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KsIĄdZ JAN ZIEJA PATRONEM MŁOdZIEŻOWEGO OśROdKA 
WYchOWAWcZEGO W KOLONII OssA

16 marca 2017 r. w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kolonii Ossa odbyła się 
uroczystość nadania imienia księdza Jana Ziei. 
Przygotowania do tej historycznej dla całej 
społeczności szkolnej chwili trwały kilkanaście 
miesięcy. W tym czasie podjęto szereg działań 
mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców 
oraz wszystkich pracowników szkoły z wybranym 
w drodze głosowania Patronem. Były to między 
innymi: przygotowanie prezentacji multimedial-
nej przedstawiającej postać Patrona, przeprowa-
dzenie konkursu plastycznego, zorganizowanie 
uroczystego apelu prezentującego sylwetkę 
księdza Jana Ziei, realizacja projektu edukacyj-
nego „Ksiądz Jan Zieja – życie i działalność”. 16 
marca uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły 
oraz zaproszeni goście udali się do Kościoła pod 
wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole na 
uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nada-
nia imienia szkole. Rozpoczęła się ona o godzinie 
10:00. Przewodniczył jej ksiądz dziekan Adam Łu-
kiewicz. Kulminacyjnym momentem w kościele 
było poświęcenie sztandaru szkoły. Główna 

część ofi cjalnej uroczystości miała miejsce na 
sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. 
Starosta Marian Niemirski zwracając się do obec-
nych powiedział między innymi: „Urodzony tutaj, 
na tej ziemi, w Ossie, całym swoim życiem budował 
świadectwo wielkości swojego człowieczeństwa… 
Ten patron mówił o sobie – moje imię człowiek, nie 
jestem na tej ziemi sam, podobnych do mnie są 
miliony. Jestem jednym z wielkiej rodziny, której na 
imię ludzkość. Z ludzkością łączę się poprzez swoją 
rodzinę, poprzez swój naród. Kocham swój naród, 
kocham Polskę, jestem Polakiem… Idźcie od dnia 
dzisiejszego za swoim patronem. Podążajcie jego 
śladami w stronę uczciwości, prawdy, człowie-
czeństwa, dobra i miłości. Nie powiem Wam dzisiaj 
jako starosta, że będzie Wam łatwo iść tą drogą. 
Ale powiem Wam dzisiaj, że z pewnością będzie 
Wam łatwiej, lepiej i piękniej żyć.” Przewodniczący 
Rady Powiatu Pan Krzysztof Wochniak odczytał 
uchwałę z 17 lutego 2017 r. nadającą imię księdza 
Jana Ziei oraz sztandar Młodzieżowemu Ośrodki 
Wychowawczemu w Kolonii Ossa oraz szkołom 
wchodzącym w jego skład. Kolejnym punktem 
była ceremonia przekazania Sztandaru. Poczet 
złożony z przedstawicieli fundatorów i Rady Pe-
dagogicznej uroczyście przeka-
zał sztandar Pani Dyrektor, która 
podziękowała za ten cenny dar 
i zapewniła, że stanie się on 
symbolem wartości będących 
fundamentem pracy szkoły, po 
czym przekazała go Pocztowi 
Uczniów. Ci zapewnili, iż otoczą 
go powszechnym szacunkiem 
i czcią. Po prezentacji Sztandaru 
wszystkim zgromadzonym od-
było się pierwsze ślubowanie 
reprezentantów wychowanków 
placówki na Sztandar Szkoły. Po 
ceremonii poczty sztandarowe 
szkół zostały wyprowadzone. 
Po tej podniosłej i wzruszającej 
chwili przyszedł czas na występ 

artystyczny młodzieży. Później głos zabrali go-
ście: Pani Anna Trzeciakowska, Pani dr Dominika 
Żukowska – Gardzińska i Pani Anna Ziarnicka. Na 
koniec głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Uryć-Ka-
szuba mówiąc: „Patron to wzór, ale też ktoś, kto się 
opiekuje, wspiera, inspiruje. Czyż można sobie wy-
marzyć lepszego, bardziej odpowiedniego patrona 
w trudnych czasach XXI wieku? Czy można znaleźć 
odpowiedniejszy, bardziej adekwatny wzór do na-
śladowania naszej młodzieży i nas wszystkich? Czy 
można wybrać silniejszego, bardziej wpływowego, 
mocniej oddziałującego patrona? Każdy z nas tu 
obecnych może na swój sposób odpowiedzieć 
na te pytania...ja odpowiedzi doszukałam się 21 
czerwca 2016r. kiedy to właśnie w tym dniu zro-
dziła się myśl nadania naszej placówce imienia 
ks. Jana Ziei.”, na zakończenie podziękowała go-
ściom za przybycie, osobom przygotowującym – 
za zaangażowanie. Wszyscy zostali zaproszeni na 
skromny poczęstunek. Nadanie imienia szkole 
było świętem, które będzie długo pamiętane. 
Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy 
godni nosić imię naszego Patrona.

Zbigniew Spociński MOW Kolonia Ossa

Wesołego Alleluja
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Powiatu Przysuskiego 

najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych, pełnych miłości i radości Świąt. Życzymy, aby w tym 
szczególnym czasie, kiedy miłość do człowieka zwycięża wszystko to, co w świecie złe i niegodne, 

każdy z nas czerpał siłę, wiarę i nadzieję na najbliższe dni i miesiące. Tak, jak większość z Państwa 
pragniemy, aby objawiona w święta moc dobra pozwoliła nam – wszystkim Polakom, a szczególnie 

mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny okazywać sobie w codziennym życiu choć trochę więcej 
szacunku, zrozumienia i pomocy w potrzebie. Wierzymy wspólnie z Państwem, że przykład męki 

i zmartwychwstania Pańskiego spowoduje, że będziemy zdolni do lepszego, wspólnego życia w naszej 
pięknej Ojczyźnie. Z najlepszymi życzeniami

Marian Niemirski
Starosta Przysuski

Krzysztof Wochniak
Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Matlakiewicz
Wicestarosta Przysuski

W czasie mszy św. został poświęcony sztandar ośrodka
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BudOWA NOWEGO BudYNKu dLA sĄdu REJONOWEGO W PRZYsusZE 
RusZY JEsZcZE W 2017 R

Mamy przyjemność jako pierwsi przekazać informację, że na mocy decyzji 
Ministra sprawiedliwości zostanie wybudowany w Przysusze nowy budy-
nek sądu, w którym znajdą się pomieszczenia dla wszystkich wydziałów 
sądu Rejonowego oraz być może dla Prokuratury. O rozmowę w tej spra-
wie poprosiliśmy starostę Mariana Niemirskiego, który w zasadniczy spo-
sób przyczynił się do tego niezaprzeczalnego sukcesu naszego powiatu. 
- Ziemia Przysuska: Jak długo podejmował Pan starania, których celem 
miało być wybudowanie nowego budynku sądu w Przysusze?
- Marian Niemirski: Starania o budowę nowego budynku dla sądu w Przysusze 
to już długa historia. Pierwszy raz pamiętam, w sprawie budowy sądu rozma-
wiałem w 2005 roku. Wówczas osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji 
w ministerstwie była Pani Minister Beata Kempa. Można powiedzieć, że już wte-
dy do decyzji o budowie było bardzo blisko, ale niestety do tego nie doszło, 
zmienił się rząd. Przez następne 8 lat raczej musiałem bronić naszą społeczność 
przed likwidacją sądu, o budowie nowego nie mogło nawet być mowy. Polityka 
ówczesnych władz była taka, że małe sądy miały być likwidowane. Doświad-
czaliśmy tego, bo w sąsiednich powiatach sądy 
na mocy decyzji rządu zostały zlikwidowane, 
a nasz na szczęście się ostał. Tak więc można po-
wiedzieć, że batalia o budowę, a później o utrzy-
manie sądu w Przysusze trwa od 2005 roku. Ta 
historia liczy sobie już 12 lat.
- Z.P. : Kiedy i w jakich okolicznościach została 
podjęta decyzja o budowie sądu w Przysusze?
- Marian Niemirski: Jeżeli chodzi o decyzję, 
która jest podjęta, było kilka spotkań, które od-
byłem z Panem Ministrem Sprawiedliwości Zbi-
gniewem Ziobro, podczas których starałem się 
swoją argumentacją przekonać Pana Ministra, 
by podjął dobrą dla powiatu przysuskiego, ale 
przede wszystkim dla naszych mieszkańców, 
decyzję o budowie sądu. Po wielu wysiłkach 
nadszedł wreszcie moment o który zabiegałem 
uporczywie przez 12 ostatnich lat. 15 marca, na godzinę 14.00 Pan Minister Zbi-
gniew Ziobro zaprosił mnie do siebie, do Ministerstwa sprawiedliwości, gdzie 
w obecności Pana Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego podjął decyzję 
o budowie nowego budynku dla sądu w Przysusze. 15 marca to dobry dzień dla 
nas. Nie ukrywam, że wspierał mnie w tych działaniach Pan Marszałek. Mobili-
zował mnie tutaj właściwie od 2005 roku Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze 
Pan Krzysztof Duchnik. No i doczekaliśmy się wszyscy tego szczęśliwego dnia, 
gdzie ta decyzja została podjęta.

- Z.P. : Jak Pan ocenia, na ile da decyzja jest ważna dla społeczności lokal-
nej?
- Marian Niemirski: Myślę, że to jest bardzo ważna decyzja. Po pierwsze: 
wzmocniliśmy bardzo tą decyzją powiat instytucjonalnie. Trzeba mieć tą świa-
domość, że ta decyzja ministra sprawiedliwości, to jest również decyzja o istnie-
niu tego sądu w przyszłości. Jestem przekonany, i tak chyba każdemu podpowie 
zdrowy rozsądek, że już nigdy nikomu nie przyjdzie do głowy likwidacja tego 
sądu. Zwłaszcza po tym, jak zainwestuje w nowy budynek dla niego 20 do 30 
mln złotych. Z tego punktu widzenia jest to bardzo ważne. Ważne dlatego, ze 
zlokalizowanie sądu w powiecie przysuskim sprawia, że nasz powiat jest kom-
pletny instytucjonalnie. Mamy wszystkie instytucje, jakie przewiduje ustawo-
dawca w ustawie o samorządzie powiatowym.
- Z.P.: W której części miasta i na jaki okres czasu jest planowana inwestycja?
- Marian Niemirski: Inwestycja jest zaplanowana w bardzo dobrej lokalizacji, 
w centrum Przysuchy, na przeciwko dworca, kiedyś samorząd przekazał po-
wiatowi działkę 1,20 ha. Z tego punktu widzenia położenie blisko dworca au-
tobusowego, blisko wszystkich instytucji i urzędów, właściwie tak na plecach 
starostwa, należy uznać za szczęśliwe i korzystne dla przyszłych pracowników 
i klientów sądu. Działka jest duża, bo również inwestycja będzie jedną z najwięk-
szych, o ile nie największą w Przysusze i w powiecie przysuskim w w ostatnich 
latach. Całkowita wartość inwestycji, jak już mówiłem wcześniej to rząd wielko-
ści 20 do 30 milionów złotych. Rozbieżność w wielkości kwoty wynika z faktu, 
że jeszcze wewnątrz ministerstwa Panowie Ministrowie debatują, czy nowy bu-
dynek będzie zawierał również pomieszczenia dla prokuratury, czy też nie. Jako 
społeczność skorzystamy na tej inwestycji wszyscy, ponieważ wydziały sądu, 
które obecnie funkcjonują w trzech miejscach będą mogły zostać pomieszczo-
ne w jednym budynku po zakończeniu budowy. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
będzie to z pewnością obiekt wolny od barier architektonicznych, co będzie 
oznaczać również swobodny dostęp do instytucji wymiaru sprawiedliwości dla 
osób niepełnosprawnych, które przy obecnym stanie technicznym budynków 
mają ten dostęp utrudniony. Jestem przekonany, ze ta inwestycja to korzyść dla 
nas wszystkich.
-Z.P.: Kiedy jest planowanie rozpoczęcie budowy?
- Marian Niemirski: Rozpoczęcie inwestycje planowane jest w tym roku, ale 
trzeba mieć świadomość, że sprawy formalne, czyli zamówienie pełnej doku-
mentacji, wydanie pozwoleń na budowę, będą trochę trwały. Pełny cykl realiza-
cji inwestycji ma być cyklem dwuletnim, a więc krótkim.
-Z.P.: czy planuje Pan uruchomić jakieś inne działania inwestycyjne powia-
tu jeszcze w tym roku?
- Marian Niemirski: Powiat ciągle prowadzi inwestycje. W tej kadencji naszym 
głównym priorytetem są drogi. W kampanii wyborczej obiecaliśmy, że w obec-
nym czteroleciu wybudujemy i wyremontujemy 100 km dróg powiatowych. Na 
razie jesteśmy konsekwentni i skuteczni. W tym roku również, tak jak w poprzed-
nich udało się skutecznie zaplanować kolejne 25 km dróg do budowy i remontu 
nawierzchni. Myślę, że ten cel osiągniemy. Drugim takim priorytetem jest budo-
wa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. W tej chwili już jest po przetargu, fi rma 

