Nr 5 (65)

Informator Samorządowy

Maj 2017

ZIEMIA PRZYSUSKA

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
Nakład: 4000 egz.

ISSN 2299-4343

Powiat Przysuski, Gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów,
Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa

Powiatowy Dzień Strażaka.
Więcej str. 2 – 3 i 24

POWIAT PRZYSUSKI

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA
W dniu 14 maja 2017 r w Przysusze odbyły się powiatowe
obchody „Dnia Strażaka”. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy
Św. w Kościele pw. Św. Jana Nepomucena celebrowanej przez
Kapelana Powiatowego Ks. Kanonika Stanisława Traczyńskiego. Oficjalna część odbyła się na placu przy Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.
Zebranych na uroczystości powitał Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze mł.bryg. Marcin Sokół, który podsumował działania ratownicze jednostek ochrony

Wynarsz Kolumny PSP na mszę św.

Mszę św. poprowadził ks. Kanonik Stanisław Traczyński - Powiatowy Kapelan Strażaków

Ze sztandarami maszerowali strrażacy OSP
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przeciwpożarowej w 2016 r. jednocześnie dziękując strażakom
Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych za
zaangażowanie i włożony wysiłek w ratowanie mienia, zdrowia
i życia poszkodowanych. Słowa uznania skierował również do
Pana Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego za rozumienie potrzeb Państwowej Straży Pożarnej oraz wymierną pomoc
w ich zaspokajaniu. Władzom samorządowym gmin powiatu
przysuskiego złożył podziękowanie za wspieranie działalności
ochotniczych straży pożarnych i działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ze strony Państwowej Straży Pożarnej uroczystości zaszczycił swą obecnością
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
st.bryg. Jarosław Kurek, a ze strony Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Druh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie. Głównym akcentem
uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe
stopnie służbowe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
odznaczył: - Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” Pana Witolda Kołsuta. Prezydium Zarządu Głównego
Wojewódzkiego ZOSP RP nadało: - Medal honorowy imienia Bolesława Chomicza Druhowi Jerzemu Kaźmierczykowi. Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego
odznaczyło: - Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” Pana
Pawła Bałtowskiego – Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” Panów Piotra Modrzeckiego, Piotra Oracza Marka Porczka,
Piotra Kucharczyka, Marka Kaczyńskiego. Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przysusze nadało: - Odznakę
„Strażak Wzorowy” Panu Przemysławowi Zychowi. Awansowani
na wyższe stopnie służbowe zostali: - do stopnia Ogniomistrza
Panowie Radosław Grudzień, Robert Kłusek, - do stopnia Młodszego Ogniomistrza Pan Michał Hatała, - do stopnia Starszego
Sekcyjnego Pan Szczepan Paliwoda - do stopnia Sekcyjnego Pan
Mateusz Sagalara. Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka
w Warszawie połączonych z 25 leciem Państwowej Straży Pożarnej stopień Młodszego Kapitana otrzymał Pan Mariusz Rzeźnik. Na
wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się w Szydłowcu stopień Młodszego Brygadiera otrzyma Pan Paweł Sokól,
stopień Aspiranta Sztabowego i Dyplom Komendanta Głównego
Pan Robert Paliwoda, a Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” Panowie Jacek Siudek i Robert Cholewiński. Na koniec uroczystości
życzenia i podziękowania strażakom przysuskim złożyli: Mazowiecki Komendant Wojewódzki st. bryg Jarosław Kurek, Starosta
Przysuski Marian Niemirski i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP województwa mazowieckiego Druh Zbigniew

Kolumnę strażaków prowadziła znakomicie grająca Młodzieżowa Powiatowa Orkiestra
Dęta VOX Cordium

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

POWIAT PRZYSUSKI

W tym roku Panowie Strażacy prezentowali się wyjątkowo okazale

W uroczystościach wzięły udział młodzieżowe zastępy strażackie

Przybycie do kościoła pw. św. Jana Nepomucena zakończyło przemarsz kolumny

Po mszy św. uczestnicy ponownie formowali kolumnę marszową ...

We mszy św. wzięli udział zaproszeni, honorowi goście, mieszkańćy i Bohaterowie Dnia, czyli
strażacy

... i udali się pod budynek Komendy Powiatowej PSP

Gołąbek. Starosta Marian Niemirski składając życzenia strażakom
między innymi powiedział: „Szanowni Państwo.
Z okazji święta Strażaka życzę Wam w imieniu Zarządu, Rady oraz
całego środowiska samorządowego powiatu przysuskiego, spełnienia zawodowych ambicji i aspiracji, a także satysfakcji z pełnionej
służby. W czasie kiedy wspominamy życie i śmierć Waszego Patrona
św. Floriana, Wam, wszystkim strażakom – ochotnikom i wypełniającym tą misję zawodowo pragnę szczególnie w imieniu całej społeczności powiatu przysuskiego serdecznie podziękować za stałe
czuwanie i niesioną pomoc i ratunek. Dziękuję za codzienną gotowość, za ofiarność podczas akcji, za podnoszenie swoich umiejętności i skuteczność działań pożarniczych. Niech satysfakcja i duma

z dotychczasowych dokonań oraz stale wrastające społeczne uznanie towarzyszy Wam w dalszej codziennej działalności ratowniczej.
Życzę szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia, osobistej pomyślności
i rodzinnego szczęścia. Życzę także uznania w oczach przełożonych
i społeczeństwa oraz awansów służbowych, nagród i wyróżnień.
Gorące życzenia kieruję również pod adresem waszych rodzin, by
w zdrowiu, spokoju i poczuciu bezpieczeństwa wspierały Wasze osobiste i zawodowe działania Wszystkiego najlepszego”. Jak każdego
roku uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców oklaskujących trud strażaków oraz dziękujących swoją obecnością za
służbę i poświęcenie.
Robert Barski
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Matury
4 maja rozpoczęły się w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych egzaminy maturalne. Do pierwszego dojrzałego sprawdzianu
w życiu przystąpiło łącznie 196 uczniów liceów ogólnokształcących i 120 uczniów techników. W Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła
II w Przysusze, do matury przystąpiło 137 absolwentów liceum
ogólnokształcącego i 19 absolwentów technikum. W zespole Szkół
Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze do egzaminu maturalnego
przystąpiło 87 absolwentów technikum i 5 absolwentów liceum dla
dorosłych. Natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach egzamin maturalny zdawało 54

absolwentów liceum ogólnokształcącego i 15 absolwentów technikum ekonomiczno – turystycznego. Egzaminy pisemne rozpoczęły
się 4 maja i trwały do 16 maja, natomiast egzaminy ustne w tegorocznej sesji zostały przeprowadzone od 15 do 20 maja. Łącznie
szkoły ponadgimnazjalne w powiecie przeprowadziły matury dla
316 absolwentów. Teraz zostaje już tylko czekać na wyniki. Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników z egzaminów
i sukcesów w dalszej edukacji.
Jarosław Bednarski

Pięć minut przed rozpoczęciem

Pieniądze na nowoczesne szkoły
Powiat Przysuski pozyskał ponad półtora miliona złotych
dofinansowania ze środków unijnych w zakresie działania RPO
WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu. Dokładnie 1 644
331,50 zł – taka kwota została przyznana w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
na realizację dwóch projektów: „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im.
Ludwika Skowyry w Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość”
(dofinansowanie 1 044 264 zł) oraz „Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach„ (dofinansowanie 600 067,50
zł). Pozyskane fundusze pozwolą na podniesienie atrakcyjności
i efektywności kształcenia w dwóch szkołach na terenie naszego
powiatu. Oba projekty zakładają wsparcie i rozwijanie kluczowych
kompetencji oraz odpowiednich postaw i kwalifikacji niezbędnych
na rynku pracy. Uzyskana dotacja umożliwi rozwijanie umiejętności
głównie w obszarze matematyczno-przyrodniczym, informatycznym i językowym. Zajęcia prowadzone w projekcie biorą pod uwagę
indywidualne podejście do każdego uczestnika, a także kładą nacisk na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości uczniów.
Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe będzie poszerzenie wiedzy
i kwalifikacji 680 młodych osób uczących się w placówkach w Przysusze i Lipinach. Uczestnicy będą brali udział w szkoleniach, kołach
zainteresowań, zajęciach wyrównawczych i dodatkowych oraz wycieczkach edukacyjnych. Pracownie szkolne zostaną wyposażone na
kwotę ok. 333 850 zł m.in. w pomoce dydaktyczne (plansze multimedialne, projektory, tablice magnetyczne), materiały edukacyjne,
platformę e-learningową i narzędzia teleinformatyczne (laptopy,
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tablety, tablice interaktywne) niezbędne do rozwijania kompetencji
kluczowych i cyfrowych uczniów. Całkowity koszt obu projektów to
1 834 651,50 zł. Zadania w ramach powyższych działań będą prowadzone od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Sukces Powiatu Przysuskiego w pozyskiwaniu funduszy unijnych na edukację przełoży
się na podniesienie poziomu szkolnictwa oraz wzrost umiejętności
przyszłych pracowników naszego regionu.
Wydział Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Przysusze.

Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

POWIAT PRZYSUSKI
Po 17 latach lotnisko w Nowym Mieście wraca do życia –
obwieszcza marszałek Stanisław Karczewski
W poniedziałkowy poranek 15 maja w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło
się spotkanie dotyczące przywracania potencjału nowomiejskiego lotniska
wojskowego. Gospodarzem spotkania był burmistrz Mariusz Dziuba. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wraz z delegacją, w której skład weszli:
Bartłomiej Grabski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
płk dr inż. Piotr Krawczyk, rektor – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych, ppłk. Andrzej Koprowski, szef szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych i płk mgr inż. Dariusz Ryczkowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej, zrobili przegląd dotychczasowych prac remontowych wykonanych na nowomiejskim lotnisku. Obecnie
wycinane są tzw. samosiejki, rozpoczyna się naprawa pasa startowego
i miejsc postojowych. Kolejnym etapem będzie remont ogrodzenia z zastosowaniem nowoczesnej elektroniki. Po wizycie w terenie odbyło się spotkanie delegacji z mieszkańcami. Marszałek Stanisław Karczewski przypomniał,
że decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza teren jednostki został przejęty z Agencji Mienia Wojskowego, dzięki czemu lotnisko po
17 latach przerwy może zacząć działać ponownie. Jest to niezwykle istotna
dla rozwoju regionu kwestia. Podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski
wyraził nadzieję, że lotnisko wraz z całą infrastrukturą będzie funkcjonowało
z korzyścią dla Sił Zbrojnych. Duże nadzieje na rozwój związane są ze „Szkołą
Orląt w Dęblinie, która będzie kształcić tutaj swoich adeptów. Istotną kwestią
jest synergiczne działanie obiektu – będzie służył zarówno Wojskom Obrony
Terytorialnej, Siłom Powietrznym jak i szkole. Gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podkreślił, że lotnisko będzie
wykorzystywane zarówno przez lotnictwo transportowe jak i śmigłowcowe.
Kadeci Wojska Obrony Terytorialnej będą się szkolić w zabezpieczaniu lądowisk lub przygotowywaniu terenów pod lądowanie na części betonowej
i trawiastej. Płk dr inż. Piotr Krawczyk, rektor – komendant Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych powiedział, że rozwój lotniska wpisuje się w całościowy program rozwoju polskiej armii prowadzony przez Ministra Obrony
Narodowej. Stale zwiększa się potencjał Sił Zbrojnych. Od 2017 roku nabór
do „Szkoły Orląt” zwiększa się o 100%. Od 1 października br. WSOSP będzie
głównym użytkownikiem części lotniskowej. Natomiast intensywne loty
szkoleniowe rozpoczną się w kwietniu 2018 roku. Adepci będą szkoleni na
samolotach i śmigłowcach, będą również uczyli się obsługi statków bezzałogowych. W odpowiedzi na pytanie z sali generał Krawczyk poinformował, że

