOTKANIE INFORMAcYJNOSZKOLENIOWE PRZEDSTAWIcIELI
SAMORZĄDU
W dniu 13 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjnoszkoleniowe przedstawicieli samorządu wieniawskiego, na którym
zostało przedstawione sprawozdanie z realizowanych zadań samorządu oraz plany na najbliższe dwa lata. Podsumowano zebrania
z Mieszkańcami, które odbyły się w 2016 roku. Przedstawiono zmiany
w naliczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w związku z modernizacją operatu- klasyfikacji działek oraz
założeniem ewidencji budynków położonych na terenie obrębów
Brudnów, Głogów, Kaleń, Kamień, Komorów, Plec, PGR-Konary, Romualdów, Sokolniki Suche, Wola Brudnowska, Zagórze, Zadąbrów,
Brudnów-Oczko, wprowadzoną przez Starostę Przysuskiego w wyniku modernizacji. Omówiono zagospodarowanie wspólnot gruntowych wsi, na podstawie nowych przepisów prawa. Zaprezentowano
Program Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa. Zostały omówione i wypełnienie ankiety do diagnozy Planu Rewitalizacji Gminy oraz Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2032.
Zaprezentowano zmiany w prawodawstwie obowiązujące w roku
2017, które mają wpływ i związane są bezpośrednio z bieżącymi
działaniami samorządu. Na zakończenie spotkania wystąpił Wójt
Gminy przedstawiając bieżące zadania samorządu oraz podsumował dwa lata działalności.

3. Ankiety.
Projekt uchwały wraz z załącznikami i formularzami
zgłoszeniowymi do pobrania dostępne będą od dnia 28.02.2017
roku:
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KOMUNIKATY
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PRZYSUSZE INFORMUJE O REALIZACJI
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY
SAMORZĄD W 2017 ROKU
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. OBSZARY WSPARCIA
REALIZOWANE W 2017 ROKU: MODUŁ I: Obszar A Zadanie 1 - pomoc
w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania, Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie
szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co
najmniej na III poziomie jakości, Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod
opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo
pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach
klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, - w kolegium, - w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub
doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym
/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Szczegółowe
informacje dotyczące programu „AKTYWNY SAMORZĄD” można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze ul. Szkolna 3 lub
pod numerem telefonu 48 675 55 17.

PRZYSMAKI PANI MONIKI
Sałatka Gyros
Proponuję Państwu spróbować (jeśli jeszcze tego nie robiliście) orientalnej potrawy, która wprowadzi nas smakowo
w nadchodzącą wiosnę. Mam nadzieję, że
wykonanie tej pysznej sałatki nie sprawi
nikomu problemu a efekt będzie po prostu
pyszny. Życzę smacznego. Składniki na 3-4
osoby: kurczak 200 gr, kukurydza konserwowa - mała puszka, ogórek konserwowy - 3
sztuki, cebula czerwona - 1 sztuka, ketchup,
majonez, papryka konserwowa - 3 sztuki
(dla chętnych), kapusta pekińska – połowa,
przyprawa gyros, olej do smażenia kurczaka. Wykonanie: Kurczaka kroimy
w kostkę oraz obsypujemy obficie przyprawą gyros i jeśli mamy czas
zostawiamy na trochę do zamarynowania. Nasze składniki takie jak: cebula,
ogórek, papryka konserwowa, kroimy w kostkę, a kapustę pekińską szatkujemy. Na patelni rozgrzewamy łyżkę tłuszczu i smażymy kurczaka. Do naszego naczynia układamy kolejno warstwami: kurczaka na sam spód, cebulę
czerwoną, ketchup rozprowadzamy równomiernie zahaczając o ścianki naczynia, ogórki konserwowe, kukurydzę, majonez również rozprowadzamy,
paprykę konserwową, oraz kapustę pekińską na sam wierzch. Górę posypujemy delikatnie przyprawą gyros.

Monika Grzywaczewska

Ogłoszenie
Serdeczne podziękowania dla personelu Oddziału
Wewnętrznego i Neurologicznego Szpitala Powiatowego
w Przysusze za opiekę i życzliwość w czasie choroby mojej
mamy Wacławy Dryglewskiej.
Halina Iwańska

Podziękowanie
Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy
KPP Przysucha serdecznie dziękuje wszystkim funkcjonariuszom
i gościom uczestniczącym w zabawie karnawałowej w dniu 18 lutego 2017 roku. Jest nam miło, że zaszczycił nas swoją obecnością
naczelnik Wydziału Kryminalnego wraz z małżonką, jako jedyny
przedstawiciel kierownictwa. Szczególne podziękowania kierujemy

do Dyrekcji Zakładu Hortex Holding oddział w Przysusze, Pana Roberta Płuciennika – właściciela marki Pierrot Woda Źródlana oraz
Pana Cezarego Cielucha – właściciela Zakładu Piekarniczo – Cukierniczego w Sadach. Gorąco dziękujemy za okazaną uprzejmość
i pomoc w organizacji imprezy.