wykonawcza rozpoczęła już realizowanie robót 
budowlanych w ramach tej wartej ponad 4 mi-
liony złotych inwestycji. Po zakończeniu robót 
budowlanych, których realizacja przewidywana 
jest na 1 rok dojdą jeszcze koszty wyposażenia. 
Mam nadzieję, ze w przyszłym roku o tej porze, 
będziemy mieli już budynek oddany do użyt-
ku i po jego wyposażeniu przeniesiemy obec-
ny oddział ZOL liczący do 30 łóżek, ze szpitala 
w Przysusze i dopełnimy do 100 łóżek w nowym 
obiekcie w Borkowicach. Uznaliśmy, ze naszą 
powinnością jest zabezpieczenie godziwych wa-
runków dla ludzi starszych na jesień życia. Mamy 
doświadczenie już w tej kwestii. Obserwujemy 
jakim problemem w tej chwili staje się opieka 

nad naszymi seniorami. Oczekiwanie na miejsce 
w obecnym ZOL – u w Przysusze przekracza już 8 

miesięcy, to najlepiej obrazuje skalę potrzeb w tej materii. Jest i smutny aspekt 
tej sprawy ponieważ widzimy, jak coraz większym problemem jest sprawowanie 
opieki przez dzieci nad swoimi starymi rodzicami. Z naszej strony mając świado-
mość skali i rangi problemu, chcemy zapewnić tym ludziom godną jesień życia 
i to się z pewnością uda, ponieważ inwestycja już jest w realizacji.
-Z.P. dziękuję za rozmowę
- Marian Niemirski: Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam Czytelników 
Ziemi Przysuskiej.

Starosta Marian Niemirski

Tak może wyglądać nowy budynek sądu po budowie
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sZKOLNY dZIEŃ PROFILAKTYKI W ZEsPOLE 
sZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W PRZYsusZE

sTYPENdIA Od MARsZAŁKA 
dLA ucZNIÓW TEchNIKuM

POLIcJA OsTRZEGA PRZEd NIEBEZPIEcZNĄ GRĄ „NIEBIEsKI WIELORYB”

28.02.2017 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze od-
był się Szkolny Dzień Profi laktyki pod hasłem: „Każda chwila jest do-
bra, by zmienić coś w swoim życiu”. Głównym celem tegorocznego 
dnia profi laktyki było zasygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie 
niosą ze sobą różnorodne używki, tj. alkohol, nikotyna czy narkotyki. 
Starano się też uświadomić młodzieży, jak łatwo się uzależnić, ale 
jednocześnie jak trudno wyjść z nałogu. W ramach Szkolnego Dnia 
Profi laktyki zrealizowano kilka działań, m.in. uczniowie obejrzeli fi lmu 
pt. „Skazany na bluesa”. Była to opowieść o wokaliście grupy „Dżem” 
– Ryśku Riedlu, który przegrał z nałogiem narkotykowym. Poza tym 
zostało wystawione przedstawienie profi laktyczne „Samotna wśród 
wielu”. W inscenizacji wzięli udział uczniowie: Afrodyta Ciarkowska, 
Grabia Zuzanna, Kinga Kalinowska, Maja Ciecierska, Bartosz Cha-
berski, Dawid Walasik, Paulina Śmiałek, Piotr Szczepański oraz Karol 
Marchewa i Mateusz Kacprzyk, którzy zapewnili oprawę muzyczną. 
Został również zorganizowany konkurs na plakat profi laktyczny, 
w którym I miejsce zajął Robert Salata z kl. III c , II miejsce – Nata-
lia Motyl z kl. I e i III – Afrodyta Ciarkowska z kl. II e. Tradycyjnie już 
od wielu lat w ramach dnia profi laktyki rozgrywany jest turniej piłki 
siatkowej dziewcząt i chłopców pod hasłem: „Szkoła bez nałogów”. 
Eliminacje chłopców odbyły się 31.01.2017 roku i brało w nich udział 
10 drużyn. Do fi nału przeszły trzy, zajmując: I miejsce – kl. III e, II miej-
sce – kl. II ab, III miejsce – kl. Ib. Natomiast eliminacje dziewcząt były 
21.02.2017r. i brało w nich udział 9 drużyn. Zwycięskie okazały się 
drużyny: I miejsce – kl. II de, II miejsce – kl. III e, III miejsce – kl. I c. Na 
zakończenie wszystkim zwycięzcom wręczono dyplomy okoliczno-
ściowe oraz nagrody rzeczowe, a pozostałym osobom zaanga-żowa-
nym w organizację Szkolnego Dnia Profi laktyki – słodkie upominki.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie technikum żywienia 
usług gastronomicznych, technikum fryzjerskiego, hotelarskiego, 
mechanicznego i elektronicznego w Zespole Szkól nr 2 im. L. Sko-
wyry w Przysusze uczestniczą w projekcie Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie „ Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodo-
wych”. W ramach otrzymanego stypendium uczniowie – laureaci, 
mają możliwość osobistego rozwoju zawodowego, wzbogacenia 
własnej bazy urządzeń i narzędzi potrzebnych do wykonywania 
zawodu, a przede wszystkim realizacji zadań wykraczających poza 
podstawę programową realizowaną podczas zajęć lekcyjnych. Pro-
jekt stypendialny umożliwia młodzieży zdobycie dodatkowych 
kwalifi kacji, poznania nowoczesnych przedsiębiorstw i technologii. 
Uczniowie uczestniczą w zawodowych kursach językowych, kursach 
kwalifi kacyjnych, wycieczkach do zakładów pracy. Jednym z zadań 
realizowanych w związku z projektem był kurs baristyczny i barmań-
ski , który odbył się w dniach 14 – 18 marca 2017r. w ZS nr 2 prowa-
dzony przez baristę z Galicyjskiej Szkoły Smaku w Krakowie. Podczas 
kursu młodzież nabyła wiedzę o historii tradycjach, rodzajach kawy, 
umiejętności profesjonalnego parzenia i podawania kawy, przy-
gotowania napojów. Niewątpliwie dodatkowe kwalifi kacje ułatwią 
młodzieży start na rynku pracy po skończeniu szkoły. Lista stypen-
dystów: Patrycja Oracz, Kamila Szmigiel, Sylwia Hetman, Krystian 
Kucharczyk, Janusz Ciołczyk, Paulina Duda, Daniel Głuszek, Aleksan-
dra Jończyk, Anna Pełka, Paulina Skuza, Aleksandra Biernat, Carmen 
Zielińska, Kinga Turek, Patrycja Szewczyk, Magdalena Malinowska, 
Honorat Sołtysiak, Paulina Lewandowska, Aleksandra Ryńska, Kata-
rzyna Turek , Justyna Łagoda, Aleksandra Sowińska, Sylwia Aderek, 
Aleksandra Brociek, Martyna Białek.

Ogólnopolskie media od pewnego czasu donoszą o niebezpiecz-
nej grze o nazwie „Niebieski wieloryb” oraz przypadkach samooka-
leczeń wśród dzieci, na terenie kraju. Policja apeluje do rodziców 
o zwiększenie nadzoru nad dziećmi.Niebieski wieloryb - zadania, 
Niebieski wieloryb - gra , Niebieski wieloryb – zasady albo Blue Whale 
challange – te hasła od kilku dni wywołują trwogę u rodziców dzieci 
i nastolatków. Dlaczego? Gra Niebieski wieloryb to bowiem śmiertelne 
zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów podstawówek i gimnazjów. Gra 
o nazwie „Niebieski Wieloryb” (Blue Whale Challenge), powstała prawdo-
podobnie w Rosji i aktualnie jest coraz bardziej popularna wśród dzieci 
w wieku od 10 do 15 lat. Na terenie Rosji i Ukrainy, w ostatnim czasie 
doszło do blisko 200 samobójstw dzieci, które brały udział w grze. Gra, 
w poszczególnych krajach ma różne nazwy, jednak mechanizm pozostaje 
taki sam. Uczestnik gry podaje swój numer telefonu, na który przez 50 
dni otrzymuje określone zadania do wykonania. Polegają one głównie 
na zadawaniu sobie bólu, samookaleczeniach. Uczestnik prowadzony 
jest przez tzw. opiekuna. Gracz, poza zadaniami dotyczącymi zadawania 

sobie bólu, nakłaniamy jest do wchodzenia na krawędzie wysokich bu-
dynków, oglądania fi lmów o sadystycznej treści, słuchania psychodelicz-
nej muzyki. Ostatnim zadaniem jest skok z dachu wysokiego budynku. 
Policja apeluje do rodziców o zwiększenie nadzoru nad dziećmi i ścisłą 
kontrolę korzystania z Internetu. Coraz młodsze dzieci, nawet w wieku 
8, 10 lat mają już swoje konta na facebooku - co jest niezgodne z regu-
laminem FB i świadczy o braku nadzoru i niefrasobliwości rodziców. Za 
pośrednictwem Internetu i popularnych profi li społecznościowych oraz 
komunikatorów, dzieci coraz częściej padają także ofi arami przemocy 
rówieśniczej. Bywa także, że udostępniają swoje dane osobowe obcym 
osobom. To bardzo niebezpieczne sytuacje. Przysuska policja od kilku 
lat prowadzi zajęcia profi laktyczne dla dzieci i młodzieży, poświęcone 
problemowi cyberprzemocy – jednak by te działania przynosiły efekty, 
konieczne jest także zaangażowanie rodziców.

asp. Aneta Wilk
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ROZPOcZĄŁ sIĘ NABÓR WNIOsKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOścI OBsZAROWYch ZA 2017 ROK

Od 15 marca do 15 maja można składać do 
ARiMR wnioski o przyznanie płatności ob-
szarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zro-
bić w tym terminie będzie mógł dostarczyć 
swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas na-
leżne mu płatności będą pomniejszane o 1% 
za każdy roboczy dzień opóźnienia. Każdy 
rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał 
z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek 
spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płat-
ności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać 
także z portalu internetowego Agencji. Jest 
także możliwość złożenia wniosku o przyzna-
nie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-
wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie 
płatności bezpośrednich i innych płatności ob-
szarowych w ramach PROW jest znany od kilku 
lat, ale przeszedł on przemianę, która sprawiła, 
że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował 
się na składnie wniosku w tej formie. Przede wszystkim łatwiej będzie 
uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożli-
wia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-wniosek. 
Jeszcze rok temu, każdy kto chciał otrzymać taki dostęp musiał wypełnić 
papierowy wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (hasła) i dostarczyć 
go do biura powiatowego ARiMR. W tym roku nie będzie już takiej po-
trzeby. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać 
swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku ban-
kowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - nie ma znaczenia 
z jakiego tytułu została dokonana ta płatność (w kampanii 2017 będzie to 
ostatnia płatność zrealizowana przez Agencję w roku 2016). Po popraw-
nej weryfi kacji, system automatycznie założy benefi cjentowi konto oraz 
pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp 
do systemu. Tak więc od tego roku będzie można uzyskać dostęp do sys-
temu teleinformatycznego ARiMR bez wychodzenia z domu. Ale to nie 
jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfi kacje aplikacji 
e-wniosek zweryfi kują poprawność większości danych wprowadzanych 
przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności aplikacja 
e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych 
działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia 
działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przenio-
sła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75% 
powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 
2016. Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rol-
nych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, 
a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni (doty-
czy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie 
w stosunku do roku poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rolnych 
ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfi kacji wrysowanego 
obszaru. Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie dużo 
łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfi kowane funkcjonalności apli-
kacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyj-
nych dla każdej działki, jak również na zweryfi kowanie czy dana działka 
kwalifi kuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również wdrożony 
mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni de-
klarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku 
do powierzchni maksymalnych kwalifi kowalnych obszarów. Agencja za-
chęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę. 
Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku 
stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym 
przyznanie płatności bezpośrednich. W przypadku bowiem gdy okaże 
się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik biura powiatowego 
Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzo-
nych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 9 czerwca 
2017 r., chyba że ten termin upłynął. W przypadku, gdy rolnik nie usunie 
braków do 9 czerwca 2017 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpa-
trywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na pod-
stawie dołączonych do niego właściwych/kompletnych dokumentów. 