w dwóch najbliższych latach WSOSP będzie działać na terenie lotniska sezonowo. Następnie, po powstaniu infrastruktury, będzie stacjonować na stałe.
Płk. Andrzej Koprowski, szef szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej poinformował, że WOT w Nowym Mieście będzie działać dwutorowo. Po pierwsze będzie istniał ośrodek szkolenia, a po drugie będzie utworzony batalion obrony
terytorialnej składający się w 10% z żołnierzy zawodowych oraz w 90%
z lokalnej społeczności kobiet i mężczyzn. W odpowiedzi na pytanie z sali
dotyczące potrzeby zabezpieczenia lokalowego dla żołnierzy odpowiedział,
że niezbędny jest rozwój infrastruktury. Określił wstępnie potrzebę budowy
około 200 mieszkań. Poinformował także, że zatrudniani będą również cywile.
Przypomniał, że Wojska Obrony Terytorialnej mają być mocno związane z lokalną społecznością. Obecnie prowadzona jest analiza szczegółowa, po której zostaną określone dokładnie pojemność i zadania jednostki. Przewidziany
ośrodek szkoleniowy będzie tworzony wraz z niezbędnymi mediami i całościowym zabezpieczeniem socjalnym. Na zakończenie spotkania Marszałek
Stanisław Karczewski wyraził swoje ogromne zadowolenie z przywrócenia
działalności lotniska w Nowym Mieście, ponieważ wraz z nim wracają nowe
nadzieje i perspektywy na rozwój miasta i najbliższej okolicy. Podziękował
ministrowi, generałom oraz burmistrzowi za udaną współpracę przy realizacji
tego zadania.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przekazuje radosną dla naszego regionu
wiadomość

starosta zaprosił PIS do powiatu przysuskiego
W sobotę, 27 maja 2017 r. doszło do spotkania parlamentarzystów
Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej z przedstawicielami powiatowych struktur tej partii. Przybyli na spotkanie posłowie: Marek Suski,
Andrzej Kosztowniak, Anna Kwiecień oraz Anita Czerwińska. Struktury powiatowe reprezentował starosta Marian Niemirski. W spotkaniu uczestniczyło
ok. 30 wytypowanych członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu. Jako pierwszy głos zabrał poseł Marek Suski, który podkreślał
znaczenie dobrego funkcjonowania samorządu dla rozwoju społeczności
lokalnej. Podkreślał zasługi starosty Niemirskiego dla budowy siły powiatu
przysuskiego i jego wyjątkowej pozycji na mapie samorządów powiatowych
w Polsce. Poseł Marek Suski mówił o zadaniach Prawa i Sprawiedliwości na
najbliższe miesiące. Pan poseł podkreślał konieczność pełnej mobilizacji
członków i sympatyków PiS w celu odniesienia zwycięstwa w najbliższych
wyborach samorządowych. Mówił o konieczności budowy silnych list do
wszystkich szczebli samorządu, aby można było skierować tam najlepszych
przedstawicieli lokalnych społeczności, żeby władza samorządowa trafiła
w ręce patriotów nastawionych w swojej działalności na rozwój państwa,
a nie osiąganie własnych korzyści. Jako przykład podawał funkcjonowania
samorządu wojewódzkiego w Warszawie, gdzie funkcjonowanie koalicji PO
i PSL prowadzi do występowania niekorzystnych zjawisk ekonomicznych
i społecznych w całym regionie. W tempie błyskawicznym rosną dysproporcje
rozwojowe pomiędzy Warszawą, a np. regionem radomskim, który przy coraz
bogatszej stolicy staje się coraz biedniejszy. Dziwnym zrządzeniem losu największą część środków europejskich otrzymuje ciągle Warszawa, natomiast
najbiedniejszy region radomski dostaje proporcjonalnie najmniej. Poseł
Kosztowniak mówił o niuansach przygotowań do wyborów i deklarował chęć
kontynuowania spotkań i szkoleń dla działaczy z terenu. Posłanka Anita Czerwińska mówiła o konieczności wykorzystywania mediów do budowy świadomości podejmowanych działań i znaczeniu budowy właściwego wizerunku

i odbioru osób publicznych przez wyborców. Posłanka Anna Kwiecień zapraszała do jak najczęstszego korzystania z kontaktów z parlamentarzystami
poprzez biura poselskie, proponując jednocześnie metodę skutecznego kontaktu, na który skarżyli się obecni na sali działacze. Starosta podsumowując
spotkanie przekazał informację, że powiat przysuski jest w gronie kandydatów do organizacji bardzo ważnego w skali całej Polski wydarzenia, które odbędzie się 1 lipca 2017 r. Informacje szczegółowe w tej sprawie starosta poda
w późniejszym terminie, po podjęciu przez PiS stosownych, ostatecznych
decyzji. Po 90 minutach spotkanie zostało zakończone.
Jarosław Bednarski

Posłanka Anita Czerwińska zwracała uwagę na rolę mediów w kampaniach wyborczych
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Sezon na roboty drogowe
Obecnie trwają prace na 9 odcinkach dróg
powiatowych. Roboty o łącznej wartości 2
mln 551 tys. 831 zł zostaną zakończone do 13
czerwca 2013. Pomimo wzrostu cen usług na
rynku inwestycyjnym i podrożeniu usług realizowanych przez firmy budowlane powiat przysuski
nie zrezygnował z żadnego z zaplanowanych
w uchwale budżetowej na rok 2017 zadań. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia dla mieszkańców
powiatu realizowanych zadań, jak również z globalnej skali potrzeb. Dlatego też mimo konieczności przeznaczenia większych kwot na wykonanie
konkretnych, zaplanowanych odcinków dróg udało
nam się w Zarządzie i gronie radnych znaleźć pełny
consensus dla utrzymania tempa i intensywności realizowanych prac zgodnie z zakresem robót przygotowanych na 2017 r. - mówi wicestarosta Tomasz
Matlakiewicz. Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej
powiat ogłosił przetargi na realizację kolejnych Wicestraosta Tomasz Matlakiewicz i i dyrektor PZDP Dariusz Ambrożek wizytują zrealizowaną inwestycję drogową
5 drogowych zadań inwestycyjnych. Będą to: Za- w Bielinach
danie nr 1 Remont drogi powiatowej Nr 3312W
- Sulgostów - Nieznamierowice od km 5+655 do km 6+900. Zadanie nr 3
Potworów-Rdzuchów Kol.-Bąków-Przystałowice Małe od km 0+760 do
Remont drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko od km
km 0+960. Zadanie nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 3315W Klwów
6+498 do km 6+950. Zadanie nr 4 Remont drogi powiatowej Nr 3340W
Długa Brzezina-Bryzgów-Stefanków od km 2+667 do
km 3+547. Zadanie nr 5 Remont drogi powiatowej Nr
1686W granica województwa - Myślakowice - Różanna
- Wysokin od km 10+026 do km 13+418-ścieżka rowerowa. Przetarg na realizację powyższych zadań jest planowany na 5 czerwca. W przygotowaniu są kolejne dwa
postępowania przetargowe na realizację następnych
drogowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem
ze środków zewnętrznych. Będą to: Zadanie nr1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna
od km 3+240 do km 12+240.
Zadanie nr2: Przebudowa drogi powiatowej Nr
3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków- etap I od km
3+450 do km 4+330. Przetargi zostaną zrealizowane po
zamknięciu procedur przygotowawczych tak, aby zakończenie realizacji robót było możliwe jeszcze w 2017 r.
Jarosław Bednarski

Przygotowania do położenia nowej nawierzchni na drodze z Rusinowa do Drzewicy

uratujemy obiekt przed zniszczeniem
Ponad 300 tysięcy złotych unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014–2020 trafi do powiatu przysuskiego. Dzięki nim zabytkowy spichlerz w Borkowicach, po renowacji, zyska nowy blask.
Umowę o dofinansowanie projektu podpisali w piątek członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz wicestarosta powiatu przysuskiego Tomasz Matlakiewicz. W pierwszym
etapie beneficjent wykona roboty remontowe i wymieni dach.
W kolejnym zaplanowano renowację wnętrz oraz wyposażenia. Docelowo w obiekcie będą odbywały się imprezy kulturalne, wystawy,
przedstawienia teatralne, a także projekcje filmów. W ofercie znajdą
się także zajęcia warsztatowe dla osób starszych, a także kursy oraz
turnieje dla dzieci i młodzieży. Pragnę wyrazić swoją osobistą satysfakcję z tytułu podpisania umowy na finansowanie tego projektu.
Współpraca samorządów pozwoli na uratowanie fragmentu naszego
dziedzictwa kulturowego i historycznego od zniszczenia. Mam nadzieję, że po zakończeniu prac remontowych przywrócimy ten piękny
obiekt do stanu z okresu jego świetności, jak również, że stanie się on
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miejscem o szczególnym znaczeniu dla kultywowania tradycji kultury w naszym, powiecie – mówi wicestarosta Matlakiewicz