Program „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”
Powiat Przysuski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze przystąpiło do realizacji projektu systemowego „ZMIEŃ SWOJE
ŻYCIE” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 31.10.2017r. – I etap,
od 01.11.2017r. do 31.08.2018r. – II etap. Całkowita wartość projektu 582 066,45 w tym: 465 653,16 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 116 413,29 zł - wkład
własny Powiatu Przysuskiego. Grupę docelową projektu stanowią
osoby z terenu Powiatu Przysuskiego w tym: osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub równoważny dokument, wychowankowie
pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat. Cel i założenia projektu: Cel
główny: Aktywna integracja 42 osób (25 kobiet i 17 mężczyzn)
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
28 osób z niepełnosprawnościami (17 kobiet i 11 mężczyzn)
zamieszkujących obszar powiatu przysuskiego. W zależności
od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji
projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym
programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym: diagnozę
indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, pracę
socjalną,treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, prawne i finansowo-organizacyjne, wsparcie rozwojowe i tutoring, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji, szkolenia pierwszej pomocy,
aktywizacja społeczno-zdrowotna (wyjście na basen, aquarobic, nauka tańca, nordic walking, masaże), staże, szkolenie sieciowe metody
poszukiwania pracy, wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Przedsięwzięcia realizowane będą
na miejscu i w formie wyjazdowej. Szczegółowych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze ul. Szkolna 3 lub
pod numerem telefonu 48 675 55 17.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

SPORT
ROZGRYWKI X EDYcJI LIGI POWIATOWEJ
PIŁKI NOżNEJ HALOWEJ – ZAKOńcZONE.
Zakończyły się 10. jubileuszowe rozgrywki Ligi Piłki Nożnej Halowej o Mistrzostwo Powiatu Przysuskiego. Do 32 drużyn występujących w I i II lidze (po
16 drużyn każda) zgłoszonych zostało łącznie 452. zawodników. Rozegrano
240 spotkań, w których strzelono 1.145 bramek (średnio 4,8 bramki/mecz).
W rozgrywkach II ligi w bezpośrednim meczu o pierwsze miejsce w ostatniej
kolejce spotkały się drużyny JP Armia oraz Krzczonów. Mecz zakończył się
zwycięstwem 3:2 dla drużyny JP Armia, dzięki czemu podium II ligi wygląda
następująco: 1. JP Armia, 2. Krzczonów, 3. Patriotic Odrzywół. W rozgrywkach
I ligi decydujące rozstrzygnięcia zapadły na dwie kolejki przed zakończeniem
rozgrywek. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Oldboys PRD Gielniów,
która wygrywając wszystkie swoje mecze obroniła mistrzowski tytuł zdobyty
rok temu. Podium I ligi na zakończenie rozgrywek: 1. Oldboys PRD Gielniów,
2. Expres Przysucha, 3. Albatros FC Najlepsze drużyny otrzymały puchary
oraz medale. Z okazji jubileuszu 10-lecia Ligi wydany został okolicznościowy
medal, który otrzymali wszyscy uczestnicy rozgrywek. Dodatkowo wyróżnieni zostali: I liga: Najlepsza ofensywa – Oldboys PRD Gielniów z Mariuszem
Moskwą, Najlepszy zawodnik – Jakub Sapieja z drużyny Expres Przysucha,
Najlepszy bramkarz – Adrian Indyka z drużyny Albatros FC, Najlepsza defensywa – drużyna Papisy i Spóła. II liga: Najlepsza ofensywa – Krzczonów z Kamilem Sarwą, Najlepszy zawodnik – Paweł Kietla z drużyny JP Armia, Najlepszy
bramkarz – Wiktor Gut z drużyny Patriotic Odrzywół, Najlepsza defensywa
– drużyna Grabowa, Specjalną statuetką „Dziękujemy, że byliście i jesteście
z nami …” uhonorowane zostały drużyny i osoby tworzące społeczność Ligi
od wielu lat.

Nagrody wręczali: Dyrektor ZS 2 i gospodarz obiektu Małgorzata Bednarska, Wicestarosta
Tomasz Matlakiewicz, Sędzia Sebstian Młodawski i obsługujący zawody od wielu lat Grzegorz Czyżykowski

Robert Bomba

Zawody organizował Robert Bomba

Wszystkie mecze były bardzo emocjonujące i toczone przeważnie w sportowej atmosferze,
w duchu fair play, choć czasami emocje brały górę

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ZAKOńcZENIE ROZGRYWEK X EDYcJI LIGI POWIATOWEJ O PUcHAR STAROSTY

I Liga I miejsce PRD Gielniów

I Liga II miejsce Express Przysucha
Wieniec z gminy Borkowice

I Liga III miejsce Albatros FC

II Liga I miejsce JP Armia

II Liga II miejsce Krzczonów

II Liga III miejscew Patriotic Odrzywół

Szczególne podziękowania należą się dla osób organizujących i obsługujących tegoroczne
rozgrywki

Piłkarze walczyli bardzo ambitnie, ale szczególnie ważny był masowy udział widowni