O jakie dopłaty można ubiegać się w 2017 
r.? W roku 2017 na realizację płatności bezpo-
średnich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 
mld euro. Szacuje się, że na działania obsza-
rowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich za rok 2017, czyli dopłaty ONW, płat-
ności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne 
czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 
2,6 mld zł. W roku 2017 na jednym formularzu 
wniosku można ubiegać się o: 1. przyznanie 
płatności w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego, tj.: jednolitej płatności obszarowej, 
płatności za zazielenienie oraz płatności dodat-
kowej, płatności dla młodych rolników, płatno-
ści do powierzchni uprawy buraków cukrowych, 
płatności do powierzchni uprawy konopi włók-
nistych, płatności do powierzchni upraw roślin 

strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni 
upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków 
skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do 
powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, 
płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do krów, płatności 
do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej 
do tytoniu. 2. przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami na-
turalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW). 3. 
przyznanie płatności rolno – środowiskowo – klimatycznej (PROW 2014-
2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt 
w rolnictwie. 4. przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020). 5. 
przyznanie płatności rolno – środowiskowej (PROW 2007-2013), w tym 
zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. 
6. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013). 7. przyznanie premii 
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020). 8. przyznanie 
pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną. Płat-
ność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana jedynie rolnikowi, który 
kontynuuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW 
2007-2013. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.armir.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

W Starostwie Powiatowym w Przysusze został rozstrzygnięty prze-
targ na wykonanie pozimowych napraw nawierzchni dróg powiato-
wych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej procedury wykonawcą 
robót została fi rma „DROG – HAN” z Przysuchy. Zakres zleconych prac 
to wykonanie remontów uszkodzeń nawierzchni  powstałych w wy-
niku oddziaływania warunków zimowych na długości 300 km 128 m 
dróg powiatowych o powierzchni 1 523 420,0 m2. Przewidywany za-
kres robót obejmuje naprawę wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na 
10 123 m2, wybojów o głębokości powyżej 4 cm na pow. 5640,0 m2 
oraz naprawę wybojów z uszkodzoną podbudowa na 1 155,0 m2. 
Łącznie zgodnie z zawartą umową przewidywane są naprawy na 
16 918 m2 dróg. Wartość robót według umowy wyniesie 13 zł za 
m2 przy wybojach 2-4 cm, 16 zł za m2 przy wybojach głębszych, niż 
4 cm i 17 zł za m2 przy wybojach z uszkodzoną podbudową drogi. 
Wartość całej umowy wynosi 297 013,02 zł. Roboty powinny zostać 
zakończone 14 czerwca 2017 r. wykonawca udziela na wykonane 
roboty 12 – to miesięcznej gwarancji. Prace naprawcze już się roz-
poczęły, co oznacza, ze już niedługo z dróg powiatowych znikną 
przykre ślady zimy.

Jarosław Bednarski

ROZPOcZĘŁY sIĘ REMONTY NAWIERZchNI NA 
dROGAch POWIATOWYch



POWIAT PRZYsusKI

6 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

W pierwszy dzień wiosny - 21 marca 2017 odbyła się w Szydłowcu ma-
zowiecka inauguracja kampanii „STOP pożarom traw” 2017. W wydarzenie 
wzięli udział m.in. Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej, ma na celu podniesienie świadomości 
w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków 
rolnych i zmniejszenie liczby pożarów traw. Do udziału w kampanii infor-
macyjnej zostali zaproszeni przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu, nadleśnictw RDLP w Radomiu, funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej, w tym ofi cerowie prasowi i koordynatorzy 
prewencji społecznej z komend powiatowych i miejskich PSP z południa 
woj. mazowieckiego. Program konferencji podzielony był na dwie części: 
Sesja popularnonaukowa „Człowiek i jego Środowisko” w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, któa rozpoczęła się 
o godz. 10:00 oraz w części drugiej - konferencja w Szydłowieckim Zamku, 
godz. 12:00. Konferencja w Szydłowcu to początek tegorocznych działań 
służb przeciw temu niebezpiecznemu dla ludzi i mienia procederowi. 
Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną apelujemy – nie wypalajmy traw, 
bo razem z nimi czasem płonie ludzki dobytek, a czasem nawet życie.

Jarosław Bednarski

W środę 8 marca w budynku starostwa Powia-
towego w Przysusze odbyło się spotkanie przed-
stawicielek kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń 
oraz organizacji kobiecych z terenu powiatu ze 
starostą Przysuskim Marianem Niemirskim. Ini-
cjatorką spotkania była Pani Mirosława samson 
z Rozwad, która organizuje wyjazdy na Ogólno-
polskie Zjazdy Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu. 
Rolę gospodarzy oprócz starosty pełnili tego dnia 
również Wicestarosta – Tomasz Matlakiewicz oraz 
członek Zarządu – Jan Gawryś. Panie zaprezento-
wały swoje stowarzyszenia, opowiedziały o swojej 
działalności, osiągnięciach, ale i problemach. Wymie-
niły się między sobą doświadczeniami i pomysłami. 
Podzieliły się swoimi problemami i spostrzeżeniami. 
Starosta Powiatu Przysuskiego podziękował paniom 
za liczną obecność kół i stowarzyszeń na dożynkach 
powiatowo-gminnych oraz innych uroczystościach 
oraz za pomoc i zaangażowanie podczas Świato-
wych Dni Młodzieży. Władze powiatu zadeklarowały 
pomoc przy promocji wydarzeń i uroczystości organi-
zowanych przez koła i stowarzyszenia oraz w innych 
kwestiach. Na zakończenie miłą niespodzianką dla 
Pań były życzenia z okazji Dnia Kobiet – „Niech każda chwila Wa-
szego życia będzie wyjątkowa, pełna ludzkiej życzliwości i powodu 
do dumy. Niech na Waszych twarzach zawsze gości uśmiech, a każdy 
kolejny dzień stwarza okazję do zadowolenia z życia. Spełnienia ma-
rzeń, zadowolenia z wykonywanej pracy, a w życiu osobistym dużo 
szczęścia i pomyślności - życzył zgromadzonym Paniom Starosta. 
Następnie zostały wręczone listy gratulacyjne i symboliczne kwiaty. 

W naszym powiecie działa obecnie ponad 30 kół gospodyń wiej-
skich i stowarzyszeń kobiecych. Zrzeszone w nich panie i panowie, 
aktywnie uczestniczą w życiu społecznym swoich gmin. Pielęgnują 
tradycje, a zarazem budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa 
realizując lub wspierając lokalne inicjatywy.

Marta Zbrowska

Na drodze krajowej Nr 48, w miejscowości Kolonia Ossa, gm. Odrzywół 
doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Śmierć na miej-
scu poniosła 70 – letnia pasażerka osobowej mazdy. Dyżurny przysuskiej 
komendy został powiadomiony o wypadku drogowym na drodze kra-
jowej Nr 48 w Kolonii Ossa. Na miejscu ustalono, że kierujący samocho-
dem osobowym marki Mazda, 70 – letni mieszkaniec powiatu łódzkiego 

z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na 
pobocze a następnie do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w przepust. 
W wyniku zdarzenia, pomimo rodzinnej reanimacji, śmierć poniosła 70 – 
letnia pasażerka mazdy. Szczegóły oraz okoliczności zdarzenia wyjaśniają 
policjanci z Przysuchy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej.

asp. Aneta Wilk 

sTRAŻ POŻARNA ROZPOcZĘŁA WALKĘ Z sEZONOWYM WYPALANIEM TRAW

WYPAdEK śMIERTELNY NA dROdZE KRAJOWEJ NR 48

sPOTKANIE Z PRZEdsTAWIcIELKAMI KÓŁ GOsPOdYŃ WIEJsKIch 
I sTOWARZYsZEŃ Z TERENu POWIATu PRZYsusKIEGO

Konferencja na zamku w Szydłowcu skupiła zwolenników walki z dzikim wypalaniem traw 
na terenie woj.mazowieckiego

Panowie nie zapomnieli o życzeniach i kwiatach dla najaktywniejszych Pań w powiecie
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TuRNIEJ WIEdZY POŻARNIcZEJ

WARsZTATY ETNOGRAFIcZNE W MuZEuM IM. OsKARA KOLBERGA 
W PRZYsusZE

W dniu 15.03.2017 r. w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im Ludwika Sko-
wyry w Przysusze odbyły się XIX Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organi-
zatorami turnieju był zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Przysusze oraz Komenda Powiatowa PSP w Przysusze. 
Przewodniczący Jury mł.bryg. Artur Kucharski z KP PSP w Przysusze, 
członkowie: mł. bryg. Roman Świercz – Dowódca Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej PSP w Przysusze, Dh Szymon Niemirski, sekretarz – Justyna Sztą-
berek. Eliminacje odbyły się dziewiętnasty rok z rzędu. W turnieju łącznie 
wzięło udział 53 uczniów ze szkół z terenu powiatu oraz po raz pierwszy 
również podopieczni Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego S.A.K „Opoka” w Borkowicach. Eliminacje przeprowadzone 
były w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne. W każdej grupie wiekowej uczestnicy musieli 
zmierzyć się z testem składającym się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. 
W każdej grupie wiekowej do eliminacji ustnych przechodziło pięć osób 
które uzyskały największą liczbę punków w teście. W eliminacjach ust-
nych każdy uczestnik odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Zwycięzcą 
turnieju w poszczególnych grupach wiekowych jest osoba która uzyskała 
największą liczbę punktów z eliminacji ustnych. Klasyfi kacja ostateczna 
przedstawia się następująco: Szkoły podstawowe: Miejsce I - Michał Moryc 
reprezentujący PSP w Gielniowie, Miejsce II - Filip Wójcik z PSP w Skrzyń-
sku, Miejsce III - Grzegorz Chrapowicz z PSP w Odrzywole. Gimnazja: Miej-
sce I - Mateusz Martynowski reprezentujący PG w Odrzywole, Miejsce II 
- Marysia Tomczyk z PG w Odrzywole, Miejsce III - Bartłomiej Plaskota z PG 
w Przysusze. Szkoły ponadgimnazjalne: Miejsce I - Beata Pilich reprezen-
tująca ZSPiMS w Lipinach, Miejsce II - Mateusz Zdrojewski z ZSPiMS w Li-
pinach, Miejsce III - Bartłomiej Marszałek z ZS nr 1 w Przysusze. NSOSW 
SAK „OPOKA”: Miejsce I - Dominik Domarski, Miejsce II - Marcin Bąk, Miej-
sce III - Mateusz Karaś, Gimnazjum - Miejsce I - Bartek Biernat, Miejsce 
II - Agnieszka Bąk, Miejsce III - Przemek Antczak. W/w osoby otrzymały 
nagrody książkowe oraz sprzęt sportowy, natomiast pozostali uczestnicy 
turnieju pamiątkowe dyplomy. Tradycyjnie nagrodą uhonorowano także 
najmłodszego uczestnika turnieju – Kacpra Zagdańskiego z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących z Wieniawy. Nagrody wręczali: Dh Szymon Niemirski 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej, Paweł Macikowski Prezes Fundacji ADMAR oraz 
mł.bryg. Marcin Sokół pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego 
PSP w Przysusze. Nagrody książkowe ufundowali wójtowie gmin z terenu 
powiatu. Osoby które zajęły pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej 
zakwalifi kowały się na eliminacje wojewódzkie które odbędą się Ośrodku 
Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach, ul. Zakładowa 9, w dniu 
29 kwietnia 2017 r.. Na zakończenie konkursu dla wszystkich uczestników 

turnieju oraz ich opiekunów podano pyszną zupę w stołówce Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. 