Przywrócimy piękny obiekt do życia - deklaruje wicestarosta Matlakiewicz
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POWIAT PRZYSUSKI
Trzeźwo, zdrowo i bezpiecznie – czyli promocja
bezpieczeństwa
„Trzeźwo, zdrowo i bezpiecznie” – pod takim hasłem odbyła się
rowerowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannej. Blisko 140 osób połączyło wyjątkową ideę
z aktywnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli między innymi Komendant
Wojewódzki Policji w Radomiu oraz Komendant Powiatowy Policji
w Przysusze. Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą w kościele
w Smogorzowie. Zaraz po niej uczestnicy, eskortowani przez policjantów przysuskiej drogówki, wyruszyli w ponad trzydziestokilometrową trasę, w trakcie której przewidziany był tylko jeden
krótki odpoczynek. Po dotarciu na miejsce odbyło się z ich udziałem nabożeństwo majowe, bezpośrednio po którym skierowali się
w drogę powrotną. W miejscowości Krzesławice, już na zakończenie
wyprawy, na pątników czekały przygotowane ognisko i inne atrakcje. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Radomiu dla najmłodszych uczestników przygotowali konkursy
plastyczne, których tematyką było promowanie bezpiecznych
zachowań. Nagrodzeni zostali wszyscy, którzy brali udział w konkursach. Jednak największą atrakcją dla młodych, niechronionych
uczestników ruchu drogowego była policyjna „Zebra”. Wszystkie
dzieciaki, otrzymały od „Zebry” szereg dobrych rad. Policjanci z przysuskiej jednostki również aktywnie włączyli się w promocję ogólnie
pojętego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego promowali wśród uczestników pielgrzymki ideę policyjnych
działań „Mój rower – Moje życie”, których celem jest między innymi
ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Przygotowany przez policjantów tor rowerowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników pielgrzymki, tym bardziej, że nie na co
dzień policjanci wręczają w nagrodę kaski rowerowe. Wśród uczestników pielgrzymki policjanci promowali aplikację mobilną – Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. Omawiali zasady funkcjonowania Mapy i nanoszenie zagrożeń, które są uciążliwe dla społeczności lokalnej, a występują w ich okolicy. Dzielnicowy z gminy
Rusinów – asp. szt. Andrzej Miszczyk wśród zgromadzonych promował program „Dzielnicowy bliżej Nas” oraz aplikację „Moja Komenda”.
Aplikacja ta umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce.
Również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze uczestniczyli w jakże szczytnym przedsięwzięciu.

Przekazali uczestnikom pielgrzymki zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pielgrzymka zgromadziła wielu uczestników.
Była wśród nich młodzież, byli rodzice z dziećmi, były i osoby starsze,
zapaleni cykliści i pielgrzymkowi weterani. Przygotowane atrakcje
i ognisko trwały do późnych godzin wieczornych, a co najważniejsze
– było trzeźwo, zdrowo i bezpiecznie.
asp. Aneta Wilk

30 - to kilometrową trasę pielgrzymki do sanktuarium pielgrzymi pokonali tylko
z 1 przystankiem

Strażacy uczyli podstaw ratownictwa

Siatkarze Cerradu Czarnych Radom spotkali się z młodzieżą
z Powiatu Przysuskiego
Cerrad Czarni Radom zakończyli sezon 2016/2017 w siatkarskiej
Plus Lidze w połowie kwietnia, ale mimo to nie odpoczywają. 12 maja
delegacja z pierwszej drużyny odwiedziła uczniów 3 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Spotkanie z siatkarzami w ramach
Partnerstwa Regionalnego odbyło się w hali sportowej przy Zespole
Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Michał Kędzierski, Kacper Gonciarz, Piotr Filipowicz i Wojciech Stępień podczas spotkania
z młodzieżą przeprowadzili pokazową rozgrzewkę, ale też rozegrali
sparingowe spotkania z reprezentacjami szkół. Po zakończonych
zajęciach zawodnicy chętnie pozowali do zdjęć z młodzieżą i rozdawali autografy, a hala była wypełniona uczniami . W trakcie spotkania odbył się również wykład policjantów na temat akcji Smart Stop,
której celem jest zwrócenie uwagi uczestnikom ruchu drogowego,
jak nierozważne korzystanie z telefonów komórkowych może być
niebezpieczne i tragiczne w skutkach. W akcję włączyli się między
innymi siatkarze Cerradu Czarnych Radom.
Marta Zbrowska

Spotkanie zxakończyło się wspólnym - bardzo uśmiechniętym zdjęciem
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BORKOWICE
Realizacja inwestycji
drogowych w Gminie Borkowice

IX Rajd szlakiem Oddziału
majora Hubala

W bieżącym roku w Budżecie Gminy największy udział stanowią inwestycje drogowe.
Obecnie realizowane są dwa zadania tj: Przebudowa drogi gminnej Janów – Bolęcin.Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi
na odcinku o długości 2263mb. Wykonana zostanie podbudowa
tłuczniowa, nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych,
odwodnienie, pobocza i wjazdy na posesje. Planowany termin
wykonania zadania 31.07.2017r. Obecnie wykonywane sa roboty
ziemne, profilowanie, czyszczenie rowów odwadniających. Wartość
zadania 941.300,51zł. Gmina uzyskała wsparcie finansowe w ramach
programu PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wartości
zadania tj. 598.949,52zł. Wykonawcą inwestycji jest PRD A.Cieśla
Starachowice. Przebudowa ulicy Cichej w Borkowicach. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku o łącznej długości
560mb. W ramach zadania wykonana zostanie podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych na
odcinku o dł. 150mb oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na powierzchni 990m2 i nawierzchnia z kruszywa łamanego na
odcinku o dł. 75mb. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie drogi.
Termin wykonania zadania 31.07.2017r. Wartość robót 246.204,40zł.
Gmina uzyskała wsparcie finansowe w ramach programu PROW na
lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wartości zadania tj. 156.659,91zł.
Wykonawcą robót jest PUPH GRES sc. Szydłowiec. Realizowane inwestycje drogowe stanowią ważny element infrastruktury drogowej
w Gminie. Poprawią bezpieczeństwo ruchu, skróci się czas dojazdu,
podniosą standard życia mieszkańców Bolęcina i Borkowic. W kwietniu br. zawarto umowę z PRD. Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów
na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ninkowie ( w kierunku
Politowa) odcinek o długości 229mb., modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach ul. Wiśniowa odcinek o długości 370mb. Wartość inwestycji 267.273,29zł. Planowany termin
realizacji lipiec- sierpień br. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dotację
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Dysponentem tych środków jest Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.

27 kwietnia 2017 r. przed modrzewiowym dworem w Rzucowie
rozpoczął się IX Rajd Szlakiem Oddziału majora Hubala. Organizatorami rajdu są spadkobiercy ułańskiej tradycji ze Stowarzyszenia
Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala.
Ułani dotarli do Rzucowa już dzień wcześniej. O godz. 9.00 dnia 27
kwietnia odbyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie. W spotkaniu wzięli również
udział mieszkańcy gminy oraz władze samorządowe. Przedstawiciele
Stowarzyszenia ułanów podkreślali rolę, jaką odegrali mieszkańcy
Rzucowa pomagając wiosną 1940 roku przebywającemu w Hucisku
Oddziałowi majora Hubala. W trakcie apelu głos zabrała Pani Teresa
Dąbrowska córka właściciela piekarni w Wandowie Władysława Sodela. Przypomniała sylwetkę swojego ojca, który z narażeniem życia
dostarczał wypiekany chleb żołnierzom Hubala a później Armii Krajowej. Z kolei Wójt Robert Fidos przedstawił sylwetki mieszkańców
Rzucowa, którzy wspierali oddział mjra Hubala a byli to m.in. por. Józef Suliga, Witold Mokiejewski, Stefan Węgrzynowski, Marian Swat,
Józef Słoń, Stanisław Krępski, Stanisław Gawroński i Józefa Wojcieszkowa. Właściciel fabryk w Rzucowie Witold Mokiejewski za udzieloną
Hubalowi pomoc został zamordowany w obozie w Dachau. Za pomoc udzieloną Hubalowi oraz przegraną przez Niemców bitwę pod
Huciskiem najwyższą cenę zapłacili mieszkańcy Skłób, Stefankowa
i Huciska. Hitlerowcy zamordowali prawie 300 mężczyzn z tych wiosek a wieś Skłoby została w całości spalona. Na zakończenie spotkania uczniowie szkoły w Rzucowie mogli pojeździć konno pod okiem
doświadczonych ułanów. Następnie oddział udał się w kierunku
pomnika ofiar pacyfikacji wsi Skłoby. Rajd zakończył się przy szańcu
w Anielinie w miejscu śmierci mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala.
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BORKOWICE
Walne zebranie LGD w Borkowicach
28 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Borkowicach odbyło się zwyczajne walne zebranie
członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
,, Razem na Piaskowcu”. W spotkaniu uczestniczyło 30
członków stowarzyszenia. Wszystkich przybyłych przywitał prezes stowarzyszenia Jan
Gula, który prowadził obrady. Wójt Robert
Fidos jako gospodarz spotkania przedstawił osiągnięcia Gminy Borkowice oraz zarys
bogatej historii tej części powiatu przysuskiego Głównym punktem spotkania było
udzielenie absolutorium Zarządowi za
2016 rok. W skład Lokalnej Grupy Działania
wchodzi osiem gmin tj. Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko,
Skarżysko- Kościelne, Szydłowiec i Powiat
Szydłowiecki. Głównym celem statutowym
stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków EFFROW. Dzięki ogłaszanym konkursom przez LGD ,, Razem na

Piaskowcu” gminy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu
terytorialnego oraz stowarzyszenia mogą aplikować
o środki unijne. Gmina Borkowice będzie się ubiegać m.in.
o środki finansowe na budowę świetlicy w Zdonkowie.

Zielone Świątki
Zielone Świątki - to ludowa nazwa święta kościelnego
Zesłania Ducha Świętego na apostołów uznanego za
jedno z najstarszych i największych świąt w kościelnym
kalendarzu liturgicznym, które początkowo łączono
w Wielkanocą. Później, od IV wieku, zaczęto je obchodzić
jako odrębne święto pięćdziesiąt dni po Wielkanocy pomiędzy 10 maja i 13 czerwca, a więc w pełni wiosny i bujnego rozkwitu roślin. Z obchodami kościelnymi zielonych
Świątek w przeszłości łączyły się obrzędy ludowe powitania wiosny, święta rolnicze i pasterskie. W całej Polsce powszechny był zwyczaj majenia ścian domów, wrót i płotów
zielonymi, najczęściej brzozowymi gałęziami. Podwórka

i podłogi wyściełano grubo tatarakiem. Wierzono, że majenie domów i gospodarstw przynosi powodzenie i pobudza
wzrost roślin oraz chroni od złego. Zielone Świątki od 1903
roku obchodzi się jako Święto Ludowe, wyrażające ideały
całego chłopskiego stanu. Obchodzone jest co roku jako
święto partii ludowych i organizacji chłopskich. W okresie
międzywojennym w Zielone Święta na domach wszystkich
ludowców w Galicji powiewały ich zielone sztandary. Wydawano także okolicznościowe manifesty, odezwy, ulotki.
Do dziś działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego organizują Święta Ludowe, akademie i festyny.
Opracował: Robert Fidos.