Opracował Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze 
mł.bryg. Artur Kucharski

13 i 14 marca 2017 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysu-
sze zostały przeprowadzone warsztaty etnografi czne podczas któ-
rych twórcy ludowi prezentowali młodzieży tradycyjne techniki 
rękodzielnicze. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach uczyli się 
wykonywania tradycyjnych pisanek i palm wielkanocnych. Muzeum 
zadbało o zabezpieczenie autentycznych, tradycyjnych narzędzi do 
wykonywania pisanek techniką nakładania wosku i barwienia jajek, 
oraz materiałów koniecznych do wykonania palm. Grupy przed-
szkolne i ze szkół podstawowych tworzyły swoje pierwsze pisanki, 
natomiast młodzież licealna koncentrowała się na wykonywaniu 
palm. Okazało się, że ta żmudna i wymagająca, ale również bardzo 
zajmująca praca dawała młodym adeptom sztuki ludowej wiele 
radości, a jej efekty estetyczne zakasławszy pozytywnie samych 
uczestników. Koszt uczestnictwa wynosił 4 złote od osoby plus ugo-
towane jajko. Warto również podkreślić fakt, że po raz kolejny mu-
zeum w Przysusze bardzo pozytywnie wpisuje się w utrzymywanie 
lokalnych tradycji kulturowych.

Jarosław Bednarski

Zwycięzcy turnieju

Nagrody dla najlepszych uczestników
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Zapaśnicy z Międzyszkolnego uczniowskiego Ludowego 
Klubu sportowego ,, Platan” Borkowice w dniach 24-25.02.2017 
roku wzięli udział w zawodach I Puchar Polski u23 w Raciborzu. 
W kategorii wagowej 125 kg Radosław Dutkiewicz zajął trzecie miej-
sce zdobywając brązowy medal. Drużynowo Platan Borkowice zdobył 
8 punktów plasując się na 15-19 miejscu w klasyfi kacji drużynowej. 

Młodzi zawodnicy Klubu Sportowego Platan Borkowice 4 marca 
wzięli udział w Lidze Indywidulanej w zapasach młodzików i młodzi-
czek w stylu klasycznym, osiągając następujące wyniki: w kategorii 
chłopcy: waga 28 kg – Kucharczyk Maciej zajął drugie miejsce zdo-
bywając srebrny medal, waga 42 kg Wilczak Mateusz zajął czwarte 
miejsce, w kategorii dziewczęta: waga 42 kg Walasik Izabela zajęła 
I miejsce zdobywając złoty medal, waga 48 kg Papis Julia zajęła II 
miejsce zdobywając srebrny medal oraz Wilczak Paulina w wadze 55 
kg zajęła II miejsce zdobywając srebrny medal. Serdecznie gratulu-
jemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów. 

Z inicjatywy pana Wójta Roberta Fidosa od 
lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Borkowicach odbywa się bezpłatny kurs j. an-
gielskiego dla mieszkańców Gminy Borkowice. 
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu ,, Nowe 
umiejętności – nowe perspektywy”, naboru konkurso-
wego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16, osi Prioryte-
towej X Edukacja dla rozwoju regionu, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020. Rekrutacja uczestników pro-
jektu odbywała się na podstawie ankiet wypełnianych 
przez potencjalnych benefi cjentów. W kursie mogły 
brać osoby powyżej 25 roku życia, bez wyższego wy-
kształcenia. W darmowym kursie z języka angielskiego 
na poziomie podstawowym bierze udział 12 osób 
z terenu Gminy . Zrekrutowani uczestnicy otrzymali 
bezpłatnie podręczniki do nauki języka. Czas trwania 
kursu to 120 godzin. Zakłada się, iż kurs będzie trwał 
do końca tego roku i zakończy się egzaminem ze-
wnętrznym. Zajęcia prowadzi Pani Wioletta Wojtunik. 

dnia 08.03.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowi-
cach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pt: ,, Młodzież zapobiega pożarom”. W tur-
nieju brali udział uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
z Rzucowa oraz Borkowic , łącznie 19 uczniów. Opiekunami uczest-
ników turnieju byli: Pan Zbigniew Banasik – nauczyciel w ZSO w Bor-
kowicach oraz Michał Głuch – nauczyciel w ZSO w Rzucowie. Wyniki 
eliminacji wyglądają następująco: w kategorii Szkół Podstawowych 

1.Kacper Maroszek, 2.Zuzanna Gwiazdowska, 3. Bartosz Plaskota, 
w kategorii Gimnazjum 

1.Jacek Patyna , 2.Małgorzata Rejczak , 3.Jakub Gębka. 
Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Borkowicach Tade-

usz Bilski, Komendant Gminny OSP w Borkowicach Robert Siudek 
oraz Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos wręczyli dyplomy oraz pa-
miątkowe nagrody. Dwie osoby z każdej grupy zakwalifi kowały się 
do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szcze-
blu powiatowym.

udANY POcZĄTEK sEZONu W ZAPAsAch

dARMOWY KuRs Z JĘZYKA ANGIELsKIEGO

TuRNIEJ WIEdZY POŻARNIcZEJ
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urodził się w 1901 
roku i był synem 
właścicieli dóbr Ry-
cerskich Borkowice, 
stefana (architekt 
i właściciel ziemski) 
i Marii z domu cze-
twertyńska. Pierwsze 
nauki pobierał w domu 
rodzinnym w Borko-
wicach. Uczył się od 
1913 w Benediktiner 
Institut w Ettal koło 
Monachium. W 1914 
powrócił do kraju do 
rodziców po wybuchu 
I wojny światowej i od 

1915 uczęszczał do gimnazjum fi lologicznego im. Św. Stanisława Kostki 
w Warszawie w którym w czerwcu 1920 otrzymał świadectwo dojrzałości. 
Od tego samego miesiąca zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego 
i wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej. Początkowo w 4 dywizjonie arty-
lerii konnej, a w maju 1921 po ukończeniu Szkoły Podchorążych Artylerii 
w Poznaniu został zdemobilizowany. Za udział w wojnie z Rosją otrzymał 
Krzyż Walecznych oraz Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari. 
Zaczął wówczas studiować na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznań-
skiego i w 1930 uzyskał dyplom inżyniera rolnika. Pracował jednocześnie 
od 1924 jako urzędnik, a później od 1926 był kierownikiem krochmalni 
i gorzelni w Nosalewie w Poznańskiem. Od 1931 dyrektor cegielni Biała-
czowskich Zakładów Ceramicznych. Zarządzał równocześnie w pow. opo-
czyńskim w Białaczowie majątkiem swojego wuja Zygmunta Broel-Platera. 
W kampanii wrześniowej 1939 adiutant, a następnie od 11 września był 
w 8 Dywizji Piechoty p.o. dowódcy 2 dywizjonu haubic 4 pułku artylerii 
ciężkiej. Uczestniczył w obronie Modlina. Wzięty do niewoli niemieckiej 
po kapitulacji twierdzy. 20 października został zwolniony z obozu jeniec-
kiego w Działdowie. W czasie okupacji niemieckiej od 1940 był w Warsza-
wie przedstawicielem fi rmy ,, Solvay”. Od lutego tego roku w konspiracji. 
Był w składzie Kapitanatu ,, Muszkieterów” w którym później objął funkcję 
II zastępcy Stefana Witkowskiego. Nadzorował jednocześnie działalność 
kierowanego przez Kazimierza Leskiego kontrwywiadu tej organizacji. 
Uczestnik rozmów z kolejnymi szefami Oddz. II KG ZWZ-AK, ppłk. Wa-
cławem Berka i ppłk. Marianem Drobikiem w których w znacznej mierze 
przyczynił się do przejścia poważnej liczby ofi cerów z ,, Muszkieterów” 

do Armii Krajowej. W sierpniu 1942 po rozwiązaniu ,, Muszkieterów” sam 
również to uczynił i od września w stopniu porucznika rezerwy rozpoczął 
kierowanie referatem ,, 992” (Biuro Studiów) kontrwywiadu Oddziału II KG 
AK. Rozkazem L.400/BP z 25 lipca 1944 mianowany kapitanem rezerwy 
ze starszeństwem z 3 maja tego roku. W czasie wojny nosił pseudonimy 
,, Andrzej”, ,, Antoni”, ,, 56’’ i ,, Andrzej Zaklika”. W powstaniu warszawskim 
uratował życie szeregu osobom dzięki dobrej znajomości języka niemiec-
kiego. Wraz ze swoim kuzynem Stefanem Tarnowskim zdołał otoczyć 
opieką i ocalić około 250 osób zgromadzonych w kilku willach w oko-
licy ul. Filtrowej. Po zakończeniu wojny był urzędnikiem Wojewódzkiego 
Urzędu Ziemskiego w Łodzi. Pracował również od końca 1945 w różnych 
fi rmach chemicznych: m.in. jako kierownik Mechanicznej Wytwórni Pa-
pierów Impregnowanych w Łodzi w latach 1948-1950. Artysta-rysownik 
w Muzeum Archeologicznym w Łodzi od 1950, a w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie od 1951. 27 marca 1954 został areszto-
wany i skazany na 3 lata więzienia wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla 
m.st. Warszawy z 1 lutego 1955. Zwolniony w 1956 i postanowieniem 
Sądu Najwyższego z 12 lutego 1957 zrehabilitowany. Powrócił do pracy 
w Państwowym Muzeum Archeologicznym. Przewodniczący sekcji muze-
alnej Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury 
i Sztuki. Na emeryturze od 1968. Zmarł w Warszawie 21 grudnia 1974. 

Cześć jego pamięci!

Opracował: Robert Fidos 

NAsI BOhATEROWIE – sTEFAN ANTONI dEMBIŃsKI

Rodzina Dembińskich herbu Nieczuja z Borkowic – 1919 rok. Pierwszy z prawej : Stefan An-
toni Dembiński

Stefan Antoni Dembiński z żoną Krystyną z hr. Kwileckich
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Nie trzeba być kobietą, aby świętować 8 marca.
W PSP w Rozwadach dla klasy 3 i 4 zorganizowano całonocną za-

bawę pod hasłem: „Bez komórki i tableta, dziś świętuje Mężczyzna 
i Kobieta”

Największą atrakcją okazały się podchody. Dostarczyły ogromnych 
emocji i radości. Uczniowie wzięli udział w rozgrywkach sportowych 
w ulubionych dyscyplinach, na kolację zjedli „najzdrowszą” pizzę. 
Zamiast „wieczorynki” odbył się seans „Kina Nocnego”. Kto miał siłę 
i ochotę pograł w gry planszowe.

Chłopcy z klasy 3 przygotowali wiosenny pokaz mody oraz efek-
towne doświadczenia chemiczne.

Noc minęła szybko w przeciwieństwie do lekcji, które 9 marca wy-
jątkowo Dłuuugo trwały.

dZIEŃ KOBIET
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POWITANIE WIOsNY
21 marca w PSP w Rozwadach obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wio-

sny. W tym dniu wszyscy do szkoły przyszli przebrani za wiosenne 
kwiaty. Na początku dnia Pani Dyrektor powitała wszystkich i prze-
kazała władzę uczniom klasy VI.

Następnie „Nowa Pani Dyrektor” zapoznała wszystkich z Regulami-
nem Obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. Przedstawiła nową kadrę 
nauczycielską oraz pracowników obsługi i rozeszliśmy się do klas na 
lekcje. Młodzi nauczyciele byli bardzo zaangażowani w prowadzenie 
zajęć, przestrzegali zasad i w stu procentach sprawdzili się w swoich 
rolach. Przeprowadzone lekcje miały bardzo ciekawą i niecodzienną 
tematykę. Nie zabrakło śmiesznych łamigłówek matematycznych, 
hardkorowych dyktand oraz niezwykłych okazów przyrody np. ży-
wych dżdżownic. Ważnym elementem każdej lekcji były ćwiczenia 
śródlekcyjne polegające na bitwie na papierowe kulki. W szkole 

działał również gabinet psychologa i pielęgniarki. Nowy pan woźny 
doskonale wywiązał się ze swojej roli. Pilnował porządku oraz dbał, 
żeby dzwonek na przerwę zawsze był 5 minut przed czasem, a ten 
na lekcję 5 minut później. 

W dalszej części obchodów zebraliśmy się na sali gimnastycz-
nej, gdzie odbyły się warsztaty. Poprowadziły je Panie Iwona Sroka 
i Agnieszka Białek członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Adamowa. 
Pod czujnym okiem twórczyń ludowych, uczniowie wykonali kwiaty 
do palm wielkanocnych. Na koniec dnia uczniowie z wielkim żalem 
pożegnali się z rolą nauczyciela i oddali władzę Pani Dyrektor. Bardzo 
zadowoleni z pełnionej funkcji w tym dniu obiecali, że za rok również 
wcielą się w role nauczycieli. Pani Dyrektor podziękowała uczniom 
za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie obchodów Dnia 
Wiosny. 

Zbliża się radosny okres Świąt Wielkanocnych, 
który niesie ze sobą głębokie refl eksje, budząc jednocześnie 
w ludziach optymizm. Niech ten świąteczny czas będzie 

okazją do rodzinnych spotkań w miłej atmosferze, 
Zmartwychwstanie Chrystusa napełni serca nadzieją.

Życzymy Świąt zdrowych, obfi tujących w radość 
i wzajemną serdeczność.

Władysław Czarnecki 
Wójt Gminy Gielniów

Rada Gminy Gielniów
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W ostatnim tygodniu przed feriami w Zespole Szkół Samorządo-
wych w Klwowie świętowano Dni Języków Obcych, w tym roku pod 
hasłem „Ich liebe dich Polen/I love you Poland”. Inicjatorkami tego 
przedsięwzięcia były nauczycielki języków obcych – p. Ewelina Ła-
ski, p. Karolina Głuch i p. Barbara Ogińska. W dniu 10.02.2017r. odbył 
się także turniej pod tym samym hasłem. Uczniowie, podzieleni na 
grupy według klas, musieli zmierzyć się z trzema konkurencjami. Ich 
pierwszym zadaniem było rozpoznać w jakim języku wykonywane są 
utwory pochodzące z dobrze znanych im bajek. Zadanie to wcale nie 
okazało się łatwe. Drugie zadanie polegało na ułożeniu słów z liter. 
Uczniowie z zawiązanymi oczami musieli poznać po kształcie, jakie 
litery trzymają i współpracując w grupie ustawić je w odpowiedniej 
kolejności. Konkurencja ta wzbudziła najwięcej emocji, także wśród 
widowni. Pytania do ostatniego zadania dotyczyły informacji z pla-
katów, które uczniowie wykonali wcześniej. Przedstawiały one różne 
sposoby obchodzenia Dnia Świętego Walentego w krajach z całego 
świata. Prace te ozdobiły korytarze naszej szkoły oraz wzięły udział 
w konkursie plastycznym. Niektórzy uczestnicy tego konkursu stanęli 

na wysokości zadania i postarali się wykonać część tekstu w różnych 
językach obcych. Celem organizatorów Dni Języków Obcych, tj. na-
uczycieli języków obcych było nie tylko rozbudzenie i rozwijanie 
zainteresowań językami obcymi, ale także nauka otwartości oraz 
kształtowanie tolerancji wobec innych ludzi i kultur. 

3 marca 2017r. w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie od-
były się zajęcia w ramach Kampanii społecznej „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny” realizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Radomiu we współpracy z Samorządem Mazowsza 

oraz służbami mundurowymi. Z tej okazji gościliśmy u nas Pana Zbi-
gniewa Gołąbka – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Pana Piotra Papisa – Wójta naszej gminy, Pana Zbigniewa Mazurkiewi-
cza - zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

Ich LIEBE dIch POLEN/I LOvE YOu POLANd 

„JEsTEś WIdOcZNY – JEsTEś BEZPIEcZNY”
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WIELKI dZIEŃ MATEMATYKI

w Radomiu wraz z pracownikami ośrodka, Mł. Bryg. Marcina Sokoła – 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 
wraz z funkcjonariuszami, Insp. Adama Czyżewskiego – Komendanta 
Powiatowego Policji w Przysusze, Rafała Kamińskiego - naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego z Przysuchy wraz z funkcjonariuszami 
oraz Panią Monikę Kuchcik – koordynatora kampanii. Uczniowie 
szkoły pod opieką pani Adrianny Dobrodziej, Anny Kopczyńskiej 
i Elżbiety Gawryś przygotowali i zaprezentowali krótką część arty-
styczną. Goście w swoich wystąpieniach wskazywali, jak ważne jest 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych posiadanie przez nich 
elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach pu-
blicznych, szczególnie po zmroku lub w warunkach ograniczonej wi-
doczności. Uczniowie Zespołu Szkół otrzymali zestawy odblaskowe 
oraz instruktaż, jak należy ich używać, a także wzięli udział w trzech 
panelach edukacyjnych: obejrzeli fi lm o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym, doskonalili sprawność jazdy na rowerze po specjalnie 
przygotowanym torze oraz uczestniczyli w warsztatach z zakresu 
pierwszej pomocy. Pani Dyrektor Edyta Sobczak, podziękowała orga-
nizatorom Kampanii za zaproszenie do udziału w niej, a tym samym 
możliwość uczestniczenia uczniów w niecodziennych zajęciach edu-
kacyjnych – bardzo ważnych i potrzebnych, szczególnie teraz, gdy 

zbliżająca się wiosna sprzyja dłuższemu przebywaniu na świeżym 
powietrzu, spacerom czy wycieczkom rowerowym.

14 marca już po raz drugi szkoła w Klwowie obchodziła Wielki 
Dzień Matematyki, czyli Dzień Liczby PI. Na świecie Dzień Liczby Pi 
obchodzony jest 14 marca. Dla tych, którzy nadal nie wiedzą ∏ – Pi to 
stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Zwykle za-
pamiętuje się Pi jako 3,14. Ale liczba Pi ma nieskończenie wiele miejsc 
po przecinku, a kolejność cyfr wydaje się całkiem przypadkowa. 
Liczba Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb 
niewymiernych i nie da się jej przedstawić ani pod postacią skoń-
czonej liczby, ani jako wynik dzielenia dwóch liczb. Data 14 marca 
nie została wybrana przypadkowo, a wprost przeciwnie z powodu 
skojarzeń z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby Pi. 
Data „14 marca” zapisywana jest w USA, jako „3.14”. Obchody święta 
matematyki miały charakter konkursu między czterema grupami. 
Uroczystość rozpoczęli chłopcy z najstarszych klas skeczem mate-
matycznym, który wszystkich rozbawił do łez. Następnie odbył się 
konkurs drużynowy, w którym każda z grup miała do wykonania 
kilka zadań. Wygrywała drużyna z największą ilością punktów. Na 
zakończenie uczniowie świetnie bawili się przy muzyce „Przez Twe 
Oczy Zielone”. Po zakończeniu Dnia Matematyki zadowolenie i ra-
dość malowały się na każdej twarzy. Było naprawdę świetnie. Celem 
wydarzenia było popularyzowanie matematyki i przełamanie nie-
chęci do tego przedmiotu. Młodzież wspaniale brała udział w wyda-
rzeniu. Udowodnili wszystkim, że matematyka, to nie tylko trudne 
zadania, “suche liczby” i abstrakcyjne fi gury, ale również znakomita 
zabawa i pasjonująca przygoda. Mamy nadzieję, że tego dnia każdy 
uczeń znalazł coś dla siebie interesującego. Nawet na tak poważną 

naukę, jaką jest matematyka, warto czasem spojrzeć z lekkim przy-
mrużeniem oka. Święto matematyki niewątpliwie miało walory 
dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia naszego 
szkolnego życia, a więc… przyjemne z pożytecznym!

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości

płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz miłych chwil w gronie najbliższych osób

wszystkim mieszkańcom Gminy Klwów
Życzą:

Wójt Gminy Klwów
Piotr Papis

Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Sieczak 
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W sobotę 4 marca b.r. w Lipinach odbył się kolejny już Bieg upamiętniający 
„Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorem był Wójt Gminy Marian Kmieciak przy 
współpracy Dyrekcji Szkół z gminy Odrzywół. Dopisała piękna, słoneczna 
pogoda i uczestnicy , których w tym roku było 221. W ubiegłym roku uczest-
ników było 150. W imprezie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Lipinach, Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, klasy IV-VI 
Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, młodzież z Ośrodków Wycho-
wawczych w Ossie i Pogroszynie. Obecne były też drużyny harcerskie z gmin: 
Radzanów i Stara Błotnica. Udział wzięło także kilkanaście dorosłych osób 
wraz ze Starostą Przysuskim Marianem Niemirskim i asystentem Posła Ro-
berta Mordaka Krzysztofem Lechowskim. Uroczystość otworzył Wójt Gminy 
Odrzywół Marian Kmieciak, przypominając tragiczny los „ Żołnierzy Wyklę-
tych ”. Bieg odbył się na symbolicznej trasie 1963 metry – równej dacie śmierci 
w walce ostatniego „ Niezłomnego” – Franciszka Franczaka ps. „Lalek”. Bieg 
otwierał na koniu ułan Marek Maciągowski ze Stowarzyszenia Hubalczyków. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody sportowe. Uczestnicy otrzymali też pamiątkowe 
medale i materiały historyczne dotyczące Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość 
zakończył poczęstunek żołnierską grochówką przy ogniskach. „Żołnierze 
Wyklęci” to członkowie podziemia niepodległościowego z organizacji nie-
podległościowych, min. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Narodowego Zrzeszenia Wojskowego i organizacji poakowskich. 
To Ci, którzy chcieli prowadzić legalną walkę o wolną Polskę. Wbrew kłamli-
wej propagandzie, także obecnej w dzisiejszej Polsce , wcale nie zapomnieli 
o zakończeniu wojny z Niemcami. Kolejne amnestie władz komunistycznych 
służyły głównie rozbiciu podziemia i eksterminacji najlepszych „Żołnierzy Wy-
klętych”, także tych chcących skorzystać z rzekomej amnestii. Władza komu-
nistyczna przy pomocy 64 dywizji NKWD, jednostek Armii Czerwonej, KBW, 
UB i MO spacyfi kowała Polskę. Obrońców wolnej Polski pozbawiano życia, 
zdrowia, godności ludzkiej, prawa do grobu, a ich rodziny poddawano na 
długie lata represjom i inwigilacji. Ogólnopolskim koordynatorem Biegu jest 
Fundacja Wolność Demokracja. 

Bożena Kmieciak

„TROPEM WILcZYM” - III BIEG PAMIĘcI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYch

PROGRAM dOŻYNEK 2017 R. JuŻ 
PRZYGOTOWANY

100-LEcIE uROdZIN MIEsZKAŃcA 
GMINY OdRZYWÓŁ

W 2017 r. Gminne Dożynki odbędą się 27 sierpnia w Niedzielę na boisku 
w Cetniu. W Odrzywole na boisku gminnym przy ul. Warszawskiej nie odbędą 
się w 2017r. żadne imprezy ze względu na planowaną modernizację boiska 
, parkingu i pomieszczeń w Przedszkolu. Tegoroczne Dożynki rozpoczną się 
o godz.1300,tradycyjne mszą polową .Po krótszej części ofi cjalnej o godz. 
1515 wystąpi z koncertem zespół BAYER FULL. Nie zabraknie części ludowej, 
a w niej występy zespołów ludowych z gminy Odrzywół i gmin sąsiednich. 
Wieczorem wystąpi jeden z najbardziej znanych kabaretów „KOŃ POLSKI”. 
Późnym wieczorem publiczność rozgrzeje zespół „SOS”- Polska Abba. Dożyn-
kom towarzyszyć będą stoiska z zawodami zanikającymi min. kowalstwem 
i garncarstwem. Imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna. 
Już zapraszamy mieszkańców gminy i gości.