Zmiany w gminnej oświacie
Zmiana ustroju szkolnego pociągnęła za sobą konieczność zmian w sieciach szkolnych. Dnia 22 marca
2017 r. Rada Gminy w Borkowicach podjęła uchwałę
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Od 1 września 2017
r. w Gminie Borkowice będą funkcjonować dwa zespoły
szkół w Borkowicach i w Rzucowie, w których skład wejdą
ośmioklasowe szkoły podstawowe i gimnazja . Dotychczasowe nazwy szkół podstawowych ulegną zmianie. Od 1
września funkcjonować będą dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach i Szkoła Podstawowa im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie.
Gimnazja będą stopniowo wygaszane i zakończą swoją

działalność 31 sierpnia 2019 r. Na terenie naszej gminy
funkcjonują także: Samorządowe Przedszkole w Ninkowie
oraz Niepubliczne Przedszkole ,, Antoninek” prowadzone
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
w Borkowicach. Od 2011 r. w miejscowości Ruszkowice
z powodzeniem działa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Oskara Kolberga. Jest to placówka publiczna i kształcenie
w niej jest nieodpłatne. Szkoła nie ma określonego obwodu
szkolnego, a warunkiem dostania się do niej jest pomyślne
zdanie egzaminu, który w tym roku został przeprowadzony
16 maja. Pozytywny wynik otrzymały 32 osoby. W roku
szkolnym 2017/2018 naukę w dwóch cyklach: dziecięcym
i młodzieżowym rozpocznie 110 uczniów.
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WIADOMOŚCI Z POWIATU

77 rocznica śmierci pierwszego partyzanta
II wojny światowej – mjra „Hubala”
Obchody 77. rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim „Hubal” zorganizowano
w Anielinie w gminie Poświętne. W uroczystościach
wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy powiatu. Powiat przysuski na uroczystościach
reprezentował Członek Zarządu Powiatu Jan Gawryś
Wszyscy jednomyślnie podkreślali, jak ważną postacią
dla regionu i Polski był major Dobrzański. Uroczystości
przy szańcu Hubala rozpoczęła msza polowa. Podczas homilii kapelan leśników ks. Tomasz Bartczak przypomniał sylwetkę majora, który przed 77 laty został zastrzelony przez
niemieckie oddziały w lesie w okolicach Anielina.
Po mszy nastąpiło odczytanie apelu pamięci i salwa honorowa. Uroczystościom towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych, które zaprezentowały pokazy konne. Miejsce
pochówku „Hubala” do dzisiaj nie zostało zlokalizowane. Rok
temu na cmentarzu w Inowłodzu odnaleziono kości, które
być może są szczątkami ciała majora. Trwają ich badania.

Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki i Członek Zarządu Powiatu Jan Gawryś oddają
hołd legendzie.

Stypendia dla zdolnych
Projekt „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze.
Zespół Szkół nr 2 im. L.Skowyry w Przysusze jest trzecią
szkołą na Mazowszu pod względem wykorzystania funduszy
w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego skierowanego do uzdolnionych
uczniów szkół zawodowych. Celem przyznawania stypendiów jest
umożliwienie rozwoju zawodowego uczniom rozwijającym swoje
umiejętności i pasje zawodowe. W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczy 24 uczniów technikum żywienia usług gastronomicznych, technikum fryzjerskiego, hotelarskiego, mechanicznego
i elektronicznego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Patrycja Oracz
Kamila Szmigiel
Sylwia Hetman
Krystian Kucharczyk
Janusz Ciołczyk
Paulina Duda
Daniel Głuszek
Aleksandra Jończyk
Anna Pełka
Paulina Skuza
Aleksandra Biernat
Carmen Zielińska
Kinga Turek
Patrycja Szewczyk
Magdalena Malinowska
Honorat Sołtysiak
Paulina Lewandowska
Aleksandra Ryńska
Katarzyna Turek
Justyna Łagoda
Aleksandra Sowińska
Sylwia Aderek
Aleksandra Brociek
Martyna Białek

Każdy z uczniów pod okiem nauczyciela opiekuna opracował
własny projekt rozwoju zawodowego, na realizację którego może
przeznaczyć otrzymane fundusze. Stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem zawodowym ucznia. W ZS nr 2 stypendyści uczestniczyli
w kursie języka angielskiego, profesjonalnych kursach zawodowych
baristycznym, barmańskim, gastronomicznym w pracowni Kurta
Schellera, informatycznym, wycieczkach zawodowych do zakładów
pracy, międzynarodowych targach branżowych. Trwają ostatnie
prace nad przygotowaniem prezentacji potwierdzających realizację
projektu. Dwukrotny laureat stypendium Honorat Sołtysiak uczeń
klasy trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznych podkreślił, dzięki funduszom stypendialnym zakupił fachową literaturę,
pomoce dydaktyczne, ukończył kurs carvingu i baristyczny, a tym samym uzyskał dodatkowe kwalifikacje. To niewątpliwie duża pomoc
dla uczniowskiego budżetu i szansa na bogatsze CV i lepszy start na
rynku pracy w przyszłości.
Zbigniew Głuch.
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GIELNIÓW

Gminne obchody Dnia Strażaka
Uroczysta Msza Święta odprawiana w intencji strażaków i ich rodzin, koncelebrowana przez duszpasterzy naszej parafii: ks. proboszcza Wiesława Zawadę i ks. Tomasza Nobisa, odbyła się 3 maja 2017roku o godz. 12:00 w kaplicy
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mechlinie. Rozpoczęła ona gminne uroczystości Dnia Strażaka, w których udział wzięli strażacy ze swoimi pocztami
sztandarowymi jak również zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Po uroczystej Mszy Św. udaliśmy się do miejscowości Snarki,
gdzie odbył się uroczysty apel. W imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych zaproszonych gości powitały druh Patrycja Poprzeczna oraz
druh Paulina Zych. Zaszczycili nas swoją obecnością: ks. proboszcz Wiesław
Zawada, ks. Tomasz Nobis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze mł. bryg. Marcin Sokół, wójt gminy Gielniów Władysław
Czarnecki, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Przysusze druh Szymon
Niemirski, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha Czesław Korycki, radny Rady
Powiatu Maciej Stoliński, radni Rady Gminy na czele z przewodniczącym Radosławem Stacheckim, byli Komendanci Gminni druh Marian Kmita i druh Kazimierz Dul, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy i stowarzyszenia z terenu
gminy Gielniów. W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla
zasłużonych strażaków i samorządowców współprocujących z OSP. Odznakę
„Strażak Wzorowy” otrzymali: Radosław Noga, Mateusz Morawski, Mariusz
Pielas, Łukasz Pielas oraz Przemysław Derek. Brązowy Medalem odznaczono
Radosława Stacheckiego, Balbinę Starnawską, Henrykę Ziębicką, Jarosława
Jeżaka, Sylwestra Kądzielę, Mateusza Idzika, Marcina Kowalskiego, Sylwestra
Raczyńskiego, Zbigniewa Wijatę, Mirosławę Samson, Anetę Raczyńską i Danutę Balasińską. Srebrny Medal otrzymali: Tadeusz Wasiak, Władysław Dymski
oraz Andrzej Wieczorek. Złoty Medal otrzymał Wojciech Wieczorek. Życzenia
wszystkim odznaczonym oraz strażakom złożyli komendant powiatowy PSP
w Przysusze, młodszy brygadier Marcin Sokół, wójt gminy Władysław Czarnecki i przewodniczący Rady Gminy Radosław Stachecki. Uroczystość uświetniły występy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach pod kierownictwem

Marzeny Kozłowskiej-Mastalerek, Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach pod kierownictwem Iwony Morawskiej i Jowity Pawłowskiej, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie pod kierownictwem Moniki Mastalerek, Agaty Michałowicz, Anny Pawlikowskiej i Krzysztofa Dąbrowskiego oraz
orkiestry z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy pod kierownictwem
pani Katarzyny Widorowskiej. W imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gielniowie pragniemy podziękować wszystkim
sponsorom. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce radnej sołectwa
Snarki i Lelitek pani Anety Raczyńskiej.
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KLWÓW
„ Altana Pokoleń – od maluszka do staruszka ”

Stowarzyszenie Planeta Kobiet po raz drugi złożyło projekt
w celu pozyskania funduszy na wybrany cel. Pierwszy cel został osiągnięty, którym było doposażenie świetlicy wiejskiej
w ławki, stoły i parasole, a drugi jest w trakcie realizacji. Projekt pod
tytułem ‘’ Altana Pokoleń – od maluszka do staruszka’’ został doceniony oraz pozytywnie zaakceptowany przez komisję konkursową.
Jak mówi tytuł projektu członkinie organizacji pozyskały fundusze
z FIO Mazowsze Lokalne na materiał do budowy altany. Teren wokół świetlicy wiejskiej przeszedł małą metamorfozę. Stowarzyszenie
z pomocą Urzędu Gminy Klwów zagospodarowało przestrzeń wokół
świetlicy. W ubiegłym roku zostały tam posadzone krzewy i wygospodarowano miejsce do wypoczynku, aby stało się ono przyjazne
dla otoczenia. Altana o którą zawalczyły członkinie będzie zwieńczeniem prac tegorocznych na terenie świetlicy. Celem projektu jest
umożliwienie mieszkańcom wsi Kadź rozwoju inicjatyw lokalnych
i integracji społecznej poprzez utworzenie miejsca spotkań. Stowarzyszenie Planeta Kobiet marzy, aby stworzyć bezpieczne miejsce
rozrywki, zabawy i spotkań tutejszej społeczności. Odpowiednio
doposażone miejsce przyczyni się do poprawy jakości spędzania
wolnego czasu. Dzięki realizacji tego projektu zmieni się wizerunek

wsi. Odnowiona przestrzeń stanie się wizytówką naszej miejscowości, gdzie będzie koncentrowało się życie społeczne mieszkańców.
Planowane są liczne imprezy organizowane przez stowarzyszenie
takie jak: grille, pikniki czy rajdy rowerowe. Członkinie stowarzyszenia swoją aktywnością chcą zarazić innych mieszkańców. Należy tu
dodać, że wszystko to co jest i niebawem będzie wokół świetlicy jest
własnością publiczną mającą służyć dobru ogólnemu.
Członkinie Stowarzyszenia Planeta Kobiet