Marian Kmieciak - Wójt Gminy

15 marca b.r. zacny Jubilat Pan Józef Sobczyk z Emilianowa obchodził 100-
lecie swoich urodzin. Pan Józef jak na swoje lata trzyma się dobrze. Jeszcze 
spaceruje, czyta książki i ma doskonałą pamięć. Z okazji Jubileuszu dostoj-
nego Jubilata odwiedziła delegacja Gminy Odrzywół w osobach Wójta Gminy 
Mariana Kmieciaka, Pani Kierownik USC Marii Kowalczyk i Z-cy Kierownika USC 
Pani Ewa Czernicka . Obecna była też delegacja KRUS z placówki w Przysusze 
z Panią Kierownik Haliną 
Ziemniak. Wójt Gminy 
złożył życzenia Jubilatowi 
i odczytał skierowany do 
niego, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowiec-
kiego, list gratulacyjny 
od Pani Premier Beaty 
Szydło. Jubilat otrzymał 
kwiaty i upominek od 
gminy. Życzenia od Pre-
zesa KRUS przekazała też 
Pani Kierownik KRUS.
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RusZA TERMOMOdERNIZAcJA BudYNKÓW PuBLIcZNYch 
W OdRZYWOLE I PRZEBudOWA POMIEsZcZEŃ NA śWIETLIcĘ WIEJsKĄ

NAuKA PŁYWANIA W GMINIE 
OdRZYWÓŁ

BOGu I POLscE. WYsTAWA 
hIsTORYcZNA W LIPINAch

Gmina rozstrzygnęła przetarg na termomodernizację budynku szkoły 
i Urzędu Gminy w Odrzywole. W dniu 9 marca Wójt Gminy podpisał umowę 
z fi rmą „Zawisza” z Radomia, która wygrała przetarg. Wartość inwestycji po 
przetargu wynosi 2 450 000,00zł.( dokumentacja, nadzór, roboty budowlane). 
Zakończenie robót przewidywane jest w grudniu 2017r. Inwestycja jest bar-
dzo trudna w realizacji ze względu na kilka branż ( docieplenie i elewacja, 
likwidacja dwóch kotłowni węglowych i budowa jednej nowej ekologicznej, 
wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej, montaż ogniw fotowoltaicz-

nych ), ale także ze względu na 
konieczność zachowania ciągłości 
pracy szkół, UG, Biblioteki i Policji. 
Na realizację inwestycji gmina po-
zyskała dotację z unijnego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
w wysokości 80% kosztów. Równo-
legle ruszy remont pomieszczeń po 
mieszkaniu służbowym w starym 
budynku Urzędu Gminy. Kosztem 

120tyś.zł. zostaną adoptowane pomieszczenia na nowoczesną wiejską świe-
tlicę-kawiarenkę komputerową dla młodzieży. W świetlicy będzie możliwość 
korzystania z 6-ściu stanowisk komputerowych, wyposażonych w nowocze-
sny sprzęt komputerowy i czytelnię. Wejście do świetlicy będzie od parkingu 
przed Urzędem Gminy. Inwestycja ta jest dotowana z pozyskanych przez 
Gminę środków z PROW-LEADER.

Gmina Odrzywół już po raz trzeci realizuje projekt Powszechnej Nauki 
Pływania „umiem pływać 2017”. W tym roku wezmą w nim udział ucznio-
wie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Głównym celem pro-
gramu jest upowszechnienie aktywności fi zycznej oraz nabycie przez dzieci 
umiejętności pływania. Projekt fi nansowany jest ze środków z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Gminy Odrzywół. Z zajęć w tej edycji skorzysta 55 
uczniów. Nauka pływania będzie prowadzona, podobnie jak w poprzednich 
latach na basenie w Przysusze. Udział w projekcie jest dla uczniów nieod-
płatny i obejmuje 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Zajęcia będą od-
bywały się raz w tygodniu we wtorki. Projekt będzie realizowany w dwóch 
turach, w okresie od lutego do maja oraz od września do listopada 2017 roku. 
Do tej pory z darmowej nauki pływania w ramach programu ,,Umiem pływać” 
skorzystało w gminie 116 uczniów z klas młodszych. Koordynatorem projektu 
jest Pani Jolanta Chochó ł- wicedyrektor PSP Odrzywół.

Od 14 marca 2017 
roku można oglądać 
w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych i Mistrzo-
stwa Sportowego im. H. 
Spoczyńskiej w Lipinach 
wystawę „Bogu i Polsce. 
Harcerstwo niepokorne 
i niezależne w Polsce Lu-
dowej (1945–1990)”. Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Publicznej IPN 
– Oddział Lublin Delegatura w Radomiu we współpracy ze Związkiem Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. Autorem scenariusza wystawy jest prof. dr hab. Ma-
rek Wierzbicki a koncepcję plastyczną opracował Przemysław Ochnia. Biuro 
Edukacji Publicznej w Radomiu udostępniło wystawę do prezentacji szkole 
w Lipinach. Inicjatorką przedsięwzięcia była nauczycielka historii Bożena 
Kmieciak. Wystawa jest poświęcona dziejom harcerstwa w PRL, tj. od 1945 
do 1990 roku, ale sięga również do początków kształtowania się ruchu skau-
towego w 1911 roku, powstania Związku Harcerstwa Polskiego w dwudzie-
stoleciu międzywojennym oraz działań podejmowanych przez konspiracyjne 
„Szare Szeregi”, „Bądź Gotów” i „Związek Koniczyn” w czasie II wojny świato-
wej. Pierwsza część wystawy ukazuje politykę władz komunistycznych wobec 
ZHP, jego zniszczenie w 1950 roku, próby odrodzenia w 1956 r., a następnie 
podporządkowanie przez PZPR i przekształcenie w upolitycznioną organi-
zację młodzieżową. Następnie zapoznamy się z okresem przełomu społecz-
no-politycznego roku 1980 – 1981. Harcerstwo stanu wojennego to kolejna 
część wystawy, w której przedstawione zostały losy niezależnego harcerstwa 
po 13 grudnia 1981 r., m.in. represje wobec instruktorów i drużyn, a w szcze-
gólności ich działania w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1983 
i 1987 roku oraz w ogólnopolskich zlotach harcerskich przeprowadzanych 
z okazji ważnych rocznic lub wydarzeń patriotycznych. Ostatnia część „Czas 
przełomu” prezentuje zmiany w polskim harcerstwie w okresie transformacji 
ustrojowej 1989 roku, kiedy to postępująca liberalizacja życia politycznego 

spowodowała dalszą aktywiza-
cję grup niezależnego harcer-
stwa. 15 marca w szkole odbyło 
się spotkanie z twórcą wystawy 
i współautorem książki „100 
lat harcerstwa” prof. Markiem 
Wierzbickim, który z wielką 
pasją przedstawił dokona-
nia harcerstwa polskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem 
nowych wyzwań, jakie stoją 
przed ruchem we współcze-
snym świecie.
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Marzec to w naszej szkole miesiąc poświęcony tematyce patrona 
- Józefa Piłsudskiego.

Chcąc uczcić pamięć o Wielkim Polaku –„Dziadku” uczniowie klas 
IV-VI przystąpili do konkursu wiedzy o patronie. Pytania dotyczyły 
faktów z życia zawodowego i prywatnego Naczelnego Wodza. Nad 
prawidłowym przebiegiem działań czuwała komisja pod przewod-
nictwem p. Artura Mikulskiego. Wielu naszych uczniów podjęło wy-
zwanie i próbowało odpowiedzieć na 21 otwartych pytań. Najlepsi 
w tych zmaganiach okazali się uczniowie klas szóstych: I miejsce – 
Gabriela Mikulska kl. VI a, II miejsce - Katarzyna Podkowa kl. VI b Alek-
sandra Podkowa kl. VI b, III miejsce - Patrycja Michalska kl. VI b

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy a zwycięzcom życzymy dal-

szych sukcesów.

Artur Mikulski

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na wielu różnych polach: spor-
towe muzyczne, przedmiotowe itp. Z wszystkich jesteśmy bardzo 
dumni i zachęcamy wszystkich do poszukiwania swojej drogi.

Do naszej kolekcji wyróżnień można także doliczyć sukcesy re-
dakcyjne. Otóż jedna z naszych koleżanek z kl. VI a została ostat-
nio redaktorką wirtualnej strony czasopisma dla młodzieży „Victor 

Junior”. Opiekun 
szkolnej gazetki p. 
Joanna Mikulska 
zgłosiła Gabrysię 
do eliminacji, które 
ta zwycięsko prze-
szła i dzięki temu 
może nam teraz 
prezentować swoje 
prace. W ostatnim 
numerze pisma 
ukazał się jej (dwu-
stronny) artykuł 
o hobby nastolat-
ków. (Jak wiemy 
z pewnego źródła 
kolejny jest już 
w przygotowaniu.)

Gratulujemy wy-
różnienia i życzymy 
dalszych sukcesów.

Joanna Mikulska

Już po raz piętnasty w Publicznej szkole Podstawowej i Gim-
nazjum w Potworowie przeprowadzono gminne eliminacje 
ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”, podczas których uczniowie mogli wykazać się 
wiedzą na temat przepisów z zakresu: ochrony ludności, ekolo-
gii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W turnieju zorganizowanym przy współudziale Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze oraz Wójta Gminy 
Potworów udział wzięło 13 uczniów ze Szkół Podstawowych z te-
renu gminy Potworów oraz 25 uczniów z Publicznego Gimnazjum 
w Potworowie.

Nad prawidłowym przebiegiem turniejowych zmagań czuwała 
komisja konkursowa pod przewodnictwem Komendanta Gminnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Mieczysława Kędzierskiego.

Egzamin konkursowy składał się z 25 pytań testowych jednokrot-
nego wyboru, obejmujących swym zakresem tematycznym wiedzę 
interdyscyplinarną dotyczącą znajomości organizacji i zadań ochrony 
przeciwpożarowej oraz technik ratowniczo-gaśniczych.

Po dokładnym sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów komi-
sja, zgodnie z regulaminem ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożar-
niczej wyłoniła zwycięzców z największą ilością punktów.

W kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się: Jakub Kali-
nowski i Oliwia Ślusarczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Potwo-
rowie oraz Szymon Kuś z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze.

W gimnazjalnej grupie wiekowej 14-16 lat pierwsze miejsca 
przypadły: Julii Żółcińskiej, Sebastianowi Latoskowi i Weronice 
Kalinowskiej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiąt-
kowe upominki, a zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami 

oraz nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy 
Potworów.

Oprócz zajęć muzycznych, podczas których uczniowie doskona-
lili umiejętności gry na instrumentach dętych, utrwalali dotychcza-
sowy repertuar i poznawali nowe utwory orkiestrowe, uczestniczyli 
również w innych formach wypoczynku. Były to wycieczki do Kielc, 
Chęcin i na Święty Krzyż, korzystanie z basenu oraz infrastruktury 
ośrodka.

Warsztaty muzyczne sprzyjają podnoszeniu poziomu wykonaw-
czego orkiestry oraz integracji osób grających w orkiestrze.

Marek Gapys

TuRNIEJ WIEdZY POŻARNIcZEJ „MŁOdZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

NAsZA KOLEŻANKA W vIcTORZE 
JuNIORZE

JÓZEF PIŁsudsKI- PATRON NAsZEJ 
sZKOŁY
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09 lutego Szkolne Koło Wolontariatu wraz z samorządem uczniow-
skim, zorganizowało Walentynkową Dyskotekę. Wolontariusze jak 
zwykle podzielili się różnymi zadaniami, aby impreza była udana. 
Zabawiali swoich kolegów podczas gier i zabaw. Zorganizowali Kier-
masz Walentynowy, na którym nie zabrakło ciast, babeczek, mufi n-
ków, galaretek, własnoręcznie przez nich wykonanych. Z pieniędzy 
zebranych podczas tej akcji zakupili karmę dla zwierząt, którą dostar-
czyli do Schroniska dla zwierząt. Zabawa była bardzo udana.

Urszula Ślusarczyk

W dniach od 20 do 24 lutego 2017 roku członkowie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej brali udział w warsztatach muzycznych połączonych 
z wypoczynkiem w Rudkach k/Nowej Słupi. 

Oprócz zajęć muzycznych, podczas których uczniowie doskona-
lili umiejętności gry na instrumentach dętych, utrwalali dotychcza-
sowy repertuar i poznawali nowe utwory orkiestrowe, uczestniczyli 
również w innych formach wypoczynku. Były to wycieczki do Kielc, 
Chęcin i na Święty Krzyż, korzystanie z basenu oraz infrastruktury 
ośrodka.

Warsztaty muzyczne sprzyjają podnoszeniu poziomu wykonaw-
czego orkiestry oraz integracji osób grających w orkiestrze.

Marek Gapys

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest cywilnym odznacze-
niem państwowym przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wyróżnieniem tym honorowane są pary, które przeżyły 
wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim.

W piątek, 3 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Potworowie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęły przemówienia Wójta Gminy 
Pana Marka Klimka i proboszcza parafi i pod wezwaniem Św. Doroty 
w Potworowie księdza Jana Gruszki, w których przekazano wszyst-
kim Dostojnym Gościom wyrazy szacunku i uznania za wspólnie 
przebytą drogę oraz za poświęcenie i trud pracy włożony dla dobra 
założonej przed pół wiekiem rodziny.

Aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów, wśród których znaleźli się 
Państwo: Zofi a i Bronisław Gajda, Władysława i Stanisław Cegła, 
Stanisława i Tadeusz Górka oraz Teresa i Ryszard Majewscy dokonał 
Wójt w towarzystwie Członka Zarządu Powiatu Przysuskiego Pana 
Jana Gawrysia i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza 
Milczarskiego.

Ofi cjalną część piątkowej uroczystości zakończył przygotowany 
przez organizatora ceremonii słodki poczęstunek, wypełniony mi-
łymi rozmowami i wspomnieniami z życia Jubilatów.

Dariusz Duda

uROcZYsTOśĆ WRĘcZENIA MEdALI ZA dŁuGOLETNIE POŻYcIE 
MAŁŻEŃsKIE

WARsZTATY 
MuZYcZNE MŁOdZIEŻOWEJ 

ORKIEsTRY dĘTEJ 
W POTWOROWIE

dYsKOTEKA 
WALENTYNKOWA
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W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Rusinów 
w sprawie zakupu na rzecz Gminy działki o nr ew. 4340 o pow. 0,24 ha 
w miejscowości Rusinów (działka położona naprzeciwko cmentarza 
w Rusinowie) wyjaśniam, iż pracownicy Urzędu Gminy w Rusinowie 
prowadzili wielokrotne rozmowy i negocjacje z byłymi właścicielami 
w celu nabycia przez Gminę w/w nieruchomości z przeznaczeniem 
na parking dla mieszkańców. 

W wyniku rozmów i negocjacji w dniu 11 maja 2016 roku zastała 
ustalona ostateczna cena zakupu działki na kwotę 27.000 zł. 

Dokumentem ustalenia ostatecznej ceny jest notatka służbowa 
podpisana komisyjnie, sporządzona na okoliczność zawarcia poro-
zumienia w sprawie ceny działki.

W dniu 19 maja 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność 
Gminy Rusinów.

Dnia 7 grudnia 2016 roku do Urzędu Gminy w Rusinowie wpłynął 
akt notarialny, z którego wynika, że przedmiotowa działka zastała za-
kupiona przez małżeństwo z Rusinowa do ich majątku prywatnego.

Nadmieniam, że kupująca będąc pracownikiem Urzędu Gminy, 
uczestniczyła bezpośrednio we wszystkich rozmowach i negocja-
cjach cenowych, dotyczących zakupu tej nieruchomości.

Z uwagi na powyższe, wobec tego pracownika zostały wyciągnięte 
wszelkie możliwe konsekwencje służbowe.

Krzysztof Urbańczyk –Wójt Gminy Rusinów

sZANOWNI MIEsZKAŃcY GMINY 
RusINÓW

KAMPANIA ZEBRAŃ 
sPRAWOZdAWcZYch W OsP

Zakończyła się kampania walnych zebrań 
sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy 
Rusinów. Zgodnie ze statutem Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, przeprowadzenie walnego 
zebrania członków jest obowiązkiem każdej 
OSP, wynikającym z jej statutu i ustawy „Prawo 
o stowarzyszeniach”. Dlatego też w miesiącu 
marcu 2017 roku we wszystkich 5 jednostkach 

Gminy Rusinów odbyły się zebrania sprawozdawcze. Celem i zada-
niem walnych zebrań było wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań 
z działalności zarządu i komisji rewizyjnej OSP oraz podjęcie uchwał 
w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek komisji 
rewizyjnej. Ponadto, na zebraniach zostały uchwalone programy 
działania, wysokość składek członkowskich i budżet stowarzyszenia 
na rok 2017. Walne zebranie jest zatem z jednej strony obowiązkiem, 
z drugiej zaś – okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzysze-
nia. Na terenie naszej Gminy we wszystkich zebraniach uczestniczyli 
Wójt Gminy Krzysztof Urbańczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Do-
rota Jaciubek, Komendant Gminny OSP Marian Andrzej Wesołowski 
oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP i Oddziału Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP w Przysusze. Najważniejsze kwestie poru-
szane na zebraniach to remonty i budowa strażnic, zakup samo-
chodów, sprzętu i umundurowania ochronnego oraz wyjściowego, 
a także zwiększenie dotacji państwowych do zakupu samochodów 
i sprzętu.

PROśBA O 1%
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GMINNE ELIMINAcJE - TuRNIEJ 
WIEdZY POŻARNIcZEJ

PROJEKT dLA ucZNIÓW „uMIEM PŁYWAĆ”

W dniu 6 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Rusinowie odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach 
gminnych wzięło udział ogółem 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. Zwycięzcy poszczególnych grup reprezentowali Gminę 
Rusinów na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Przysusze. Wójt Gminy Krzysztof Urbańczyk 
ufundował nagrody książkowe dla uczestników eliminacji powiato-
wych TWP. Gratulujemy uzyskanych wyników.

I grupa - uczniowie szkół podstawowych
Wydra Daria zam. Władysławów.1. 
Gawryś Mateusz zam. Zychorzyn.2. 

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych
Gawryś Jakub zam. Zychorzyn.1. 
Gągorowska Karolina zam. Grabowa. 2. 

Opiekun: Barbara Odzimek - nauczyciel ZsO w Rusinowie.

W 2017 roku Gmina Rusinów uzyskała dofi nansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację projektu po-
wszechnej nauki pływania pn. „umiem pływać” w ramach środków 
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity koszt projektu 
wynosi 18.200 zł, zaś otrzymane dofi nansowanie 9 100 zł. Dzięki 
temu od 10 marca 2017 roku do 9 czerwca 2017 roku będą orga-
nizowane zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Rusinowie. 

W dniu 9 marca 2017 roku Gmina podpisała umowę z Powiato-
wym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. W ramach tego pro-
jektu nauką pływania zostało objętych 84 uczniów. Każdy uczestnik 
będzie brał udział w zajęciach jeden raz w tygodniu. Zajęcia będą 
odbywały się pod okiem naszych nauczycieli oraz wykwalifi kowa-
nych instruktorów pływalni. Dzięki realizacji tego projektu grupa 
dzieci będzie miała możliwość nabycia podstawowych umiejętności 
pływania, zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy 
oraz miłego spędzenia czasu po zajęciach lekcyjnych. Ćwiczenia na 
basenie są doskonałą zabawą. Relaksują stanowią też profi laktykę 
skrzywień kręgosłupa i płaskostopia. Poprzez ćwiczenia w wodzie 
dzieci nabierają pewności siebie i odwagi. 

Projekt „Umiem pływać” ma być przyjemny, ale przede wszyst-
kim pożyteczny. Ma sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie 
rozwijać ciało i sprawność fi zyczną dziecka. Ważnym aspektem jest 
również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Uczniowie 
bardzo chętnie uczestniczą w nauce pływania. Z niecierpliwością 
czekają na kolejny wyjazd. 

Mamy nadzieję, że realizowany projekt dostarczy dzieciom wielu 
niezapomnianych wrażeń i radości, a jednocześnie przyczyni się do 
upowszechniania aktywności fi zycznej i propagowania zdrowego 
trybu życia wśród najmłodszych.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
wszystkim mieszkańcom Gminy Rusinów i ich 
rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta
będą niezapomnianym czasem spędzonym 

bez pośpiechu,
trosk i zmartwień w gronie najbliższych.

Zdrowych i pogodnych Świąt 
pełnych nadziei i miłości,

wiosennego nastroju oraz Wesołego Alleluja

Życzą

Rada Gminy Rusinów
Przewodnicząca Rady Gminy Rusinów

Dorota Jaciubek

Wójt Gminy Rusinów
Krzysztof Marian Urbańczyk
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We wtorek 7 marca 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Wieniawie 
odbyło się spotkanie autorskie z panią Grażyną Jeromin – Gałuszką, 
autorką powieści: „ Złote nietoperze”, „ Magnolia”, „ Długie lato w Ma-
gnolii” , ,, Bardzo długie przebudzenie” ,„Gdybyś mnie kochała” , ,,Ko-
biety z czerwonych bagien”, „Nie zostawiaj mnie” i in. 

Pani Grażyna Jeromin- Gałuszka urodziła się i mieszka w Sosno-
wicy – niewielkiej wsi koło Radomia. Studiowała bibliotekoznaw-
stwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię w PWSFTiT 

w Łodzi, co zaowocowało krótką przygodą z fi lmem. Na spotkanie 
przybyli czytelnicy i sympatycy książek autorki. W kameralnej at-
mosferze pisarka opowiadała o początkach swojej przygody zwią-
zanej z pisarstwem, wspominała lata dzieciństwa, odpowiadała na 
pytania zadawane przez czytelników. Zebrani rozmawiali z Panią 
Gałuszką, o jej inspiracjach, bohaterach książek, okolicznościach 
ich tworzenia. Miłym akcentem były wspólne zdjęcia z czytelnikami 
i uczestnikami spotkania.

W ostatnią sobotę lutego 2017 roku GCKIS w Wieniawie zorga-
nizowało imprezę kulturalną pt.”Biesiada w Wieniawie”.Na biesiadę 
zaproszono wszystkie stowarzyszenia, koła gospodyń oraz grupy 
nieformalne działające na terenie gminy Wieniawa. Głównym ce-
lem tego spotkania było zaprezentowanie się Stowarzyszeń i kół 
oraz wspólna integracja. Na biesiadę przybyły: Koło Kobiet Znad 
Zalewu, Klub Koła Gospodyń Wiejskich z Wieniawy, Lokalne Stowa-
rzyszenie Kobiet ze Skrzynna, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
Rykowianki, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn, Klub 
Seniora z Wieniawy, Zespół Folklorystyczny Wieniawa.

Przewodniczące tych grup w krótkich słowach przedstawiły 

swoją dotychczasową działalność oraz plany na bieżący rok. Panie 
przygotowały pyszne dania regionalne. Można było posmakować 
m.in. bigos, pierogi, gorący kociołek, rybę po grecku, ciasta, sałatki 
i inne przystawki. Do zabawy przygrywały kapele: Jana Wochniaka 
z Kłudna i Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia. Uczestnicy imprezy 
chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania i tańców.

BIEsIAdA W GMINNYM cENTRuM KuLTuRY I sPORTu W WIENIAWIE

INFORMAcJA O WYŁĄcZENIu AdREsu MAILOWEGO

sPOTKANIE Z PIsARKĄ PANIĄ GRAŻYNĄ JEROMIN – GAŁusZKĄ

Niniejszym informuję, że z dniem 01 kwietnia 2017r. przestaje funk-
cjonować stary adres mailowy Gminy Wieniawa: ug_wieniawa@in-
teria.pl. Wszelką korespondencję elektroniczną prosimy przesyłać na 
nowy adres mailowy sekretariat@gminawieniawa.pl. Dokumenty 
przesłane po tym terminie na adres: ug_wieniawa@interia.pl nie 
będą odczytywane i odbierane, ponieważ konto zostanie usunięte. 