Pierwsza wizyta przedszkolaków w bibliotece
Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat. Już małe dzieci z zaciekawieniem oglądają z dorosłymi ilustracje, rozpoznają w książkach bliskie im elementy rzeczywistości.
Stopniowo literatura, zwłaszcza w przedszkolach, towarzyszy dzieciom prawie, na co dzień.
W dniu 15 maja 2017r. dzieci z Przedszkola w Klwowie wraz
z wychowawczyniami p. Justyną Pełką oraz p. Aleksandrą Rokicką
odwiedziły Gminną Bibliotekę w Klwowie. Przedszkolaki z zainteresowaniem zapoznały się z nowym dla nich miejscem. Kilkoro z nich,
było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.
Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i zapoznać się z biblioteką. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się
na półkach, ale szczególne zainteresował ich dział dla dzieci. Wszystkim spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które
z chęcią oglądały i komentowały.
Pani bibliotekarka w przystępny sposób opowiadała o bibliotece
i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci dowiedziały się co
należy zrobić, aby stać się czytelnikiem oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki.
W trakcie pobytu w bibliotece, dzieci odgadywały zagadki związane z postaciami z bajek i baśni. Przedszkolaki znakomicie sobie
poradziły. Na zakończenie spotkania, pani bibliotekarka przeczytała
bajeczkę pt: „Franklin i książka z biblioteki”.
Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą
i jej autorów, jednocześnie są inspiracją do działalności plastycznej.
Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy za wspaniałą zabawę
podczas zajęć bibliotecznych, obiecały często odwiedzać to ciekawe
miejsce. Żegnając się zapewniały, że przyjdą ponownie, tym razem
z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książki.
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Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej uśmiechów atmosferze,
umożliwiło dzieciom bezpośredni kontakt z książką.
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KLWÓW
II Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy
W dniu 10.05.2017r. w Zespole Szkół Samorządowych
w Klwowie odbył się II Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy. Organizatorami konkursu byli Pani
Edyta Sobczak Dyrektor ZSS w Klwowie oraz Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych w składzie pani Anna Kopczyńska, Małgorzata Kopczyńska, Bożena
Korycka, Anita Kucfir, Izabela Niemirska, Izabela Stańczykowska oraz Danuta Szambor.
Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań matematyczno- przyrodniczych, promowanie przedmiotów
przyrodniczych wśród uczniów, ukazanie korelacji między
przedmiotami przyrodniczymi a matematyką, wskazanie na
zależności między przyrodą a człowiekiem, kształtowanie
umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji o świecie oraz stwarzanie możliwości współpracy między nauczycielami i uczniami z różnych szkół.
W konkursie wzięło udział sześć 3-osobowych grup. Po
dwie z każdej ze szkół: z Publicznego Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w Potworowie z Publicznego Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego w Przytyku oraz z Publicznego Gimnazjum im. Lotników Polskich w Klwowie.
Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy etap indywidualny zawierał 3 rundy pytań. W każdej z nich gracz odpowiadał na wylosowane pytanie. Za poprawną odpowiedz
uzyskiwał punkt. Wśród pytań były bonusy, za które, gracz
otrzymywał punkt bez udzielenia odpowiedzi. Runda ta,
była dla uczestników dość stresująca ponieważ, odpowiadali
na pytania z szerokiego zakresu wiedzy, w tym z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii przed gronem publiczności, a na udzielenie odpowiedzi mieli tylko 10 sekund.
Niektórym dopisywało szczęście, wszystkie bonusy zostały
wylosowane.
Drugi etap polegał na rozwiązaniu przez drużynę testu
jednokrotnego wyboru, zawierającego 11 zadań z pięciu
przedmiotów. Chcąc zmieścić się w czasie 15 minut uczestnicy w zespołach dzielili się zadaniami.
Kolejny etap polegał na wylosowaniu zestawu 5 zadań,
które gracze wspólnie rozwiązywali 15 minut a następnie
prezentowali je zebranym. Wszystkie odpowiedzi do zadań
wraz z rozwiązaniami były po prezentacji danej grupy wyświetlane na ekranie tak, aby zarówno uczestnicy jak i widzowie mogli znać prawidłowe rozwiązania.
Punkty z każdego etapu były sumowane i dały końcowy
wynik dla drużyny. Poziom wiedzy wśród graczy od początku
konkursu do końca był wyrównany. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i szybkością w odpowiedziach i rozwiązywaniu zadań.
Konkurs dostarczył wiele emocji, a zwłaszcza trzymająca
w napięciu dogrywka o I i II miejsce pomiędzy uczniami naszej szkoły i szkoły z Przytyka. W dogrywce drużyny miały
za zadanie rozwiązać jak najszybciej oraz prawidłowo zadanie z matematyki. Jako pierwsi o kilka sekund przed naszą
drużyną zgłosili się Goście i gdy wydawało się, że jest już
wszystko jasne w klasyfikacji, okazało się, że zadanie jest
rozwiązane błędnie, to dało szanse dla naszej drużyny, która
poprawnie wykonała zadanie.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco :
•

I miejsce zdobyła grupa uczniów z Klwowa w składzie:
Julia Sobczak, Maria Tomczyk, Wiktoria Wilk

•

II miejsce zdobyła grupa uczniów z Przytyka w składzie: Zuzanna Górka, Michał Korgul, Jakub Wlazło

•

III miejsce zdobyła grupa uczniów z Klwowa w składzie:
Natalia Jaworska, Jakub Korycki, Angelika Zduńczyk

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, dodatkowo zwycięzcy nagrody rzeczowe, a uczniowie z grup poza podium
słodkie nagrody pocieszenia.
Po konkursowych emocjach wszyscy uczestnicy udali się
na poczęstunek, po którym nastąpiło wręczenie dyplomów,
zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a uczniowie z grup
poza podium słodkie nagrody pocieszenia. Sponsorami konkursu byli Pani Edyta Sobczak Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie oraz Rada Rodziców ZSS w Klwowie.
Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.
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ODRZYWÓŁ
Absolutorium dla Wójta Gminy Odrzywół.
W dniu 22 maja br. Rada Gminy
wśród 22 punktów posiedzenia rozpatrywała też sprawozdanie Wójta
Gminy Odrzywół z wykonania budżetu Gminy Odrzywół z 2016r. Budżet po stronie dochodów zamknął
się w kwocie 14,49 mln zł. Dochody Gminy pochodziły w 46,4%
z subwencji państwowych, w 31,2%
z pozyskanych dotacji, w 9,16%
pochodziły z udziału w podatku
dochodowym, a 5,7% (833 tys. zł)
pochodziło z opłat komunalnych
i podatków samorządowych.
Marian Kmieciak - wójt gminy
Wydatki budżetowe zostały
Odrzywół
wykonane w kwocie 13,60 mln
zł. Budżet zamknął się na koniec
roku z nadwyżką finansową w kwocie 783 tys. zł. Na utrzymanie
oświaty zostały poniesione wydatki w kwocie 30,7%. Na realizację
zadań socjalnych wydatkowano 29% budżetu (w tym 2,13 mln. zł
na świadczenie 500+). Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na
utrzymanie gospodarki komunalnej, administracji, kultury i infrastruktury gminnej.

Z wydatków inwestycyjnych (8,4% wydatków) największe
kwoty przeznaczono na adaptację budynku szkoły podstawowej
na Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach (372 tys.
zł – w całości z dotacji Wojewody). Na modernizację chodników
w Odrzywole (ul. Praga, ul. Łąkowa, ul. Wspólna) wydatkowano 178
tys. zł., na budowę siłowni napowietrznej na ul. Opoczyńskiej 37
tys. Przebudowa drogi w Kolonii Myślakowice – etap I finansowany
ze środków PROW kosztował 195 tys. zł. Zagospodarowanie drogi
do cmentarza w Odrzywole, sfinansowano w części z gminnego
funduszu sołeckiego, kosztowało 51 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. przygotowania dokumentacji na inwestycje w 2017
- 2018r. oraz na przebudowę chodników w Kamiennej Woli /na
podstawie porozumienia z GDDKiA/.
Gmina spłaciła też 321 tys. zł pożyczki preferencyjnej z Funduszu Ochrony Środowiska i 150 tys. zł kredytu. Zadłużenie na koniec
2016 r. wynosiło 19,9 % dochodów (przy dopuszczalnym poziomie
60% dochodów).
Przedłożone sprawozdanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady, która
złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu realizacji budżetu w 2018 r. Rada Gminy w pełnym składzie jednogłośnie
udzieliła Wójtowi absolutorium.

Odsłonięcie Znaku Pamięci na grobie Westerplatczyka
Czesława Kołtona
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
w Odrzywole od 24 lat należy do Klubu Szkół Westerplatte.
Jednym z zadań, które realizują członkowie Klubu jest umieszczanie znaku – odlewu krzyża na którym widnieje napis
„Westerplatte 1 września – 7 września 1939r” wzorowanego
na krzyżach poległych na Westerplatte. Odrzywolska szkoła
otrzymała zadanie umieszczenia znaku na grobie Westerplatczyka Czesława Kołtona znajdującego się w miejscowości
Sarnówek Duży w Gminie Bodzechów oraz zorganizowania
tej uroczystości. Decyzja o umieszczeniu znaku uzgadniana
jest z rodzinami Westerplatczyków, prezesem KSW , stanowi
dowód pamięci o bohaterach i patronach szkół. Uroczystość
odsłonięcia Znaku Pamięci odbyła się w dniu 22 kwietnia. Do
Sarnówka pojechała 45 osobowa delegacja składająca się z dyrekcji, nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Odrzywole, kadetów z Liceum Kadetów w Lipinach. W uroczystości uczestniczył proboszcz Parafii w Sarnówku Stanisław Ścipniak, Poseł Ziemi Świętokrzyskiej Andrzej Kryj, radny
powiatu ostrowieckiego Jarosław Czarnecki, przewodnicząca
Rady Gminy Bodzechów Władysława Ćwik, sekretarz Gminy
Bodzechów Małgorzata Sobieraj, sekretarz Gminy Odrzywół
Celina Pogorzała. Wśród szczególnych gości byli członkowie
najbliższej rodziny Westerplatczyka Czesława Kołtona – córka
Kazimiera Kołton-Szymańską, wnuk Grzegorz Pora oraz rodzina mieszkająca w okolicy. Uroczystość uświetniły poczty
sztandarowe z: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole, Gimnazjum nr 9 im. Henryka
Sucharskiego w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, Żołnierzy Armii Krajowej z Sienna oraz harcerze z Hufca
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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Dzieci z Dowbysza na Ukrainie
przyjadą do gminy Odrzywół
W dniach 21-28 sierpnia b.r. gmina Odrzywół będzie gościć
45 dzieci z opiekunami z parafii rzymsko-katolickiej w Dowbyszu na Ukrainie (Okręg Żytomierski). Dzieci te pochodzą z ubogich rodzin pochodzenia polskiego. Po stronie ukraińskiej
organizatorem przyjazdu jest ksiądz Waldemar Pawelec, pallotyn, który od wielu lat pełni funkcję proboszcza miejscowej
parafii katolickiej. Dzieci będą zamieszkiwać na czas pobytu
w internacie ZSPiMS w Lipinach. Oprócz zwiedzania gminy,
wyjazdów na Jasną Górę i do Warszawy, dzieci wystąpią na
Dożynkach gminnych 27 sierpnia z pokazem artystycznym.
Miejscowość Dowbysz, za Rosji Sowieckiej miasto Marchlewsk, była siedzibą Autonomicznego Obwodu polskiego
im. Juliana Marchlewskiego. Był to jeden z dwóch okręgów
polskich zorganizowanych przez bolszewików dla Polaków,
którzy po wojnie bolszewicko-polskiej zostali po tamtej stronie granicy. Byli osadnikami z ziem polskich, głównie w ramach
XIX-wiecznego osadnictwa. Liczyli , że tak jak za cara, jeśli
będą płacić podatki i być lojalnymi wobec Rosji Sowieckiej,
to zostaną pozostawieni w spokoju. Bolszewicy liczyli natomiast, że w tych obwodach wychowają „sowieckich Polaków”.
W latach 30-tych doszło jednak do represji i częściowej eksterminacji Polaków. Najpierw aresztowano księży, zamknięto
kościoły, odebrano ziemię, zrobiono kołchozy, a w latach
1937-1938 oskarżono Polaków o spisek antysowiecki, szpiegostwo i rzekomą przynależność do Polskiej Organizacji Wojskowej. Aresztowano i zamordowano 180-200 tys. Polaków,
w tym prawie wszystkich mężczyzn. Resztę Polaków wysłano