Dotychczas równolegle przyjmowana była poczta elektroniczna na 
dwa adresy mailowe. Wyłączenie dotychczasowego adresu mailo-
wego wynika ze zmiany serwera, na którym zapisywane są dane oraz
z konieczności wdrożenia procedur bezpieczeństwa. Prosimy o po-
sługiwanie się w przesyłanej drogą elektroniczną korespondencji 
nowym adresem mailowym Gminy Wieniawa.
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Wójt Gminy Wieniawa w dniu 25 stycznia 2017 roku opubliko-
wał ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości: Kłudno, Zagórze, 
Żuków, Plec”. Ogłoszenie zostało zamieszczone w „Biuletynie Zamó-
wień Publicznych” – Nr ogłoszenia 14335-2017. Zgodnie ze 
Specyfi kacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 
termin składania ofert upływał w dniu 9 lutego 2017 roku 
o godzinie 1000. 

Do upływu terminu składania ofert złożono 
odpowiednio:

(część I) na zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej 1. 
w miejscowości Kłudno dz. nr ewid. 180/1 o długości 
około 886 m – 4 oferty;
(część II) na zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 2. 
w miejscowości Kłudno dz. nr ewid. 319/1 i 319/2 
o długości około 1004 m – 4 oferty;
(część III) na zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 3. 
w miejscowości Zagórze dz. nr ewid. 112/2 o długo-
ści około 541 m – 3 oferty;
(część IV) na zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej 4. 
w miejscowości Żuków dz. nr ewid. 170 o długości 
około 293 m – 3 oferty;
(część V) na zadanie 5: Przebudowa drogi gminnej 5. 
w miejscowości Żuków dz. nr ewid. 144 o długości 
około 350 m – 3 oferty;
(część VI) na zadanie 6: Przebudowa drogi gminnej 6. 
w miejscowości Plec dz. nr ewid. 1338 o długości 
około 285 m – 3 oferty;

Spośród złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze pod 
względem kryteriów wskazanych w SIWZ. 

W dniach 9-10 marca 2017 roku zostały podpisane 
umowy na przebudowę dróg gminnych, których wykonaw-
cami zostały następujące fi rmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski 1. 
i Wspólnicy Sp. z o. o. z siedzibą ul. Opoczyńska 38, 
26-434 Gielniów – dla dróg gminnych w miejscowo-
ści Kłudno oraz Plec;
ZYKO-DRÓG Sp. z o. o. z siedzibą ul. Żelazna 3, 26-2. 
600 Radom – dla dróg gminnych w miejscowości 
Zagórze oraz Żuków.

Zgodnie z podpisanymi umowami zadanie na prze-
budowę ok. 3,4 km dróg zostanie wykonane do dnia 30 
czerwca 2017 roku na łączną kwotę 863.047,61 zł. 

Dzięki realizacji inwestycji poprawiona zostanie jakość życia 
mieszkańców, atrakcyjność miejscowości, a także ułatwi to dojazd 
do posesji oraz pól znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie. Prze-
budowa dróg spowoduje niewielkie utrudnienia w okresie realizacji 
zadania za co z góry przepraszamy.

PRZEBudOWA dRÓG GMINNYch

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄcYch KONsuLTAcJAch sPOŁEcZNYch
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały 

Rady Gminy w Wieniawie sporządzony przez Wójta Gminy Wieniawa 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewi-
talizacji wraz z załącznikami w postaci diagnozy potwierdzającej 
spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesła-
nek do ich wyznaczenia i mapy wskazującej granice tych obszarów. 
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szcze-
gólności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz 
właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty za-
rządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewita-
lizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 
i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące 

lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność go-
spodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na 
obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje poza-
rządowe 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 zdegradowa-
nego i obszaru rewitalizacji Gminy Wieniawa.

Konsultacje przeprowadzane będą do 31.03.2017 r.
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WIEPRZOWINA Z GRZYBAMI 
Ostatnio robiąc zakupy 
w sklepie zauważyłam zamra-
żarkę z mrożonymi grzybami. 
Od razu poczułam aromat go-
towanych grzybów rozcho-
dzący się po kuchni i całym 
domu. Kupiłam więc mrożo-
ne borowiki i zrobiłam coś, 
co przyciągnęło wszystkich 
do kuchni. Mam nadzieję, że 
Państwu będzie smakowało. 
składniki: 500 gram mięsa 
wieprzowego najlepiej po-
lędwiczki, może być też inne 
chude mięso np. z szynki, 
300g świeżych lub mrożonych 
borowików, 3 ząbki czosnku, 1 duża cebula 1/2 szklanki bulionu mięsnego, 
150ml śmietany, 200g sera pleśniowego lazur, pęczek natki pietruszki, sól, 
pieprz, gałka muszkatołowa, masło i oliwa do smażenia. 
Przygotowanie: Mięso kroimy kroimy w plastry (ok. 1 cm grubości). Solimy, 
pieprzymy i odstawiamy na kwadrans. Cebulę pokrojoną w kostkę i posieka-
ny czosnek podsmażamy na maśle w dużym rondlu. Dodajemy pokrojone 
w plasterki prawdziwki. Smażymy kilka minut, po czym zalewamy bulionem. 
Dusimy kilka minut. W tym czasie na mocno rozgrzanej oliwie obsmażamy 
z obu stron mięso. Dodajemy je do rondla z cebulą i grzybami. Dodajemy 
śmietanę i pokrojony w kostkę lazur. Przyprawiamy gałką muszkatołową. 
Doprowadzamy do wrzenia. Następnie zmniejszamy ogień i na małym ogniu 
gotujemy do czasu aż mięso stanie się odpowiednie miękkie, pod koniec do-
dając posiekaną natkę. Podajemy z makaronem tagliatelle lub papardelle, 
czyli po polski wstążki, ugotowanym al dente.

Monika Grzywaczewska

PRZYsMAKI PANI MONIKIsŁuŻBA W POLIcJI - REKRuTAcJA  
NA ROK 2017

dEPREsJA - POROZMAWIAJMY O NIEJ: TEMAT 
PRZEWOdNI KAMPANII Z OKAZJI OBchOdÓW 

śWIATOWEGO dNIA ZdROWIA 2017

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza 
rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji 
w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego. Planowane 
przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku: 22 luty 2017 r. – 30 osób, 23 
maj 2017 r – 55 osób, 22 sierpnia 2017 r. – 35 osób, 12 grudnia 2017 r. – 102 
osoby. w następujących jednostkach: Samodzielny Pododdział Prewencji 
Policji w Płocku. Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu, 
Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach 
oraz Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, 
Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie 
Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przy-
susze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, 
Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie. sŁuŻBĘ W PO-
LIcJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieska-
zany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co naj-
mniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną 
do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscypli-
nie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię 
zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające 
kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do 
służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać 
przeniesione do rezerwy. Osoby zainteresowane przyjęciem do służby 
w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej 
Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) we 
wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 
15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64) 
NAsTĘPuJĄcE dOKuMENTY: podanie o przyjęcie do służby w Policji, 
wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), kserokopie dokumen-
tów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały 
dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, 
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub 
służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby 
- oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika 
doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika 
z odrębnych przepisów, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./. Kandy-
dat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika 
doboru: dowód osobisty, książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest ob-
jęty ewidencją wojskową. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandy-
dat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie 
wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwe-
stionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można 
pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komen-
dzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.
pl. PREFERENcJE dOTYcZĄcE KANdYdATÓW dO sŁuŻBY W POLI-
cJI W ZAKREsIE WYKsZTAŁcENIA: wykształcenie wyższe magisterskie, 
o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe 
lub bezpieczeństwo wewnętrzne, wykształcenie średnie – ukończenie li-
ceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były 
przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opra-
cowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu 
programów nauczania. PREFERENcJE dOTYcZĄcE KANdYdATÓW dO 
sŁuŻBY W POLIcJI W ZAKREsIE POsIAdANYch uMIEJĘTNOścI: tytuł 
ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów 
walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz 
sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnie-
nia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację 
nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia 
łodzi motorowej, prawo jazy kat. „A” lub „C”. INFORMAcJE dOTYcZĄcE 
PROcEduRY KWALIFIKAcYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie interne-
towej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) Złożone dokumenty 
nie będą odsyłane. 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI z siedzibą w RADOMIU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje, 
że tematem przewodnim kampanii Światowego Dnia Zdrowia jest 
depresja, która dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk 
i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psy-
chicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję 
osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, 
a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi 
i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku de-
presja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej wy-
stępującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. Ale 
depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie 
tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub 
leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą 
i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. Mówiąc konkret-
nie staramy się uzyskać następujące efekty: 

Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przy-•	
czynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobój-
stwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc 
w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią 
osób. 
Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy. •	
Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depre-•	
sją będą w stanie zapewnić im wsparcie. Ogólnym celem jest 
doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej 
osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało. 
     

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze mgr inż. 
Jolanta Wilk
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TuRNIEJ Z OKAZJI dNIA KOBIET

MŁOdZI MIsTRZOWIE Z POWIATu 
PRZYsusKIEGO

I ZAWOdY sZKÓŁKI PŁYWAcKIEJ
25.02.2017 R.

W dniu 8 marca na kręgielni odbył się Drużynowy Turniej 
Pań w kręgle, który cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze. Najlepsi zostali 
nagrodzeni. Poczęstunek ufundowała firma „Pyszne Jadło”. 
W holu pływalni Studio Figura zaprezentowało zabiegi mo-
delujące sylwetkę. Wśród pań rozlosowano karnety do Studia 
Figura Przysucha. Na panie, które w tym dniu wybrały pływal-
nię czekały również atrakcje: masaż bańką chińską, aqua ae-
robic i saunarium.

12.03.2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się VI Otwarte 
Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich w Taekwondo Olimpijskim Zawody 
z cyklu Pucharu Polski. W zawodach na 7 matach rywalizowało po-
nad 400 zawodników z Polski i Europy. W zawodach brało udział 6 
uczniów z terenu powiatu Przysuskiego zrzeszeni w Uczniowskim 
Klubie Sportowym Taekwondo Olimpijskie „Dollyo” z Końskich. 
Uczniowie z Przysuchy zaprezentowali się tradycyjnie bardzo do-
brze. Medalowo wyglądało to następująco: Adam Zieja waga do 40 
kg – brązowy medal, Piotr Killjanek waga do 44 kg – srebrny medal, 
Kamil Smolak waga do 44 kg – brązowy medal, Kategoria młodzi-
ków: Wojciech Kucharski waga + 57 kg – złoty medal, Szymon Wa-
ligórski waga do 40 kg – brązowy medal, Był to pierwszy kontrolny 
start zawodników „Dollyo” w tym sezonie w obiecującej drodze do 
Mistrzostw Polski.

Trener: Piotr Nowak 

W sobotę 25 lutego 2017r. odbyły się w Powiatowej Krytej Pływalni 
w Przysusze I Zawody Szkółki Pływackiej. Ponieważ zawody rozgry-
wano po raz pierwszy, dla ułatwienia we wszystkich kategoriach 
wiekowych dzieci mogły pływać również z wykorzystaniem sprzętu 
wypornościowego oraz startować z wody. Rywalizacja dzieci była 
zacięta. 



Uroczystość prowadziła dyrektor MOW Kolonia Ossa Iwona Uryć - Kaszuba

Wieniec z gminy Borkowice

Uchwałę Rady Powiatu o nadaniu imienia odczytał i przekazał szkole przewodniczący 
Krzysztof Wochniak

Krótko, ale dobitnie i wzruszająco przemawiał starosta Marian Niemirski Podpisy darczyńców - fundatorów sztandaru

Dyrektor przekazuje sztandar do rąk pocztu sztandarowego placówki Prezentacja sztandaru

Część artystycznmą na bardzo wysokim poziomie przygotowali podopieczni placówki Przemówienia Gości Honorowych zamknęły część ofi cjalną

PATRON I sZTANdAR dLA MOW KOLONIA OssA