do Kazachstanu i na Syberię. Terror był tak wielki, że rodzice
i dziadkowie przez wiele lat zabraniali dzieciom rozmów w języku polskim. Po śmierci Stalina część potomków Polaków
z Marchlewska (Dowbysza) zaczęła wracać.
Po powstaniu niepodległej Ukrainy potomkowie tych Polaków mogli ponownie uczyć się języka polskiego, ale w szkole
parafialnej. Powstała też parafia rzymsko-katolicka, której proboszczem jest wspomniany ks. Waldemar.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy Odrzywół
i powiatu przysuskiego o wsparcie materialne na koszty pobytu dzieci z Ukrainy.
Wdzięczni będziemy za jakąkolwiek pomoc. Chcemy pokryć
wszystkie koszty przyjazdu i pobytu tych dzieci w Polsce. Koordynatorem akcji jest nauczycielka Publicznego Gimnazjum
w Odrzywole mgr Zofia Wiktorowicz wraz z Dyrekcją Szkół
w gminie Odrzywół.
Marian Kmieciak
Wójt Gminy
Anna Zbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
Barbara Rataj
Dyrektor Publicznego
Gimnazjum

Ogłoszenie o realizacji projektu
Wójt Gminy Odrzywół informuje, że Gmina Odrzywół jako Beneficjent jest
w trakcie realizacji projektu:
„Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół”
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020
Nr umowy RPMA.04.02.00-14-4502/16-00
Wartość projektu: 2 734 174,83zł
Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 79,99%
Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. – 29.12.2017r.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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POTWORÓW

Gminne Dyktando o tytuł ,,Mistrza Ortografii”
W dniu 27.04.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej zostało
przeprowadzone Gminne Dyktando o tytuł ,,Mistrza Ortografii”,
którego organizatorami byli: Wójt Gminy Potworów, Publiczna
Biblioteka w Potworowie, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz
Publiczne Gimnazjum.
Celem konkursu było wyłonienie zwycięzców do etapu powiatowego, który odbędzie się w Przysusze. Dyktando było skierowane do
poszczególnych grup wiekowych:
•
uczniowie klas II-III,
•
uczniowie klas IV-VI,
•
uczniowie gimnazjum,
•
dorośli (osoby pełnoletnie).
W konkursie uczestniczyło 28 uczniów z klas II-III, 25 uczniów z klas
IV-VI oraz 20 osób dorosłych .
Wyniki konkursu:
Klasy II-III
I miejsce: Kacperska Michalina – kl. 2a
II miejsce: Kołodziejczyk Aniela – kl. 3a
III miejsce: Nożyński Marcel – kl. 3b
Klasy IV-VI:
I miejsce: Ślusarczyk Oliwia – kl.6a
II miejsce: Podkowa Katarzyna – kl. 6b
III miejsce: Pankowska Hanna – kl. 5b
Dorośli:
I miejsce: pan Marek Gapys
II miejsce: pani Bernadetta Badowska
III miejsce: pani Barbara Derlecka
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
na szczeblu powiatowym!
Edyta Zawada

Diecezjalny XIV Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
„Kocham moją Ojczyznę” w Opocznie
Dnia 28.04.2017 r. odbył się finał diecezjalny konkursu
w Opocznie. Na deskach MDK swoje wokalne i recytatorskie
umiejętności prezentowali młodzi artyści z terenu diecezji
radomskiej.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem biskupa
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radomskiego Henryka Tomasika, który przysłuchiwał się finałowym
występom w Opocznie.
Uczeń z nasze szkoły Jakub Małek w kategorii Soliści klas IV-VI zajął
pierwsze miejsce. Kubie gratulujemy wygranej.
Marek Gapys

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Dzień Ziemi 2017
Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy na całym świecie
22 kwietnia. Imprezy promujące zachowania proekologiczne
przyjmują różną postać i odbywają się nie tylko tego dnia, ale
i wcześniej, i później. Tak naprawdę rozpoczynają przyrodniczoekologiczny boom trwający całą wiosnę i lato.
Tegorocznym obchodom Dnia Ziemi w Polsce przyświeca hasło „W kierunku natury”. Pod tym szyldem odbyła się 25 kwietnia
2017 w naszej szkole akademia. W ten sposób włączyliśmy się w lokalne inicjatywy realizowane dla dobra naszej planety.

W przedstawieniu oprócz tradycyjnych tekstów i humorystycznych
scenek mogliśmy zobaczyć i usłyszeć teledysk nagrany - całkowicie
samodzielnie- przez nasze koleżanki z kl. VI a.
Ich występ wzbudził wiele emocji. Po jego zakończeniu nasze artystki rozdawały swoim fanom autografy.
Mamy nadzieję, że przesłanie tegorocznego Dnia Ziemi „W kierunku natury” zachęci nas wszystkich do refleksji nad losem planety,
na której wszyscy żyjemy, a także uchroni nas przed popełnianiem
kolejnych błędów.

Dzień Ziemi w PSP w Wirze
Światowy Dzień Ziemi
to idealna okazja, żeby
zastanowić się nad
wpływem, jaki każdy
z nas ma na środowisko
naturalne.
Ten dzień świętowaliśmy
w naszej szkole 24
kwietnia. W uroczystości
wziął udział pracownik
Nadleśnictwa Przysucha
pan Sławomir Papis.
Uczniowie
klas
IVVI
przygotowali
przedstawienie
ekologiczne pt. „Przygoda
w
Ekolandii”,
które
w
ciekawy,
bajkowy
sposób
przybliżyło
problemy
ochrony
przyrody . A barwna dekoracja i ładnie zaśpiewane piosenki
wzbogaciły spektakl. Odbiorcami były najmłodsze dzieci
naszej szkoły i właśnie w ten sposób łatwiej im było zrozumieć
zagadnienia związane z ekologią. Następnie pan leśnik

rozdał dzieciom ulotki na temat akcji prowadzonej przez Lasy
Państwowe – „Sadzimy 1000drzew na minutę” i poszliśmy sadzić
drzewka wokół szkoły. Uczniowie ochoczo przystąpili do pracy ,
a pan leśnik wytłumaczył jak należy prawidłowo sadzić drzewka,
przy okazji przybliżył gatunki drzewek – jakie mają wymagania
- nasłonecznienie, gleba. Opowiadał też o pracy leśnika. Mówił,
że leśnicy nie tylko wycinają drzewa, ale także dbają o przyrodę
tak, aby lasy były ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Było
to interesujące spotkanie, a plac szkolny wzbogacił się o nowe
sadzonki, o które obiecaliśmy dbać.
Elżbieta Sobczak

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW
W 226 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
„Wiwat 3 Maj! Wiwat Król!
Wiwat Sejm! Wiwat Naród! Wiwat Wszystkie Stany!
Takie radosne okrzyki można było usłyszeć podczas uroczystej
akademii w dniu 27. 04. 2017r. w ZSO w Rusinowie. Był to projekt
edukacyjny przygotowany przez uczennice klasy II b PG: Natalię
Bogusz, Sandrę Majos, Dominikę Marchewę, Klaudię Namielską
i Magdalenę Woźnicę. Opiekunem projektu była p. Bożena Lament.
Występ uświetnił chór szkolny pod kierunkiem p. Jolanty Koryckiej.
Młodzież szkolna przedstawiła inscenizację, która przeniosła wszystkich w czasie, na salę obrad Sejmu Wielkiego, gdzie w 1791 roku została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Dla uczniów, nauczycieli oraz
zaproszonych gości była to bardzo ciekawa lekcja historii.

I Gminne Dyktando o tytuł „Mistrza Ortografii
28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie w szranki ortograficzne stanęło 50 uczestników. Wśród nich
byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz osoby dorosłe. Dla każdej grupy wiekowej przygotowano odrębne teksty o zróżnicowanym stopniu trudności, pełne „pułapek” ortograficznych.
W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania
w praktyce. Tytuły „MISTRZA ORTOGRAFII” w poszczególnych kategoriach wiekowych zdobyli: W grupie I – Jagoda Gawin – uczennica
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach. W grupie II- Dawid Wasilewski -uczeń Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rusinowie, który jako jedyny spośród wszystkich piszących dyktando nie popełnił żadnego błędu. W grupie IIIJakub Korycki -uczeń Publicznego Gimnazjum w Rusinowie. Wśród
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dorosłych najlepsza okazała się Pani Bożena Nowakowska z Gałek.
Przyznane zostały również wyróżnienia. Otrzymały je: Dominika
Kazała, Julia Zając i Karolina Janiak-uczennice Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rusinowie oraz Natalia Olewińska- uczennica Publicznego Gimnazjum w Rusinowie. Wśród dorosłych wyróżnienie
przyznano Pani Karolinie Natorskiej z Nieznamierowic. Zwycięzcy
oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez:
Wójta Gminy Rusinów-Pana Krzysztofa Urbańczyka, firmę Platon
oraz Stowarzyszenie LGD Wszyscy Razem. Laureaci będą reprezentować Gminę Rusinów w konkursie ortograficznym, organizowanym
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Przysusze o tytuł POWIATOWEGO MISTRZA ORTOGRAFII. Laureatom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Gminny Dzień Strażaka w Przystałowicach Małych
Zgodnie z wieloletnią tradycją 30 kwietnia 2017r. Odbyły się
Gminne Obchody Dnia Strażaka w Gminie Rusinów.
Niedzielne uroczystości Dnia Strażaka rozpoczęła Msza Święta
w Kościele Parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusinowie w intencji strażaków i ich rodzin. Po nabożeństwie strażacy
i zaproszeni goście przemaszerowali na cmentarz, gdzie modlili się
przy grobach swoich kolegów. Następnie wszyscy uczestnicy przejechali do świetlicy wiejskiej w Przystałowicach Małych, gdzie odbył
się uroczysty apel. Nad programem i przebiegiem obchodów czuwał
Komendant Gminny OSP w Rusinowie – Marian Andrzej Wesołowski. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości – Dh Mariana
Sobolewskiego dla Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Marcina Sokoła, głos zabrał Wójt Gminy Rusinów – Krzysztof
Urbańczyk. Wójt Gminy przywitał wszystkich przybyłych gości, złożył
życzenia oraz przekazał słowa uznania dla strażaków za ich trudną
i odpowiedzialną służbę.
Oficjalną część Gminnego Dnia Strażaka zakończyło przemówienie Marcina Sokoła –Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Przysusze.
Kolejnym punktem było wręczenie medali i odznaczeń przyznanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Warszawie. Odznaczono: Dh. Józefa Wasilewskiego s. Józefa
– Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przysusze nadało odznakę

„Strażak Wzorowy” dla następujących Druhów: Ireneusza Staszewskiego s. Zygmunta, Łukasza Wieczorka s. Stanisława, Rafała Papisa s.
Jana, Wojciecha Macieję s. Tadeusza, Piotra Setę s. Krzysztofa, Tomasza Kucharczyka s. Jerzego, Pawła Abramczyka s. Józefa.
Medal i odznaczenia wręczyli: Komendant Powiatowy PSP i Prezes
ZOP ZOSP RP w asyście Wójta Gminy Rusinów, Przewodniczącej Rady
Gminy i Sekretarza Powiatu.
Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek dla strażaków i zaproszonych gości w świetlicy wiejskiej w Przystałowicach Małych..

INFORMACJA
Wójt Gminy Rusinów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusinów oraz na stronie internetowej: www.bip.rusinow.pl
dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusinów w pokoju nr 11 lub telefonicznie:
48 67 27 022 wew. 21.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WIENIAWA

„Czas na aktywność w gminie Wieniawa”
Gmina Wieniawa otrzymała pozytywną ocenę złożonego wniosku nr RPMA .09.01.00-14-7464//16 pn. „Czas na aktywność w gminie
Wieniawa” o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
otrzymała dofinansowanie w kwocie 253 778,95 zł.
Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieniawie, w związku z tym zapraszamy osoby chętne z terenu
Gminy Wieniawa do udziału w projekcie. Preferowani uczestnicy na
poziomie rekrutacji to osoby:
•
bezrobotne,
•
zakwalifikowane do III profilu pomocy,
•
korzystające z PO PŻ 2014-2020,
•
osoby niepełnosprawne.

W ramach Projektu każdy uczestnik weźmie udział w wielu formach wsparcia, będzie to:
•
diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników
projektu,
•
poradnictwo psychologiczne i rodzinne,
•
trening kompetencji i umiejętności społecznych,
•
praca socjalna,
•
poradnictwo zawodowe,
•
pośrednictwo pracy,
•
szkolenia zawodowe,
•
staże zawodowe.
Czas trwania projektu to około 14 miesięcy, udział w projekcie jest
bezpłatny!
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie, ul. Kochanowskiego lub telefonicznie (48) 375 79 11.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Erasmus+ wyjazd do Francji,
La Chapelle en Serval
W dniach 2.04 8.04.2017r. uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie
- Mikołaj Michalczyk, Klaudia Jakubczyk oraz Aleksandra Łochnicka wzięli
udział w międzynarodowej
wymianie uczniowskiej w ramach projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską z programu Erasmus+, Sektor: Edukacja
Szkolna, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne. Współpraca szkół.
Opiekunkami wyjazdu były nauczycielki języka angielskiego: p. Katarzyna Kalita- szkolny koordynator projektu
i p. Anna Piasta. Koordynatorem głównym projektu międzynarodowej współpracy szkół jest szkoła z Francji (College duServois –
La Chapelle en Serval), a uczestnikami placówki z Wielkiej Brytanii
(Waverley School – Birmingham), Włoch (InstitutoComprensivo –
Alberto Burri, Trestina – Perugia), Litwy (Alytaus Panemunes Pagrindine Mokykla – Alytus), Słowacji
(Zakladna Skola Slobodneho Vysielaca – Bańska Bystrzyca) oraz ZSO
w Wieniawie. Z każdego kraju przyjechały do Francji grupy uczniów
wraz z nauczycielami.
Celem projektu od samego początku było ,,Pokonywanie barier,
kształtowanie zdrowych nawyków,
nowa Europa”. Mimo, że Francja była
pierwszym z odwiedzanych przez
uczniów ZSO w Wieniawie państw,
to każde z w/w postanowień zostało poruszone, a uczestnicy projektu dobrze porozumiewali się
w języku angielskim.
Podczas naszego pobytu podziwialiśmy piękno tego kraju. Uczestniczyliśmy także w wycieczce
do Paryża, na której świetnie się

20

bawiliśmy. Spędziliśmy wspólnie czas na pikniku, zorganizowanym
przez szkołę goszczącą w okolicy Wieży Eiffla. Większość czasu, spędzaliśmy jednak w szkole, u naszych nowo poznanych przyjaciół.
Pierwszego dnia odbyły się pokazy prezentacji multimedialnych na
temat poszczególnych krajów i szkół, biorących udział w projekcie.
Polska cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pozostałych
uczestników projektu. Podczas pobytu uczestniczyliśmy w kilku lekcjach, wraz z uczniami College duServois.
W listopadzie kolejna reprezentacja uczniów naszej szkoły wyjedzie do Włoch, a za rok to my będziemy gospodarzami dla uczestników projektu z 5-ciu pozostałych krajów! Te miłe wrażenia i przeżycia
związane z pobytem we Francji zawdzięczamy między innymi dyrektorowi naszej szkoły – Panu Rafałowi Pawlikowskiemu odpowiedzialnemu za właściwą organizację wyjazdu.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Opracowanie:
Aleksandra Łochnicka,
kl. IIC gimnazjum w ZSO w Wieniawie

WIENIAWA
Gmina Wieniawa otrzymała dotację
na prowadzenie domu Senior+
„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie
wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali
wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają
szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze
społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci
odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.”
św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku
Od grudnia 2015 r., w Komorowie, w budynku po byłej szkole podstawowej, funkcjonuje dzienny dom opieki Senior +. W placówce
obecnie przebywa 16 osób, które wspólnie spędzają czas w wyremontowanej i odnowionej specjalnie na ten cel placówce. W bieżącym roku gmina otrzymała na prowadzenie domu 66 432,73 zł
dotacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Pamiętamy o tym przesłaniu, a seniorom życzymy wszystkiego, co
najlepsze, przede wszystkim zdrowia i wielu lat spędzonych wspólnie w naszej placówce. Jednocześnie zapraszamy wszystkie osoby
samotne, które chciałyby wspólnie spędzać czas z naszymi seniorami
do kontaktu z Dziennym Domem Senior + w Komorowie

Gitarowy rekord Guinnessa
Dnia 1.05.17r. grupa młodzieży z Wieniawy i Borkowic pod opieką
pana Dariusza Motyla wybrała się do Wrocławia na bicie gitarowego
rekordu Guinnessa. Poprzedni rekord należał do Polski i wynosił 7356
gitarzystów. W tym roku niestety nie udało się go pobić, gdyż zebrało
się 6299 muzyków. Mimo tego nasz wynik i tak okazał się około 3
razy wyższy niż w USA.
Wszyscy bawili się świetnie. Młodzież miała okazję zobaczyć na
scenie wspaniałych artystów oraz poznać miłych gitarzystów z innych rejonów Polski. Przez cały czas była prowadzona transmisja na
żywo. Rekord pobijała nie tylko Polska, ale również inne państwa,
z których transmisja od czasu do czasu była wyświetlana na głównym ekranie obok sceny. Najpierw wszyscy wspólnie zagrali utwory
takie jak: ,,FOXY LADY” ,,VOODOO CHILD” ,,THANKS JIMI” ,,SMOKE
ON THE WATER” ,,LITTLE WING” ,,WILD THING” ,,RED HOUSE BLUES”
,,KIEDY BYŁEM MAŁYM CHŁOPCEM”. Jednak piosenką finałową, która
tworzyła podstawę spotkania, była: ,,HEY JOE”. Na rynku Wrocławia można było spotkać ciekawie i barwnie poprzebierane osoby.
Niektórzy z uczestników mieli również gitary własnego pomysły,
a wszystko to mieściło się w konkursie EPIPHON, w którym zwycięzcy
otrzymali gitary.
Droga powrotna oczywiście również była bardzo miła i ciekawa,
a z pewnością nie cicha. Uczestnicy wyjazdu wraz z opiekunem wyciągnęli gitary i rozkoszowali się weekendem majowym. Wszystkim

wyjazd bardzo się spodobał, było miło, pogodnie, można było też się
nauczyć grać. Teraz czekamy tylko do następnego roku. Z pewnością
pobijemy ten rekord!
Opracowała:
Aleksandra Łochnicka

Wystawa malarstwa w Bibliotece
W poniedziałek 3 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć artystów z Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Odbył
się wspaniały wernisaż wystawy malarstwa. Kierownik
Pracowni Malarstwa Pani profesor Małgorzata Strzelec
opowiedziała o programie pracowni oraz przybliżyła publiczności zaprezentowane prace. Studenci podzielili się
refleksjami na temat studiowania na Wydziale Sztuki. Wystawa jest rezultatem współpracy, jaką Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Wieniawie nawiązało z Wydziałem
Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
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KOMUNIKATY
Moje oczy

Wiosenna miłość

Już od rana
Moje oczy zbierają
Żółte słońca,
Rude kretowiska,
Białe plamy gęsi.

Powiewa wietrzyk,
trawa podrosła,
Ptak w górze śpiewa
ot-tak - już wiosna!

Moje oczy,
Bez Twych oczu
Nieuważne, roztargnione,
Gubią po drodze
Uzbierany świat.
Wieczorem
Są jak puste koszyki,
Które zawieszam
Na księżycu.
Ewa Ślizak

PRZYSMAKI PANI MONIKI
Zapiekanka ziemniaczano - ziołowa

W duszy serce rośnie,
Czuje się młodsza, radosna.
Jak motyl mogłabym latać,
śpiewać i ćwierkać,
szczebiotać, kwilić,
aby nie stracić
-tej pięknej chwili!
Przybywaj wiosno!
W kwiecistej krasie
i rozweselaj serca nasze!
Wiosenna miłość nas rozgrzewa,
której każdemu potrzeba.
Miłość wiosenna bardzo gorąca
płomienne serca rozpala.
Taka piękna, namiętna
jak wiosenna zwiewna sukienka!
Ewa Ślizak

Zatrzymany za kradzież
Kara nawet 10 lat pozbawienia wolności może grozić 41
-letniemu mieszkańcowi gm. Borkowice, podejrzewanego
o kradzież pieniędzy i włamania. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przysuskiej komendy, w miniony czwartek zatrzymali
41–letniego mężczyznę, który w okresie od grudnia 2016 do
28 kwietnia br. na terenie gminy Borkowice dokonał kradzieży
pieniędzy oraz dwukrotnie usiłował włamać się do budynków
mieszkalnych. W trakcie wykonywanych czynności policjanci
ustalili, że w dniu 28 kwietnia br. na terenie jednej z miejscowości gm. Borkowice mężczyzna wykorzystując nieuwagę 77
– letniego właściciela mieszkania, zabrał mu z portfela pieniądze w kwocie 600 zł. Ponadto policjanci ustalili, że 41 – latek,
również dwukrotnie usiłował włamać się do niezamieszkałych
budynków mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Teraz za te przestępstwa grozi mu
kara do 10 lat pozbawienia wolności.
asp. Aneta Wilk

Zarzuty za kradzież
telefonu
Do 5 lat więzienia grozi 22 – letniemu mieszkańcowi Skrzyńska, podejrzewanemu o kradzież telefonu komórkowego.
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. W czwartek, 4 maja br. przysuscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży telefonu komórkowego marki Samsung w miejscowości Skrzyńsko, gm.
Przysucha, Pokrzywdzony, wartość skradzionego telefonu
oszacował na kwotę 600 zł. Natychmiastowa reakcja policjantów z Wydziału Prewencji doprowadziła do ustalenia i zatrzymania sprawcy kradzieży telefonu. Okazał się nim 22 – letni
mieszkaniec Skrzyńska. Skradziony telefon nadal pozostawał
w rękach zatrzymanego mężczyzny i został zwrócony właścicielowi. Młody mężczyzna już usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5
lat więzienia.

Po raz ostatni przed przerwą
pozwalam sobie zaproponować Państwu – Czytelnikom
Ziemi Przysuskiej coś smacznego do ugotowania. Dzisiaj
na pożegnanie proponuję
coś lekkiego, zdrowego, cenowo bardzo dostępnego
i co najważniejsze bardzo
smacznego. Potrawa jak widać ma same zalety. Podane
w przepisie składniki pozwolą
nakarmić do 4 osób. Składniki: 1 kg średnich ziemniaków, 5 łyżek oleju, np.
rzepakowego lub słonecznikowego, 3 młode cebulki, 2 ząbki czosnku, zioła
świeże lub suszone (oregano, rozmaryn, tymianek), 1 łyżeczka soli, pieprz.
Ziemniaki wyszoruj i usuń skórkę. Ostrym nożem pokrój w cienkie plastry.
Przełóż do miski, dodaj sól, pieprz oraz zioła, wymieszaj. Następnie polej 4
łyżkami oleju, ponownie wymieszaj. Cebulę oraz czosnek pokrój w plasterki. Żaroodporne naczynie posmaruj pozostałym olejem. Ułóż w nim plastry
ziemniaków, stawiając je pionowo jeden obok drugiego. Pomiędzy ziemniaki włóż plasterki cebuli i czosnku. Piekarnik nagrzej do temp. 180°C . Wstaw
naczynie, piecz 50-60 min. Jeśli w trakcie pieczenia ziemniaki zbytnio się
przyrumienią, wierzch zapiekanki przykryj folią aluminiową (matową stroną do góry). Podawaj jako dodatek do dań mięsnych. Z ziemniaków możesz
także przygotować zapiekankę, którą można podać jako samodzielne danie.
Między talarki ziemniaków możesz włożyć pokrojoną w plastry kiełbasę
lub cukinię. Do miski wlej 200 ml mleka oraz 100 ml śmietanki kremówki
30 proc. Dodaj 2 łyżki drobno startego sera żółtego oraz 2 jajka. Wymieszaj.
Dopraw do smaku solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Zalej tą masą
ziemniaki i zapiecz.

Monika Grzywaczewska

Podziękowanie
Rowerzyści Turystyki Rowerowej z Przysuchy
składają najserdeczniejsze podziękowania dla ks.
Macieja Szymańskiego z parafii Smogorzów za
zorganizowanie pielgrzymki rowerowej w dniu
01.052017, na trasie Smogorzów – Studzianna
– Krzesławice. Serdeczne podziękowania za poczęstunek i wspaniałą gościnność kierujemy pod
adresem p. Setów, Koryckich, Wasilewskich, Wrześniów i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego lokalnego
wydarzenia. Wyrazy uznania kierujemy również
pod adresem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, którzy profesjonalnie zabezpieczali całą imprezę. Jesteśmy przekonani, że
wspólny wysiłek księdza, funkcjonariuszy policji,
woluntariuszy pozwolił zorganizować i doprowadzić do organizacji plenerowej imprezy po której
zostały tylko miłe wspomnienia. Chcielibyśmy, aby
wszystkie spotkania naszej społeczności były również podobnie organizowane, czego organizatorom i sobie na przyszłość życzymy.

asp. Aneta Wilk
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SPORT
Zawody pływackie uczniów klas III szkół podstawowych
z Gminy Drzewica
Podsumowaniem tegorocznej edycji programu sportowego
„Umiem pływać” były zawody pływackie uczniów klas III szkół podstawowych z Gminy Drzewica. Wszyscy zawodnicy zaprezentowali
zadowalający poziom umiejętności pływackich. Najlepsi zostali nagrodzeni medalami, dyplomami i karnetami. W zawodach wzięlo
udział około 100 dzieci uczestniczących w projekcie. Instruktorami
uczącymi pływać dzieci z Drzewicy w większości byli posiadający odpowiednie kwalifikacje przysuscy nauczyciele i pracownicy basenu.
Pani Dyrektor PCSiR w Przysusze Ewa Żytniak podkreślała bardzo
dobry poziom realizowanego projektu przejawiający się w zdobyciu

umiejętności pływania przez większość uczestników zajęć. Ponadto
zwróciła uwagę na fakt, że dzieci, które przed rozpoczęciem projektu
na pływalni powiatowej w Przysusze bały się wody po zakończeniu
cyklu szkolenia brały udział w bezpieczny sposób w swoich pierwszych w życiu zawodach pływackich. Pani Dyrektor zwracała szczególną uwagę na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i bardzo
dobrą opiekę w trakcie zajęć. Zwycięzcami zawodów byli wszyscy
uczestnicy. PCSiR zaprasza na kolejne edycje projektu.
Jarosław Bednarski

Muzyczne atrakcje na Lewiatan Beach Ballu Przysucha
Tegoroczna edycja Lewiatan Beach Ball w Przysusze przyniesie
nie tylko rywalizację sportową na najwyższym krajowym poziomie. Organizatorzy zapewnili także moc atrakcji poza turniejowych,
a w dzień kończący zmagania w zawodach na kibiców czekać będzie koncert disco polo. W tym roku do Przysuchy przyjadą nie
tylko najlepsze krajowe pary plażowe, wzmocnione także duetami
reprezentacyjnymi. Turniej prowadzić będzie, bardzo dobrze znany
z turniejów Grand Slam w Starych Jabłonkach i Olsztynie, didżej
i wodzirej sportowy – DJ Ucho. Na swoim koncie ma również prowadzenie konkursów w skokach narciarskich w igrzyskach olimpijskich
w Sochi, mistrzostwach świata w Lahti, a także od wielu lat Pucharu
Świata w Zakopanem. W lipcu Dariusz Ślęzak będzie prowadzić żywiołowy doping w turnieju w Przysusze. – Zaprosiliśmy DJ’a Ucho
do Przysuchy i cieszymy się, że zdecydował się przyjąć to zaproszenie. Dobrze wiemy, że ma on duże doświadczenie w prowadzeniu
takich imprez i pozwoli wnieść w organizację naszego wydarzenia
trochę świeżości. Jesteśmy pewni, że kibice z Przysuchy go polubią – mówi Piotr Skiba, organizator Lewiatan Beach Ball Przysucha

2017. W tym roku turniej w podradomskiej miejscowości będzie miał
rangę Pucharu Polski. Jeszcze nigdy tak ważne rozgrywki, z tak wysoką pulą nie miały w Przysusze miejsca. Dlatego też organizatorzy
stają na głowie, by zapewnić przybyłym na turniej kibicom wysoki
poziom atrakcji. Coś dla siebie znajdą amatorzy aktywnego sportu,
najmłodsi, a także … fani disco polo. Na koniec turnieju na turniejowej scenie odbędzie się koncert, będący zwieńczeniem Lewiatan
Beach Ball Przysucha 2017. – Postawiliśmy w tym roku na disco polo,
ponieważ ta muzyka wróciła ostatnio do łask. W dodatku pozwala się
wszystkim dobrze bawić, a nam zależy, by kibice wyjeżdżali z Przysuchy zadowoleni – zdradza Piotr Skiba. Organizatorzy zdradzili już,
kto wystąpi na turniejowej scenie. Dla kibiców siatkówki plażowej
zaśpiewają Freaky Boys, Mr Sebii, Silvers, Goran oraz Cassino. Gala
Disco Polo nad Zalewem Topornia odbędzie się 16 lipca, a jej początek zaplanowano na godzinę 15:00. Wstęp na nią, jak i na cały turniej
jest nieodpłatny.
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Powiatowy Dzień Strażaka

Poczty Sztandarowe ze wszystkich jednostek nadały uroczystości odpowiednią rangę.

Kolumna strażacka zawsze prezentuje się bardzo okazale.
Wieniec z gminy Borkowice

Uroczystościom zakwsze towarzyszą sympatycy i członkowie rodzin

Meldunek rozpoczął oficjalną część uroczystości

Poczet sztandarowy wciągnął flagę państwową na maszt.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Marcin Sokół wystąpił z okolicznościowym przemówieniem.

Ostatnim elementem uroczystości było wręczenie nagród i medali dla wyróżniajacych się
w służbie.

Życzenia i gratulacje zakończyły uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka

