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Zapominane bohaterstwo

Polski cmentarz wojskowy na Monte Cassino.

Czas bezlitośnie pokrywa mgłą zapomnienia
największe i najbardziej bohaterskie
dokonania. Zwłaszcza, jeśli z jakichś powodów
propaganda przez lata skutecznie wymazywała
je z podręczników historii i zbiorowej pamięci
narodu. Przypomnijmy sobie i zapamiętajmy
datę 18 maja 1944 r. w tym dniu żołnierze
II Korpusu,dowodzonego przez generała
Władysława Andersa zatknęli polski sztandar
w ruinach klasztoru Monte Casino otwierając
wojskom alianckim drogę na Rzym. Była to
jedna z największych polskich bitew II wojny
światowej i największe polskie zwycięstwo w tej
wojnie. Polskie oddziały pod Monte Cassino były
jedną z 10 armii, które szturmowały niemieckie
pozycje stojące na drodze do Rzymu. Informacja
o Polakach walczących w odległych o ponad
2 tys. km od Polski Włoszech budzi zdziwienie
– skąd polskie wojsko tak daleko od ojczyzny
? Pamiętamy wszyscy o legionistach gen.
Dąbrowskiego walczących u boku Napoleona
o wolność dla Polski po rozbiorach. W naszym
hymnie narodowym znajdziemy słowa : ”Marsz,
marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski”. To
było jednak ponad 200 lat temu (legiony powstały
we Włoszech w 1797 r.) Skąd więc znowu polskie
wojska na włoskiej ziemi w roku 1944 ? Żeby
to zrozumieć musimy się cofnąć do początku II
wojny światowej, czyli czasu sojuszu Hitlera ze
Stalinem. Napadając wspólnie na Polskę w 1939r.
agresorzy niszczyli nasze państwo i realizowali
zadziwiająco podobną politykę niszczenia
naszego narodu. Niemcy biorąc polskich żołnierzy
do niewoli wysyłali ich do łagrów, a sowieci do
łagrów. Niemcy wcielając polskie ziemie do
Rzeszy wyrzucali mieszkających tam Polaków do
Generalnej Guberni, a sowieci na zajętych terenach
wywozili Polaków na Sybir. Polscy żołnierze gen.
Andersa do 1944 roku przeżyli więcej cierpień, niż
żołnierze innych armii pod Monte Casino oglądali
w całym swoim życiu. Po niemieckiej inwazji na
Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku stojąc
u progu załamania sowieckiego kolosa, Stalin
potrzebował polskich więźniów do utworzenia
bojowych oddziałów pod radzieckim dowództwem
do odpędzenia nazistowskich napastników.
W oczach Brytyjczyków waleczność Polaków była
wysoka, wobec tego jednym z warunków Churchilla

udzielenia pomocy Związkowi Radzieckiemu było
uwolnienie Polaków pozostających w syberyjskich
łagrach, do których zostali zesłani. Nikt nie wiedział,
ilu z owych 1,7 miliona deportowanych jeszcze
żyje i mogłoby utworzyć niezależne wojsko.
Człowiekiem wybranym do pokierowania tym
wojskiem był charyzmatyczny generał Władysław
Anders. W 1939 r. został kilkakrotnie ranny
i dostał się do niewoli sowieckiej. Następnie
został uwięziony i poddany torturom za walki
z bolszewikami w latach 1918-1920. W lutym 1940
roku został przeniesiony do więzienia na Łubiance,
gdzie przesłuchiwano go przez cały rok. Generał
Sikorski w Londynie był zdecydowany na to, że
Polacy pod radzieckim dowództwem będą mogli
wyzwolić swoją ojczyznę i dzięki temu wpłynąć na
przyszły kształt Polski. Natomiast Anders wiedział,
iż jego żołnierze i zebrani wokół korpusu cywile
– w sumie ponad 120 000 mężczyzn, kobiet
i dzieci - byli niedożywieni i osłabieni z powodu
chorób i głodu, i będą w stanie przeżyć tylko,
jeśli opuszczą całkowicie Związek Radziecki,
być może przeprowadzając się na tereny pod
brytyjską jurysdykcją, na Bliskim Wschodzie. Chciał
walczyć w alianckiej ofensywie na Bałkanach
i wkroczyć do południowej Polski. Zdanie Andersa
przeważyło dopiero wtedy, kiedy Stalin w marcu
1942 roku postanowił zmniejszyć i tak już skromne
racje żywnościowe dla polskiego kontyngentu.
Zezwolono wówczas, aby „zbędny personel”
dołączył do stacjonującej w Iranie brytyjskiej 9.
Armii. Była to z pewnością decyzja, której wielu
- jeśli nie większość - Polaków zawdzięczała
swoje życie. Było to też później powodem, dla
którego polskie wojsko wyruszyło i walczyło pod
Cassino. Polskie oddziały weszły w kontakt bojowy
z Niemcami we Włoszech w końcu 1943 r. 24
marca 1944 r, gen. Oliver Leese przyjął Andersa
w swojej kwaterze dowodzenia i formalnie zwrócił
się do niego oraz jego szefa sztabu pułkownika
Kazimierza Wiśniowskiego oraz tłumacza
księcia Eugeniusza Lubomirskiego o wzięcie
udziału w nadchodzącej czwartej bitwie o Monte
Cassino. Mimo obecności Lubomirskiego jako
tłumacza Leese, zdając sobie sprawę z powagi
chwili, wypowiedział to życzenie we wzajemnie
rozumianym języku - po francusku na poziomie
uczniowskim. Potem Anders napisał: „Była to
dla mnie wielka chwila. Trudność zadania
wyznaczonego dla Korpusu była oczywista
(...). Uświadomiłem sobie, iż koszt w postaci
śmiertelnych ofiar będzie musiał być wielki, ale
uświadomiłem sobie również, jak ważne będzie
zdobycie Monte Cassino dla (...) Polski, ponieważ
raz na zawsze stanowić będzie odpowiedź na
wszystkie sowieckie kłamstwa, że Polacy nie
chcieli walczyć z Niemcami. Zwycięstwo doda
ruchowi oporu w Polsce nowej odwagi i okryje
polskie siły zbrojne chwałą. Po krótkim momencie
zastanowienia się odpowiedziałem, że podejmę się
tego zadania”. Operacja „Diadem” zatwierdzona

do realizacji 5 maja 1944 r., zakładała, iż front
Cassino zaatakują jednocześnie korpusy czterech
armii: amerykański II Korpus oraz Francuski
Korpus Ekspedycyjny, a także brytyjski XIII Korpus
z Hindusami i Kanadyjczykami w składzie oraz
II Korpus Polski Andersa. Naprzeciw aliantów
stała w szyku bojowym świetnie dowodzona
i wyposażona 10. Armia Vietinghoff`a. Zadaniem
generała Andersa wśród tego zmasowanego
szyku bojowego był atak i zdobycie terenu
Wzgórza Klasztornego od strony północnej oraz
północno-wschodniej i ustanowienie kontroli
nad Trasą 6 do czasu powstania możliwości
nawiązania łączności z brytyjskim XIII Korpusem
na zachodzie. Zadanie Polaków rozpatrywano
zawsze w szerszym kontekście niż zdobycie
samego klasztoru, ostatecznym celem było
dotarcie do Linii Hitlera (w dolinie Liri) oraz
oskrzydlenie jej od strony północno-wschodniej.
Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich miała
przesuwać się wzdłuż Głowy Węża i zniszczyć
niemiecką obronę w gospodarstwie Albaneta
oraz na wzgórzu 593 górującym nad klasztorem,
zajmowanym przez 1. Batalion 3. Pułku Strzelców
Spadochronowych. Jednocześnie Piąta Kresowa
Dywizja miała oczyścić z wroga niżej położone stoki
Monte Cairo, oraz podążając grzbietem Widmo,
zdobyć Colle Sant’Angelo. 11 maja rozpoczęło
się natarcie. Anders rozesłał poruszające
i patriotyczne wezwanie: „Atakujemy ze świętym
hasłem w naszych sercach: Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Piechota z dwóch polskich dywizji zaczęła
przekraczać swoje linie wyjściowe wkrótce po
1.00 w nocy 12 maja. Po 7 dniach heroicznych
walk 18 maja, o 7 rano Polacy zdobyli wzgórze
593, a następnie polscy kawalerzyści wkroczyli
do pozostałości po klasztorze. Podnieśli w górę
wykonany domowym sposobem proporzec pułku
przyczepiony do gałęzi, co oznaczało, że bitwa się
skończyła. Wkrótce potem pojawiła się polska flaga
narodowa, później brytyjska. W samo południe
trębacz Emil Czech stanął na zrujnowanych murach
i odegrał hejnał krakowski. W bitwie zginęło 923
żołnierzy, 2931 zostało rannych, a za zaginionych
uznano 345, z których 251 powróciło do oddziałów.
Gen. Harold Alexander, dowódca 15 Grupy Armii,
skierował do 2 Korpusu Polskiego rozkaz, w którym
dziękował za zwycięstwo: „Żołnierze 2 Polskiego
Korpusu! Jeżeliby mi dano do wyboru między
którymikolwiek żołnierzami, których bym chciał
mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym Was
– Polaków”. Żołnierze spod Monte Casino nie
wrócili po wojnie do wolnej Polski – bo jej nie było.
Nieliczni, którzy wracali do rodzin, padali wkrótce
ofiarami terroru komunistycznej bezpieki. Polakom
została pieśń Feliksa Konarskiego „Czerwone
maki na Monte Cassino” która stała się jednym
z hymnów niepodległościowych, który egzystował
przez dziesięciolecia istnienia PRL. Czy ktoś dzisiaj
go jeszcze pamięta?
Jarosław Bednarski

Życzenia z Okazji Dnia Samorządowca
Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim pracownikom samorządowym w powiecie przysuskim składamy najlepsze życzenia
zdrowia, rodzinnego szczęścia i satysfakcji płynącej z poczucia dobrze wypełnianej społecznej służby. Pragniemy wyrazić
swoją wdzięczność wszystkim, którzy pracę w samorządzie traktują jako realizację najwłaściwiej pojmowanej służby drugiemu
człowiekowi. Gratulujemy wszystkich projektów z sukcesem planowanych i realizowanych dla dobra naszej społeczności.
Za to w imieniu własnym i mieszkańców powiatu z serca dziękujemy.

Leopold Modrzecki
Przewodniczący Rady Powiatu
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Konflikty nie budują

Starosta Marian Niemirski.

Z zaciekawieniem sięgałem do lektury nowego periodyku lokalnego. Ze względu na
brak jednak informacji o wydawcy i osobach
redagujących (dane te zostały przez twórców
owego dzieła utajnione) nie będę się odnosił
do autorów licznych kontrowersji w nim zawartych. Jednak nie sposób nie przyjrzeć się
głoszonym w tym piśmie poglądom. O skomentowanie prezentowanych tam tez poprosiłem starostę Mariana Niemirskiego.
Ziemia Przysuska – Czy zgadza się Pan z zarzutami wójta Klwowa opublikowanymi na łamach jego wydawnictwa?
Marian Niemirski – Chciałbym stanowczo
stwierdzić, że nie będę prowadził polemiki z wielce szanownym Panem Wójtem i nie dam się angażować w konflikt, który tak zawzięcie stara się
on budować. Nie wiem, jakie cele sobie stawia,
ale już dzisiaj z dawnej sympatii go przestrzegam
– taka droga prowadzi donikąd. Sprawuję swój
urząd, żeby służyć mieszkańcom powiatu najlepiej, jak potrafię, a nie prowadzić publiczne spory. Zresztą rozmowa poprzez media, w obecności
tysięcy obserwatorów to nie jest najlepsza forma
konstruktywnej dyskusji i załatwiania problemów.
Z.P. - Nie czuje się Pan dotknięty sposobem
w jaki został Pan przedstawiony w tamtym piśmie opinii społecznej?
M.N. - Nie, w żaden sposób. Nie czuję się dotknięty. Te rewelacje budzą mój niesmak co najwyżej. Gorsze jest natomiast to, że naruszają one szacunek do Mieszkańców Powiatu. Nie
chcę ciągnąć tego wątku rozmowy, ponieważ
nie uważam, żeby miało to znaczenie w kontekście funkcjonowania niwy publicznej w powiecie.
Swoją uwagę wolę koncentrować na sprawach
publicznych i ważnych.
Z.P. - Czemu więc poświęca pan obecnie
swoją uwagę?
M. N. - Wspólnie z radnymi i współpracownikami przygotowaliśmy i wdrażamy obecnie projekt poprawy jakości dróg w powiecie. Już w tej
chwili wdrażamy jego pierwszą część w tym roku.
Obejmuje ona blisko 18 km dróg, które zostaną
wyremontowane bądź przebudowane. Ponadto
zakończyliśmy właśnie dystrybucję ponad dwóch
tysięcy laptopów dla mieszkańców powiatu przysuskiego, a również w chwili obecnej trwa po-

stępowanie przetargowe na 400 kolejnych, które przekażemy mieszkańcom powiatu spełniającym kryteria projektu eInclusion, po rozstrzygnięciu przetargu. Również w tej chwili właśnie jesteśmy w trakcie kończenia programu przebudowy
powiatowej infrastruktury oświatowej i konstytuowania się kształtu powiatowego systemu edukacji. Przypomnę, że tylko w bieżącej kadencji
przekazaliśmy środowisku oświatowemu w powiecie przysuskim, czyli uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom oświaty do użytkowania
szereg nowych obiektów i wyposażenia. W tym
przede wszystkim: Powiatową Krytą Pływalnię,
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego
w Przysusze z pięknymi salami do kształcenia
praktycznego, budynek Młodzieżowego Ośrodka w Goździkowie, wyposażyliśmy 16 pracowni
w blisko 200 komputerów z oprogramowaniem,
rzutniki multimedialne i inne urządzenia peryferyjne niezbędne do prowadzenia nowoczesnej
edukacji. Trwają dwie duże budowy przy obiektach oświatowych w powiecie – rozbudowujemy
obiekty ośrodków dla młodzieży znajdujące się
w Rusinowie Koneckim i Goździkowie, tak więc
nasze inwestycje są lokowane w zrównoważony
sposób na terenie powiatu. Osiągamy zakładane
rezultaty w dziedzinie kształtowania zatrudnienia
w oświacie powiatowej. W tym celu oprócz rozbudowy obiektów infrastrukturalnych, zmieniając ich poziom organizacyjny. W efekcie, w powiecie powstały w ośrodkach wychowawczych
w Kolonii Ossie i Koloni Szczerbackiej Zasadnicze Szkoły Zawodowe kształcące w zawodach:
kucharz i fryzjer. Dało to możliwość utworzenia
3 nowych oddziałów szkolnych i trzech grup wychowawczych i oczywiście w konsekwencji proporcjonalne zwiększenie zatrudnienia. W ten sposób również w pełni wykorzystujemy możliwości,
które stworzyliśmy poprzez niedawną rozbudowę obydwu obiektów.
Z. P. - Rzeczywiście rozmiar prac jest imponujący.
M.N. - Na szczęście nie jestem sam, otaczają mnie ludzie profesjonalni i życzliwi i wszystkim
w tym miejscu serdecznie za dobrą dotychczasową współpracę dziękuję. To naprawdę duży
przywilej kierować pracami tak dobrego zespołu. Szczególnie dziękuję Radzie i Zarządowi PoInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

wiatu, że potrafią w każdej sytuacji wybrać najlepsze dla nas wszystkich rozwiązania. Ja tylko
mam przywilej inicjować pewne działania i współpracować przy ich realizacji.
Z.P. - Jest Pan bardzo skromny, ale muszę o to Pana zapytać. Co na przyszłość Panie Starosto przygotowuje Pan dla Powiatu
Przysuskiego ?
M.N. - Pragnąłbym bardzo, abyśmy mogli zrealizować najważniejsze aspiracje mieszkańców
powiatu przysuskiego. Dla wszystkich myślących
ludzi jest już jasne, że wysiłek samorządów w minionych latach zmienił diametralnie poziom i jakość infrastruktury bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i myślę tutaj zarówno o placówkach powiatowych, jak również przychodniach prowadzonych przez NZOZ – y i gminy, oświaty i administracji. Wszystkie budynku są docieplone
wyremontowane i nowocześnie wyposażone.
Poprawił się bardzo również stan infrastruktury
społecznej. Powstały boiska i świetlice wiejskie,
place zabaw, na plus zmieniła się bardzo infrastruktura turystyki i wypoczynku znajdująca się
w rękach przedsiębiorców prywatnych. Coraz lepiej funkcjonuje w powiecie infrastruktura techniczna. Wszyscy już widzą więc, że problemem
w rozwoju gospodarczym naszego regionu nie
jest brak infrastruktury lecz coś innego. W mojej
opinii, ale zaznaczam, że jest to moje przypuszczenie, które będzie podlegać jeszcze profesjonalnej weryfikacji, problemem, który hamuje nasz
rozwój ekonomiczny i tym samym rozwój rynku
pracy jest brak określenia kierunku rozwoju i zasad działalności inwestycyjnej na terenie naszej
małej ojczyzny. Odpowiadające za gospodarkę
przestrzenną gminy uginające się pod ciężarem
obciążeń finansowych nie są w stanie wytrzymać dodatkowych obciążeń spowodowanych
przygotowaniem i utrzymaniem stref inwestycyjnych. A to musi być nasz priorytet w działaniach
na przyszłą kadencję. Mam coraz głębszą świadomość faktu, że naszą największą troską powinno być zainteresowanie inwestorów gminami w naszym powiecie i starania o rozwój lokalnego rynku pracy. Drugi priorytet nierozerwalnie związany z pierwszym – to poprawa jakości
sieci dróg powiatowych, które będą decydować
o atrakcyjności inwestycyjnej regionu. To na razie plan ogólny, ale jestem przekonany, że stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych prac w trakcie najbliższych dni, miesięcy i lat.
Z.P. - To bardzo ambitny i trudny projekt.
Jak Pan chce go sfinansować?
M.N. - Musimy przygotować dwie wersje realizacji naszych projektów rozwojowych. Pierwszy wariant będzie zawierał wariant maksymalnie korzystny i pożądany do realizacji w oparciu
o fundusze europejskie i drugi, zakładający brak
wsparcia europejskiego wariant uboższy, ale wykorzystujący wszystkie skoncentrowane możliwości powiatu i wszystkich gmin działających
w ścisłej współpracy. Podkreślam – wszystkich
gmin ponieważ uważam, że to musi być nasze
całościowe i jednolite działanie. Tylko wtedy jest
szansa, że będzie skuteczne.
Z.P. - Dziękjuję za rozmowę i życzę sukcesów
M.N. - Dziękuję również i korzystając z okazji
kontaktu z Państwem Czytelnikami Ziemi Przysuskiej pragnę Państwa pozdrowić i podziękować za uwagę.
Jarosław Bednarski
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List otwarty

Szanowni Czytelnicy Ziemi Przysuskiej.
Nie chciałem się wypowiadać w sprawach związanych z osobą wójta Klwowa. Jednak w sytuacji, kiedy ostatnio głównym jego zajęciem jest
powielanie kłamstw i pomówień w różnych mediach, nie chcę dłużej milczeć. Stąd też prośba do redakcji „Ziemi Przysuskiej” o opublikowanie
mojego głosu w tej sprawie w formie listu otwartego. Zwracam się z prośbą do Pana Piotra Papisa o zaprzestanie powielania ewidentnych
głupot i bzdur. To nie jest poziom dyskusji człowieka piastującego godność publiczną. Nie ma niczego takiego w europejskiej i polskiej tradycji
politycznej, co uprawniałoby Pana do tego typu działań i zachowań. W „Tygodniku Radomskim” mówi Pan: „Kategoryczne „NIE” dla pozornych
działań”, a jak Pan nazwie powielanie tych samych niedorzeczności w kolejnym tytule prasowym ? Nie wiem, jak może Pan tak głęboko
lekceważyć mieszkańców powiatu, że stosuje Pan z premedytacją nieprawdę i zapomina, że nie miał pan żadnych oporów wobec współpracy
z Opoką i korzystania z darmowej dla Pana pracy pracowników zatrudnianych w Opoce, dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy. W okresie
naszej współpracy przy tworzeniu jednostek wspierających osoby niepełnosprawne nie wzdragał się pan skorzystać kilkadziesiąt razy z usług
bezkosztowych dla Pana pracowników Opoki. Wtedy nie mówił Pan „Nie”. Co więc się zmieniło Szanowny Panie, że z człowieka szukającego
wręcz kontaktu i współpracy stał się Pan Kategorycznym Przeciwnikiem działań środowiska powiatowego, a jeszcze rok temu tak blisko z nami
sam Pan chciał współpracować. Wiele Pan mówi o pomysłach na rozwój przedsiębiorczości w swojej gminie to piękne, ale kiedy precyzuje
Pan swoje pomysły okazuje się, że ma Pan tylko jeden – zatrudnianie pracowników na prace interwencyjne i publiczne. Nie podaje Pan przy
okazji, że mają oni świadczyć pracę przez przypadek pewnie w stanowiącym pańską własność budynku Zajazdu Lwowskiego, Przecież to nie
przedsiębiorczość mieszkańców gminy Klwów będzie Pan w ten sposób wspierał i rozwijał, ale swoje konto w banku. Jakiegoż trzeba cynizmu,
żeby podburzać ludzi, aby walczyli o Pańskie prywatne dochody. Pan traci w ten sposób resztki przyzwoitości. Mówi Pan, że Opoka miała
sfinansowane 300 miejsc pracy i nie podaje oczywiście kiedy. Nie pamiętam takiej wartości i w mojej ocenie jest ona zupełnie nieprawdziwa.
W 2013 roku Opoka współpracowała z PUP w Przysusze, ale wyłącznie w celu rozwiązania problemów, które dotykają ludzi niepełnosprawnych.
Jeżeli to budzi wątpliwość to współczuję. To są fakty, a nie dyrdymały. Mówi Pan o drogach nie podając żadnego faktu, ani też miejsca, gdzie
powiat Pana tak ciężko skrzywdził budując od razu zepsutą drogę. Śledząc Pańską wypowiedź można przypuszczać, że jeszcze zostało to
zrobione złośliwie. Wystarczy już tego. Jeżeli u Pana w gminie jest tak pięknie i cudownie, to dlaczego jest tak źle ? Gdzie pan ma uczniów
do tych szkół, które Pan remontuje ? Kto się w nich będzie uczył za 2,3, 5 lat. Przykłady nieprzemyślanych inwestycji oświatowych są w wielu
miejscach. Kosztują miliony, a potem, po dwóch trzech latach stoją puste. Nikt się potem nie rozlicza z marnotrawstwa. Niech Pan odpowie
szanowny „przedsiębiorczy wójcie z pomysłami” o ile etatów w wyniku przeprowadzonych remontów i inwestycji oświatowych zwiększył Pan
zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez gminę Klwów ? Jak wygląda bilans przychodów w postaci subwencji oświatowej dla gminy
i poziom wydatków. Czy deficyt rośnie, czy maleje inaczej mówiąc, czy z roku na rok rosną dotacje gminne do gminnej oświaty, które de
facto odbierają pieniądze i możliwości wspierania chociażby rozwoju lokalnego rynku pracy. Jaki jest bilans ekonomiczny Pańskich dokonań
„niepozornych”. Czy przypadkiem nie zafundował Pan gminie Klwów kilkumilionowego deficytu na oświacie w ostatnich 4 latach ? Jak to
jest Panie Szanowny Wójcie. Pytam się Pana, czy nie przewidział Pan deficytu na poziomie prawie 1,2 mln złotych na 2014 rok w oświacie.
Gdyby był Pan tym, na kogo się Pan tak usilnie kreuje miałby pan pieniądze na prawdziwe wsparcie dla mieszkańców gminy, a nie wrzucałby
Pan miliony do worka bez dna. Zawsze generalnie łatwiej jest gadać niż robić. Na zakończenie – szczerze Panu życzę mądrości i rozwagi,
a przede wszystkim lepszego kalkulatora.
Prezes SAK „OPOKA” Włodzimierz Krupa.

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi za 2013 r.

14 maja 2014 r. Rada Powiatu udzieliła
absolutorium Zarządowi Powiatu w związku
z realizacją budżetu powiatu w 2013 r.
Uchwała została podjęta bez głosów
przeciwnych, co podkreśla zawarte w opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu
tezy o prawidłowości prowadzonej przez powiat
przysuski gospodarki finansowej. Oznacza to
również wyrażenie votum zaufania przez radę dla
Zarządu Powiatu w kwestii oceny prawidłowości
realizowanych w powiecie działań w dziedzinie
dbałości o inwestycje, rozwój i bieżące

funkcjonowanie samorządu. Przypomnę, że brak
absolutorium dla zarządu byłoby początkiem
działań zmierzających do jego odwołania i bardzo
poważnym negatywem sygnałem dla wyborców.
Pragnę wyrazić swoją satysfakcję z powodu
uzyskania absolutorium na ostatnim posiedzeniu
Rady Powiatu. Realizowaliśmy bardzo trudny
budżet i musieliśmy podjąć się bardzo trudnych
działań, zauważanych i to mnie cieszy również
przez osoby, które trudno zaliczyć do naszych
zwolenników. Jednak jak udowadnia zarówno
opinia RIO, komisji Rady Powiatu, jak i uchwała

absolutoryjna podjęta przez radnych na ostatniej
sesji swoje zadania wykonaliśmy prawidłowo
i w pełnej zgodności z przepisami prawa. Dla
mnie oznacza to tylko potwierdzeni słuszności
przyjmowanych programów i w konsekwencji
podejmowanych decyzji realizacyjnych. Jest
również wyraźny sygnał dla wszystkich tych
którzy nas oceniają, że potrafimy swoją pracę
wykonywać na wysokim poziomie. Jest również
dla mnie osobiście powód do satysfakcji – mówi
Marian Niemirski, starosta przysuski.
Jarosław Bednarski

Uroczystości 3-go maja
Tradycyjnie 3 – go maja odbyły się uroczystości poświęcone 223
rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 – go Maja.
Jak co roku punktem kulminacyjnym uroczystości była msza za ojczyznę
odprawiana w kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena. Po zakończeniu
nabożeństwa zebrani przeszli ulicami Przysuchy spod kościoła na plac
Wyszyńskiego pod figurę Matki Boskiej, gdzie przedstawiciele samorządów,
organizacji społecznych i mieszkańców złożyli pamiątkowe wiązanki kwiatów.
Nie zabrakło przedstawicieli samorządu Gminy i Miasta Przysucha, powiatu
przysuskiego, przysuskich szkół, straży pożarnej, związku hodowców gołębi
oraz innych środowisk społecznych. Uznanie należy się mieszkańcom, którzy
pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych uczestniczyli w tym
akcie patriotyzmu. Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe oraz
działająca przy Domu Kultury orkiestra dęta, która prowadziła uczestników na
trasie przemarszu oraz wykonała hymn oraz wiązankę pieśni patriotycznych
na placy Wyszyńskiego. Uroczystości zakończyły się ok. godz. 12.00.
Jarosław Bednarski
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Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Modrzecki składa kwiaty pod
figurą Matki Boskiej na placu kard. Wyszyńskiego.
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Trudny rynek pracy
O sytuacji na rynku pracy w powiecie
przysuskim rozmawiam z dyrektorem
Powiatowego Rynku Pracy w Przysusze
Panem Janem Kwaśniewskim.
Ziemia Przysuska: - Panie Dyrektorze jak
obecnie kształtuje się poziom bezrobocia
w powiecie przysuskim?
Jan Kwaśniewski: - Sytuacja jest bardzo
dynamiczna i szczególnie w ostatnim czasie
szybko się zmienia. Jednak ogólnie jest bardzo ciężko. Według podliczonych danych na
2013 r. stopa bezrobocia w powiecie przysuskim wyniosła średnio 27,3 %. Kobiety stanowiły 44,8 % osób bez pracy, a mężczyźni
55,2 %. Sytuacja nieco poprawia się w 2014
r., choć styczeń przyniósł wzrost liczby osób
bez pracy o 152, to w lutym ilość ta zmalała o 29 osób, w marcu grupa osób bezrobotnych zmalała o 253 osoby, a w kwietniu 157 osób opuściło grono bezrobotnych w powiecie. Łącznie od stycznia do końca kwietnia bezrobocie spadło o 287 osób. Obecnei stopa bezrobocia według moich wyliczeń wynosi
ok. 26,3 %.
Z.P.: Jaka jest struktura wiekowa
bezrobocia w naszym powiecie?
J.K.: - W poszczególnych grupach
wiekowych przedstawia się następująco: 18-24 lata 20,3 % ogółu, 25-34 lata
26,8 %, 35 – 44 lata 21,3 %, 45 – 54
lata 19,8 %, 55 – 59 lat 8,6 %, 60 – 64
lata 3,2 %. Stosując kryterium wykształcenia możemy stwierdzić, że wśród
bezrobotnych w powiecie 7,9 % stanowią osoby z wykształceniem wyższym,
z policealnym i średnim wykształceniem 24,1 %, z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 10,6 %, osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym
stanowią 32,4 % bezrobotnych, a z wykształceniem gimnazjalnym 25 %. W ujęciu terytorialnym najgorsza sytuacja panuje w gminie
Borkowice. Gminą o najniższym bezrobociu
jest Klwów, w której mieszka 5.94 % bezrobotnych z powiatu przysuskiego. W drugiej, najlepszej pod tym względem gminie Potworów
wskaźnik ten wynosi 7,8 %. Natomiast w gminach Borkowice i Rusinów wynosi on odpowiednio 13,5 % w Borkowicach i 11,2 w Rusinowie. Nowym zjawiskiem, które szczególnie
wyraźnie występuje w gminach Klwów i Potworów jest zatrudnianie cudzoziemców. W gminie
Klwów legalnie pracuje 26 cudzoziemców, a w
gminie Potworów 56. Są to w ogromnej większości obywatele Ukrainy, którzy dostają pozwolenia na pracę wyłącznie w sytuacji, kiedy Polacy nie chcą podjąć zatrudnienia. Z terenu gminy Klwów nie pojawiają się zresztą
oferty pracy płynące z rynku produkcyjnego.
Jeżeli sporadycznie coś do nas spływa jest
załatwiane pozytywnie w 100 %.
Z.P.: Jak więc skomentuje Pan zarzuty
wójta Klwowa dotyczące oddziaływania Powiatowego Urzędu Pracy na rynek pracy.
J.K.: Zarzuty tego typu nie zasługują na odpowiedź.
Z.P.: Jednym z tych zarzutów jest zła polityka powiatu w dziedzinie zapobiegania

bezrobociu, a w zasadzie jej brak. Czy pamięta Pan jakie propozycje zgłaszał Pan
Wójt Klwowa w tej dziedzinie będąc jeszcze
Członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia?
J.K.: Żadnych propozycji tego typu nie było.
Z.P.: - Jakimi środkami dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w walce z bezrobociem?
J.K.: - Wysokość środków finansowych dla
wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce określa corocznie w drodze decyzji Minister Pracy i Polityki Społecznej. Kwota ta nie
jest stała i corocznie zależy od wielkości stopy bezrobocia, liczby ludności i wielkości algorytmu będącego pochodną danych statystycznych z danego powiatu. W naszym powiecie
w 2013 r. do dyspozycji bezrobotnych postawiliśmy 10 375 818 zł. Z tej kwoty 4 519 tys.
złotych stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Z całej kwoty wydaliśmy

100 % na subsydiowane miejsca pracy. Ponadto w celu zwiększenia dostępu do nowych
miejsc pracy zaciągnęliśmy zobowiązania na
kwotę 784 240 zł, którą uregulowaliśmy z tegorocznego budżetu. Nie jest to najbardziej
pożądana praktyka w jednostkach budżetowych, ale pozwoliło to nam wspierać tworzenie miejsc pracy w najtrudniejszym dla rynku pracy czasie końca roku kalendarzowego.
Z.P.: - Ile pieniędzy przeznaczy Powiatowy Urząd Pracy w 2014?
J.K.: - W budżecie znajduje się większa
kwota planowanych wydatków niż w 2013 r.
Według otrzymanych już dokumentów ma to
być 11 mln 295 tys. 800 zł., czyli więcej o blisko 920 tys. zł. Bardzo znacząco rośnie również udział środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w planowanych wydatkach – z 4
519 336 zł., do 7 444 100, czyli o prawie 2 mln
925 tys. W konsekwencji środki zostały zaplanowane mniejsze środki z budżetu krajowego.
W stosunku do 2013, w bieżącym roku kwota
ta spadła z 5 856 482 zł do 3 851 700 zł, czyli o prawie 2 mln złotych. Muszę również dodać, ze dzięki naszym staraniom wymienioną
sumę powiększyliśmy o 700 tys. zł dzięki wywalczonej w ministerstwie dotacji.
Z.P.: - Od czego zależy i jak wygląda podział środków, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy?

J.K.: - Procedury są tutaj bardzo proste
i przejrzyste. Po otrzymani kwot na dany rok
Powiatowa Rada Zatrudnienia dokonuje podziału na poszczególne grupy działań, które
my później realizujemy. Od Rady więc zależy jaka kwota pieniedzy przypadnie na roboty
publiczne, prace interwencyjne, staże, szkolenia, czy doposażanie. Szczegółowego podziału na jednostki w ramach przydzielonych
środków dokonuje zgodnie ze swoimi kompetencjami Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Zilustruję to na przykładach. Powiatowa Rada
Zatrudnienia przydzieliła łącznie 7 461 200
zł na subsydiowanie miejsce pracy. Dyrektor
PUP decyduje teraz ile z tej sumy trafi do poszczególnych podmiotów. Plan subsydiowania miesjc pacy i staży na 2014 przedstawia
się następująco, w podziale na gminy: Borkowice – 17 miejsc,Gielniów 21, Klwów 11, Odrzywół 24, Potworów 20, Przysucha – 21,
Rusinów 17, Wieniawa 16. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 92. Razem w powiecie będziemy wspierać zatrudnienie dla 239 osób. Ponadto Zakładamy
wydatkowanie 1 400 000 zł na doposażenie i wyposażenie, 234 600 na szkolenia,
80 000 zł na studia podyplomowe i kontynuację nauki. Mam nadzieję, że to będą
dobrze wydane środki.
Z.P.: - Jak Pan ocenia potencjalną skuteczność realizowanych przez PUP działań zaplanowanych na 2014 r.?
J.K.: - 239 osób pracujących powinno
zmniejszyć stopę bezrobocia w powiecie o ok. 1,5 do 2 punktów procentowych.
Łącznie z oferowanymi innymi formami
wsparcia i oddziaływania na rynek pracy
zakładam, że spadek stopy bezrobocia
może osiągnąć łącznie na koniec roku 4 do
4,5%. Nie biorę tutaj pod uwagę czynnika
ożywienia gospodarczego, któy może okazać
się bardzo istotnym elementem zmniejszającym poziom bezrobocia. I na to bardzo liczę.
Z.P.: - Czego trzeba do radykalnej zmiany w sytuacji na rynku pracy?
J.K.: - To bardzo trudne pytanie. Na bazie
moich doświadczeń mogę stwierdzić, że warunkiem absolutnie koniecznym jest skokowy wzrost poziomu rozwoju ekonomicznego
w skali roku nie 2-3 % wzrostu PKB rocznie,
jak ma to miejsce dzisiaj, ale 8 -10 %. Tylko wtedy odczujemy w powiecie przysuskim
zmniejszanie się skali problemu braku pracy
i jego negatywne oddziaływanie na naszą społeczność. Inną jeszcze mniej prawdopodobną
ewentualnością jest duże zwiększenie środków
finansowych otrzymywanych z Funduszu Pracy. Jeśli nie będziemy mogli udzielić wsparcia
wielokrotnie większej grupie osób bezrobotnych – nie wpłyniemy znacząco na sytuację
ludzi, którzy dzisiaj nie mają szans na znalezienie pracy w naszym powiecie. Inną jeszcze
możliwością jest przyspieszenia tempa rozwoju ekonomicznego w gminach i ożywienie lokalnego rynku wewnętrznego. Jednak mimo
iż rozwiązania są znane, jednak nie są one łatwe do zastosowania i nie należy się, patrząc
realnie w najbliższą przyszłość, spodziewać
skokowych zmian.
Jarosław Bednarski

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

5

Dyrektor Powiatowego Biura Pracy Jan Kwaśniewski.
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Powiatowy Dzień Strażaka w Gielniowie
4 maja 2014 roku, w Gielniowie odbył się
uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Początek uroczystości został zaplanowany
na godz. 11.15. Po zbiórce pododdziałów
o godzinie 11.45 – odbył się wymarsz do
Kościoła na mszę św. połączoną z poświęceniem
pomnika św. Jana Pawła II. Po zakończeniu
uroczystości kościelnych o 13.45 rozpoczął się
uroczysty apel na placu przed Urzędem Gminy

zabrał głos Prezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP RP druh Józef Pomykała.
Zwracał on uwagę na znaczenie służby
ochotniczej formacji. Dziękował za pomoc
uzyskiwaną od samorządów wszystkich szczebli,
wykorzystywaną na zakup sprzętu wyposażenia
strażaków OSP, dziękował za remonty obiektów
i wszelką pomoc świadczoną dla rozwoju
służby. Wyrażał nadzieję, że akt poświęcenia
pomnika Jana Pawła II odciśnie swoje piętno
na czynach i emocjach wszystkich uczestników.
W dalszej części uroczystości wręczono
odznaczenia i nagrody: decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych przyznano Srebrną Odznaką
„Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Marianowi Niemirskiemu, a Brązową Odznakę
„Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Robertowi Cholewińskiemu i Krzysztofowi
Łosiowi. Prezydium Zarządu Głównego Związku
OSP RP, w uznaniu szczególnych zasług dla
rozwoju i umacniania Związku nadało Złoty
Znak Związku Zdzisławowi Piotrowskiemu. Złote
Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
Paweł Sokół, Krzysztof Plaskota, Robert
Cholewiński, Grzegorz Plaskota, Krzysztof Noga.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
zostali odznaczeni: Marcin Kowalski, Zbigniew
Zych, Piotr Starnawski, Albert Chylak, Krzysztof
Kos, Ernest Czpak. Brązowe Medale Za Zasługi
Dla Pożarnictwa otrzymali: Jacek Kraszewski,

Mariusz Rzeźnik, Adrian Zych, Mariusz Jeżak,
Sylwester Pluta, Michał Stachniak, Zdzisław
Molik, Robert Kapusta, Andrzej Józwowiak,
Adam Mirecki, Dariusz Chwaliński. Odznakę
Strażak Wzorowy dostali: Witold Bykowski,
Rafał Chylak, Paweł Grzywaczewski, Łukasz
Jaśkiewicz, Marcin Józwowiak, Tomasz
Józwowiak,

Adam Młodawski, Konrad Popiński, Jarosław
Trześniewski. Specjalne wyróżnienie z rąk
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Przysusze starszego brygadiera
Władysława Piątkowskiego otrzymał wójt Gminy
Gielniów Pan Władysław Czarnecki. W kolejnym
etapie uroczystości wręczono mianowania na
wyższe stopnie służbowe. Zgodnie z rozkazem
Ministra Spraw Wewnętrznych stopień Starszy
Brygadier otrzymał Władysław Piątkowski. Od
Komendanta Głównego PSP awans do stopnia
starszego kapitana otrzymali: Jacek Siudek
i Krzysztof Plaskota. Do stopnia aspiranta
awansowali: Karol Fiderek, Daniel Głuszek.
Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
Radosław Grudzień i Robert Kłusek. Ostatnią
grupą awansowanych do stopnia starszego
sekcyjnego stanowili: Marian Gutowski, Łukasz
Kądziela, Zbigniew Waszkowski, Krystian
Zawadzki. Na zakończenie uroczystości zostały
wygłoszone przemówienia okolicznościowe.
Słowa pełne podziwu, wdzięczności i szacunku
do strażaków kierowali: starosta Marian
Niemirski, Wicemarszałek Senatu RP Stanisław
Karczewski, poseł Marek Suski, Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Po przemówieniach Wójt Gminy Gielniów
Władysław Czarnecki wręczył specjalnie
przygotowane na ten szczególny dzień płytki
ceramiczne z podobizną św. Jana Pawła II.
Ostatnim aktem uroczystości było złożenie
przez st. kapitana Pawła Sokoła meldunku
o zakończeniu uroczystości, co stało się z chwilą
wyjścia pocztów sztandarowych.
Na podstawie materiałów nadesłanych
przez p. Artura Kucharskiego opracował
Jarosław Bednarski

17 maja 2014
w Sanktuarium matki
Boskiej Staroskrzyńskiej miały miejsce
uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 40-lecia pracy
kapłańskiej ks. kanonika Andrzeja Szewczyka Dziekana Dekanatu Przysuskiego i Kustosza Sanktuarium.
W związku z jubileuszem msza święta miała specjalny, uroczysty charakter z udziałem
parafian, którzy bardzo licznie przybyli na tą

specjalną w swoim charakterze mszę świętą.
To szczególny dzień dla całej naszej wspólnoty. Czcigodny ksiądz jubilat – kapłan od 40 lat
jest naszym proboszczem od 1995 r. czyli już
19 lat. Jest NASZYM księdzem, który towarzyszy nam we wszystkich wielkich chwilach
całego życia. Wita nas we wspólnocie parafialnej udzielając chrztu, zaprasza na ścieżkę
Chrystusa udzielając spowiedzi komunii i bierzmowania, wprowadza w dojrzałość udzielając
ślubu i żegna kiedy odchodzimy z tego świata. W swojej pięknej i trudnej misji jest jak kochający ojciec. Przestrzega i upomina, kiedy
trzeba skłania do oczyszczenia i pokuty. Jest

znakomitym gospodarzem parafii. Odmienił jej
oblicze, nadając obiektom Sanktuarium nowego blasku. Jesteśmy dumni, że mamy takiego
księdza w naszej parafii. Dlatego w dniu Jubileuszu życzę Czcigodny Ojcze wszelkiego
dobra, jakiego możesz doświadczyć. Niech
dobry Pan Bóg prowadzi i wskazuje drogę do
świętości i zbawienia. Życzę zdrowia , szczęścia, miłości i radości. Niech Księdza zawsze
otacza dobroć i szacunek ludzi, którzy przecież tak wiele mają do zawdzięczenia. Niech
wszystkim dziełom towarzyszy łaska Boga
i modlitwa wiernych. - mówi wicestarosta Tomasz Matlakiewicz.
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w Gielniowie. Po przeglądzie pododdziałów
została podniesiona flaga państwowa i zabrzmiał
hymn państwowy. Następnie głos zabrał Wójt
Gminy Gielniów, który wyraził swoją radość
z faktu, że tak ważna uroczystość o randze
powiatowej została zorganizowana na terenie
Jego gminy i to jeszcze w momencie tak
ważnym, jak dzień poświęcenia pomnika
św. Jana Pawła II. Gratulował strażakom
odwagi, dziękował za poświęcenie i oddanie
trudnej służbie. Wyraził także nadzieję, że
św. Jan Paweł II od dzisiaj patrzący z cokołu
gielniowskiego pomnika będzie natchnieniem
do dobra, prawdy i miłości wszystkich, którzy
swoją służbą przyczyniają dobra człowiekowi.
Drugim mówcą był Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
Władysław Piątkowski. Podziękował wójtowi
gminy za gościnę i strażakom za dzielną
i pełną poświecenia służbę. Gratulował również
wszystkim nagrodzonym za wyróżnianie się
w pracy i strażackim trudzie. Podkreślał, że
fakt połączenia dwóch uroczystości dodaje
splendoru wszystkim strażakom. Jako trzeci

40-lecie kapłaństwa

Powiat Przysuski

FESTIWAL NAUKI
14 maja, jak co roku w naszym gimnazjum
odbył się Festiwal Nauki. Ta cykliczna
majowa impreza na stałe wpisała się do
kalendarza imprez szkolnych. Święto nauki
to dzień, w którym młodzież w nietypowy
sposób zdobywa wiedzę z różnych dziedzin.
W tym wyjątkowym dniu nie odbywają się
zwykłe lekcje. Część uczniów prezentuje
koleżankom i kolegom efekty swojej pracy,
pokazując im różnego rodzaju prezentacje,
czy pokazy. W tym roku gimnazjaliści

mogli poznać się m.in. historię pieniądza,
co robić, aby zdrowo się odżywiać? w jaki
sposób w życiu codziennym wykorzystywana
jest fizyka? Mówiono również o buncie
w literaturze, sztuce i muzyce, o niemieckich
wynalazkach i o Przysusze. Nie zabrakło
również ciekawych projektów z matematyki.
Festiwal Nauki to także dzień otwarty dla
uczniów szkół podstawowych z terenu naszej
gminy. Szóstoklasiści z Przysuchy, Skrzyńska

i Ruskiego Brodu na początku spotkali się
z panem dyrektorem Adamem Pałganem, który
opowiedział im o naszej szkole. Następnie
zwiedzali budynek gimnazjum, a potem mogli
zobaczyć efekty pracy starszych kolegów
biorąc udział w doświadczeniach chemicznych
i fizycznych przygotowanych specjalnie na ich
wizytę. Mogli poczuć namiastkę tego, co czeka
na nich po wakacjach w gimnazjum.
Katarzyna Fidos

Pierwsza w powiecie profesjonalna szkoła rodzenia
Pani Marta Kasprzyk – na co dzień
położna rodzinna pracująca w Poliklinice
MSW w Radomiu przygotowuje otwarcie
w Przysusze pierwszej, profesjonalnej
szkoły rodzenia. Korzystam więc z okazji
zaprezentowania Państwu – Czytelnikom
Ziemi Przysuskiej – tej nowej i ciekawej
inicjatywy. Poproszona o rozmowę, chętnie
wyraża zgodę.
Ziemia Przysuska – Dlaczego chce Pani
uruchomić szkołę rodzenia w Przysusze?
Marta Kasprzyk – Pracując już 19 lat
w zawodzie położnej widzę jak wiele niepewności
i strachu towarzyszy rodzącym kobietom w czasie
porodu. Jak bardzo boją się bólu i nieznanych
reakcji organizmu. Obserwuję również jak
wiele niepewności towarzyszy godzinom
poprzedzającym bezpośrednio poród, w jego
trakcie i już w czasie połogu. Chciałabym,
żeby kobiety w ciąży przestały się bać, żeby
wspomnienie porodu nie wiązało się wyłącznie
z bólem, ale żeby było ważnym momentem
budującym spójność rodziny i początkiem wielkiej
miłości rodziców do dziecka.
Z.P. - Do szkoły rodzenia będzie
pani przyjmować wyłącznie Panie
w ciąży, czy będzie tam również miejsce dla
przyszłych ojców?
M.K. - Oczywiście, że szkoła jest adresowana
dla par. Jest wręcz zalecane, aby proces
przygotowania rodziców do przyjęcia dziecka
do rodziny był realizowany wspólnie, przez oboje
rodziców. Przekazywana na zajęciach wiedza
jest cenna w takim samym stopniu dla matki
jak i dla ojca dziecka.
Z.P. - czego w trakcie zajęć w Pani szkole
nauczy się przyszła mama, a z czym spotka
się przyszły tata?

M. K. - Nie chciałabym tworzyć wrażenia, że zajęć teoretycznych o pow. 50 m2 i sali do ćwiczeń
będą realizowane jakieś odrębne bloki zajęć. o pow. ok. 100 m2. Daje to optymalne warunki
Wszystkie będą realizowane wspólnie dla par. do realizacji naszych zamierzeń programowych.
Zakres działalności przewiduje dwa typy zajęć Zajęcia będą realizowane w 12 osobowych
teoretyczne oraz ćwiczenia. W części teoretycz- grupach (6 matek wraz z osobą towarzysząca).
nej na 11 godzinach wykładów i ćwiczeń umie- Zajęcia dla jednej grupy będą trwały przez 4
jętności, rodzice będą zapoznawać się z funk- tygodnie. Spotykać będziemy się dwa razy
w tygodniu w godzinach
cjonowaniem organizmu kobiety
popołudniowych. Oczywiście
w czasie ciąży, sposobami najlepszego dla matki i dziecka przeżycia
ćwiczenia nie mogą być zbyt
tego czasu. Będziemy uczyć najkointensywne, aby nadmiernie nie
rzystniejszych zachowań w czasie
forsować ciężarnych kobiet. Do
akcji porodowej, mamy zostaną zadyspozycji uczestników zajęć
poznane ze sposobami niefarmabędzie sprzęt multimedialny
do prezentacji, fantomy
kologicznego łagodzenia bólu popielęgnacyjne noworodków
rodowego , technik oddechowych
i komody kąpielowe które
oraz współpracy z personelem medycznym w czasie samego porodu.
wykorzystane zostaną na nauki
Chciałabym, aby w ten sposób zmikąpieli dziecka . Worki sako, czyli
nimalizować lęki i niepokoje rodzisiedziska dostosowujące się do
ców związane z pięknym, ale rówanatomii użytkownika, materace
nież tajemniczym i trudnym procei piłki. Będzie przyjaźnie
sem powiększania rodziny. Odbycie
i nowocześnie. Bardzo mi zależy,
Marta Kasprzyk
zajęc w szkole rodzenia nie tylko obżeby szkoła profesjonalnie
niży poziom stresu rodziców, ale również pozwo- przygotowywała rodziny do bezpiecznego
li na prawidłowe wejście w nowe obowiązki, któ- ,świadomego przeżycia ciąży i porodu, a także
re pojawią się po przyjściu dziecka na świat. Bę- przyjęcia dziecka i opieki nad nim.
dziemy uczyć, jak prawidłowo kontrolować podZ.P. - Kiedy szkoła rozpoczyna swoją
stawowe parametry życiowe dziecka, jak wyką- działalność i jak można się do niej zapisać?
pać maluszka jak i czym zabezpieczyć delikatM.K. - Zainteresowane osoby uzyskają
ną skórę noworodka, jak przewinąć i stosownie szczegółowe informacje pod adresem mailowym:
do warunków ubierać dziecko. Druga część za- szkolarodzenia-maluszek@wp.pl lub pod
jęć to 5 godzin ćwiczeń ogólnokształtujących, numerem telefonu 600 524 929. Przewiduję, że
oddechowych i relaksacyjnych.
pierwszy cykl zajęć będzie mógł się rozpocząć
Z.P. - Gdzie będą się odbywać i jak będą na przełomie czerwca i lipca 2014 r.
zorganizowane zajęcia?
Z.P. - Dziękuję za rozmowę i życzę samych
M.K. - Zajęcia będą się odbywać radości z pracy z rodzinami.
M.K. - Dziękuję bardzo.
w pomieszczeniach Powiatowej Hali Sportowej,
Rozmawiał Jarosław Bednarski
gdzie mamy możliwość skorzystania z sali do
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Debata o bezpieczeństwie
Dnia 15 maja 2014 r. w Zespole
Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze
odbyła się debata panelowa w ramach
programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie
i w szkole”, który jest realizowany w 2014r.
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i Komendanta Wojewódzkiego Policji
z siedzibą w Radomiu.
Organizatorem debaty była Delegatura
w Radomiu MKO w Warszawie, gospodarzem
ZS nr 2 w Przysusze, natomiast uczestnikami
przedstawiciele wszystkich placówek
oświatowych z powiatu przysuskiego:
dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz
funkcjonariusze KPP w Przysusze. W sumie
debata zgromadziła około 100 uczestników.
W programie debaty zaprezentowane
zostały prelekcje:psychologów PPP
w Przysusze P. B. Kwiecień – Jakubiak i P.

M. Stancelewicz-Kwiecień na temat zagrożeń
wieku dorastania, naczelnika wydziału prewencji
KPP w Przysusze podinspektora Leszka
Jędrzejczaka na temat przestępczości nieletnich
w powiecie przysuskim, P. Janusza Czubaka
przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
przy Urzędzie Gminy w Przysusze na temat
procedury Niebieskiej Karty, nauczycielki języka
polskiego ZS nr 2 P. I. Rejmer – Bieleckiej
na temat sposobów zapewnienia poczucia
bezpieczeństwa w szkole, w imieniu rodziców
wystąpił Robert Bomba, który zwrócił uwagę na
istotę wzorców w wychowaniu dziecka i rolę
domu rodzinnego w kształtowaniu tychże, a w
imieniu uczniów Izabela Bobrowska uczennica
klasy III techniku żywienia ZS nr 2 w Przysusze
przedstawiła kwestie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego w szkole w opinii uczniów.
Moderatorem dyskusji była Pani Dorota

Dyrektor ZS 2 wita P. Dorotę Sokołowską - Dyrektor
Delegatury w Radomiu MKO w Warszawie.

Sokołowska dyrektor Delegatury w Radomiu
MKO w Warszawie. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że w debacie aktywnie uczestniczyli
uczniowie, którzy poruszali bardzo ciekawe
kwestie bezpieczeństwa w szkole i w domu,
postawy dorosłych wobec młodzieży i przyczyn
niewłaściwych zachowań młodzieży.
Małgorzata Bednarska

Spotkanie z Marianem Piłką

Spotkanie z Marianem Piłką było okazją do zrozumeinia
innej, ciekawej perspektywy patrzenia na problemy
ojczyzny inarodu.

28 kwietnia o 18.30 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Przysusze
z udziałem ok. 30 osób odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Prawicy Rzeczpospolitej Marianem Piłką.
Gościa wprowadził i przedstawił dr Grzegorz
Dziekan, który zwracł uwag e na nieposzlakowaną moralność i wierność głoszonym poglądom oraz niewzruszoną stałość polityczną Mariana Piłki. Po krótkim wprowadzeniu Grzegorz
Dziekan poprosił p. Mariana Piłkę o zabranie
głosu. Wiceprezes poinformował, że Prawi-

ca Rzeczypospolitej wystartuje ze wspólnych
list w wyborach do europarlamentu z Prawem
i Sprawiedliwością. Jest to zgodne z zapisami
porozumienia zawartego z PiS. W wyborach
samorządowych kandydaci Prawicy RP będą
wystawiani na 4-tych miejscach z list PiS-u,
wyborach do europarlamentu na 5-tych, a do
Sejmu – z 8-ych – dodał mówca. Porozumienie
Prawicy RP z Prawem i Sprawiedliwością zostało zawarte w marcu 2012 roku. Znalazł się
w nim m. in. zapis, że Prawica Rzeczypospolitej będzie wspierać opozycyjną politykę PiS,
a Prawo i Sprawiedliwość ma podejmować inicjatywy Prawicy Rzeczypospolitej na forum parlamentarnym. W Polsce mamy bardzo głęboki kryzys rodziny i kryzys demograficzny – powiedział poranny gość, wiceprezes Prawicy
RP. – Od początku lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodziców. W rezultacie w systemie ZUS-owskim brakuje kilkudziesięciu miliardów rocznie na pokrycie emerytur.
W perspektywie 20 lat będziemy mieli do czynienia z zupełnym załamaniem systemu emerytalnego w Polsce i bardzo głębokim kryzysem rodziny – mówił Marian Piłka. - Propagowanie gender, feminizmu, homoseksualizmu
przyczynia się do głębokiej demoralizacji młodego pokolenia i sprawi, że młode pokolenie nie

Sezon lotowy otwarty

Dnia 26 kwietnia br., o godzinie 17.00
w kościele, w Parafii Jarosławice, odbyła
się msza inaugurująca rozpoczęcie sezonu
lotowego, hodowców gołębi pocztowych
z powiatu przysuskiego.
Jak już informowałem czytelników Ziemi
Przysuskiej w ubiegłym roku, proboszcz tamtejszej
parafii ks. Antoni Koza był inicjatorem niniejszego
spotkania licznej grupy hodowców naszego
Powiatu. Spotkanie upłynęło w miłej, koleżeńskiej
atmosferze w obecności sztandaru i gołębi
symbolizujących pokój i przyjaźń wśród ludzi.
1 Maja 2014r. ruszyła pierwsza grupa gołębi
która rozpoczęła twardą rywalizację trwającą
przez wiele tygodni sezonu lotowego. Pierwsze
loty zaczynają się od najkrótszych dystansów tj.
około 130 km, a kończą się zwieńczeniem sezonu

lotem charytatywnym dla dzieci chorych na
choroby nowotworowe, z Paryża, z odległości
1250 km. W niedziele 18 maja odbył się lot
z odległości około 330 km, który okazał się
lotem bardzo trudnym ponieważ nastąpiło
gwałtowne załamanie się pogody i konkurs
trwał kilka godzin, gdzie z poprzednich lotów,
rozstrzygnięcie trwało kilka minut. To świadczy
o wielkim wysiłku, jaki muszą podjąć gołębie
aby wrócić do swojego rodzinnego domu
i podołać próbom lotowym. Hodowcy natomiast
podczas otwarcia zegarów wymieniają się
doświadczeniami z poprzednich lat. Co również
utrzymuje między nimi więź oparta na przyjaźni
i szacunku do człowieka i miłości do swoich
gołębi.
Karol Górski
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będzie w stanie zakładać rodzin. Gender proponuje zachwianie tożsamości płci, to zagraża
psychofizycznemu rozwojowi dzieci. My przeciwstawiamy się temu procesowi, bo to pogłębi kryzys demograficzny, a ten doprowadzi do
poważnego kryzysu gospodarczego – stwierdził marian Piłka. Mówił o konieczności budowy
nowej polityki opierającej się o narodowe wartości i służącej narodowym celom. Podkreślał,
że bez dbałości o historię, język polski, religię
i kulturę narodową oraz bez patriotyzmu ekonomicznego nie można mieć nawet nadziei na
rozwiązywanie polskich problemów. Wskazywał
wartość rodziny jako podstawowego i najważniejszego ogniwa społecznego oraz jakiej niebezpiecznej presji ekonomicznej i ideologicznej jest teraz ona poddawana. Przestrzegał,
że bez radykalnej zmiany i wprowadzenia realnych rozwiązań prorodzinnych w polityce dojdzie w niedalekiej przyszłości do wyludnienia
Polski i diametralnego spadku znaczenia i siły
naszego narodu. Po zakończeniu wystąpienia
Pan Piłka odpowiadał na pytania z sali. Dotyczyły one problemów ekonomicznych i społecznych dotykających obecnych na sali sympatyków PR. Po sesji pytań Pan Grzegorz Dziekan
zakończył spotkanie i podziękował przybyłym.
Jarosław Bednarski
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Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Dnia 29 kwietnia 2014 roku w Zespole
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
odbył się dzień otwarty dla kandydatów
do szkoły.
W tym dniu uczniowie gimnazjum zostali
zapoznani z oferta edukacyjną Zespołu Szkół
nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 LETNIE,
Klasa sportowa – piłka ręczna, pływanie.
W zakresie rozszerzonym uczniowie liceum
ogólnokształcącego mają następujące
przedmioty: j. angielski, biologia, chemia, 25
czerwca 2014 r. o godz. 900 dla kandydatów
do liceum ogólnokształcącego zostanie
przeprowadzony test kwalifikacyjny do klasy
sportowej.
TECHNIKUM - 4 LETNIE w zawodach:
technik elektronik, technik mechanik, technik
handlowiec, technik hotelarstwa, technik
ekonomista, technik organizacji reklamy, technik
usług fryzjerskich, technik żywienia i usług
gastronomicznych. W zakresie rozszerzonym
uczniowie technikum mogą wybierać
z następujących przedmiotów: j. polski, biologia,
j. angielski, fizyka, matematyka, chemia,
geografia, historia, wiedza o społeczeństwie,
informatyka, (2 przedmioty).

Technik elektronik.

SZKOŁY ZASADNICZE - 3 LETNIE
kształcące w zawodach: kucharz (zajęcia
teoretyczne i praktyczne w szkole), fryzjer
(zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole),
mechanik-monter maszyn i urządzeń (zajęcia
teoretyczne i praktyczne w szkole), ślusarz
(zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole),
operator obrabiarek skrawających (zajęcia
teoretyczne i praktyczne w szkole)
wielozawodowa (cieśla, piekarz, cukiernik,
krawiec, mechanik pojazdów samochodowych,
sprzedawca, murarz, blacharz, złotnik-jubiler,
inne).
Młodzież ZS nr 2 zaprezentowała swoje
umiejętności gastronomiczne, fryzjerskie,
mechaniczne, hotelarskie a gimnazjaliści mogli
zobaczyć zajęcia lekcyjne i sportowe. Szkołę
odwiedziło ok. 400 uczniów klas trzecich
gimnazjów z powiatu przysuskiego, ale także
okolicznych gmin spoza powiatu, nauczyciele
gimnazjów i rodzice gimnazjalistów. Prezentacja
szkoły bardzo podobała się gimnazjalistom,
wzbudziła także duże zainteresowanie
wśród dorosłych. Mamy nadzieję, że taka
prezentacja szkoły ułatwi gimnazjalistom
dokonanie właściwych wyborów dalszej
drogi kształcenia. Oglądający szkołę mogli
skosztować przygotowanych przez uczniów

smakołyków, obejrzeć nowoczesne pracownie
i uczestniczyć w zajęciach gastronomicznych,
mechanicznych, hotelarskich i fryzjerskich.
Zbigniew Głuch

Technik hotelarstwa.

Technik żywienia.

Powiatowy Dzień Niepełnosprawnych
13 maja 2014 roku w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach
staraniem Stowarzyszenia „Opoka”
został zorganizowany Powiatowy Dzień
Niepełnosprawnych.
Na spotkanie przybyło około 100 osób
niepełnosprawnych znajdujących się pod
opieką stowarzyszenia. Przybyli również
specjalni goście, w tym kandydująca do wyborów
europejskich była Minister Pracy i Polityki
Socjalnej Anna Kalata. Obchody rozpoczęło
wystąpienie skarbnika stowarzyszenia p. Janusza
Czubaka, który przywitał zgromadzonych
i przybyłych gości. Następnie głos zabierali:
wiceprezes stowarzyszenia Edyta Majos,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Przysusze Grażyna Więckowska
oraz Anna Kalata. Wszyscy mówcy kierowali
bardzo ciepłe słowa życzeń do uczestników
uroczystości oraz wyrażali nadzieję, na poprawę
zdrowia i skuteczną walkę z ograniczeniami,
które dotykają niepełnosprawnych. Pani Anna
Kalata mówiła o wielkim sercu i wysiłku, jaki
muszą wkładać niepełnosprawni w pokonywanie
barier. Pani Grażyna Więckowska przekazała

Technik mechanik.

Technik usług fryzjerskich.

życzenia od starosty Mariana Niemirskiego
i poinformowała o stałej gotowości powiatu
przysuskiego do prowadzenia działań, które
poprawiają sytuację osób niepełnosprawnych.

rywalizacja sportowa. Po chwili goście udali się
do budynku internatu i zwiedzali pomieszczenia
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nie kryli swojego
podziwu dla stowarzyszenia, które przygotowało

Po spotkaniu w sali sportowej uczestnicy uroczystości
zwiedzili pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Borkowicach.

Spotkanie z okazji Powiatowego Dnia
Niepełnosprawnych w Borkowicach uświetniła p. Anna
Kalata była Minister Pracy.

Przedstawiciele Opoki dziękowali staroście
i władzom powiatu za udzielane wsparcie i pomoc
w przygotowaniu prezentów dla bohaterów dnia.
Dla niepełnosprawnych Opoka przygotowała
sprzęt agd i rtv. Po części oficjalnej w sali
rozpoczęła się zabawa taneczna z aktywnym
udziałem gości. A na boisku rozpoczęła się

obiekty na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy
wyrażali opinie, że Opoka przygotowała godne
warunki do kształcenia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Opinie te potwierdzały
uśmiechy uczniów i wychowanków szkoły
specjalnej i uczestników zajęć w WTZ.
Jarosław Bednarski
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Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Borkowicach
22 maja 2014 roku Szkoła Podstawowa
w Borkowicach obchodziła jubileusz
100-lecia. Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą odprawioną przez biskupa
Adama Odzimka.
W uroczystej akademii uczestniczyli
uczniowie, rodzice, emeryci, nauczyciele
i władze samorządowe. Uczniowie przedstawili
historię szkoły wcielając się w role jej twórców
i założycieli a więc ks. Jana Wiśniewskiego,
mieszkańców Borkowic, Marię i Stefana
Dembińskich, wójta Janusza Łąckiego oraz
żołnierzy okupantów hitlerowskich i sowieckich.
Następnie zebrani wysłuchali koncertu uczniów
i nauczycieli szkoły muzycznej. Radny Sejmiku

Województwa Mazowieckiego Andrzej Łuczycki
wręczył dyr. Waldemarowi Cichawie medal
,,PRO MASOVIA”- będący wyróżnieniem
dla szkoły za wybitne zasługi na rzecz
województwa mazowieckiego. Słowa gratulacji
w imieniu starosty przysuskiego Mariana
Niemirskiego złożył Jarosław Bednarski,
podkreślając rolę szkoły dla środowiska na
przestrzeni 100 lat. Wójt Gminy Borkowice
Robert Fidos podziękował za trud włożony
w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży
byłym i obecnym pedagogom, dyrektorom
oraz pracownikom szkoły. Poinformował,
że w bieżącym roku Gmina otrzymała
dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł i wybuduje
przy PSP w Borkowicach boisko typu ORLIK
o wymiarach 60x30 m. W szkole realizowany
jest projekt edukacyjny ,, Inwestujemy w młode
pokolenie”, na który pozyskano 370 tys.
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po
zakończeniu akademii wszyscy mogli zwiedzać
wystawę starych fotografii związanych
z historią szkolnictwa w Borkowicach.
Historia szkolnictwa w Borkowicach sięga
czasów średniowiecznych kiedy to powstała
szkółka parafialna. W 1591 roku kierownikiem
szkoły jest Maciej z Radoszyc. W 1612r.
rektorem szkoły był Krzysztof. Szkółka
ta istniejąca jeszcze w 1863r. w pobliżu
kościoła uczyła zasad wiary świętej, a także
czytania, pisania i rachunków. W trudnych
realiach zaboru rosyjskiego prowadzono
tajne nauczanie. W Borkowicach zajmowali
się nauczaniem Jan Dziubiński, Franciszek
Sionek i Antoni Bielas. Twórcą obecnie
istniejącej szkoły był przybyły w grudniu
1913r. nowy proboszcz, znany historyk

kościoła, bajkopisarz, zbieracz pamiątek
narodowych ks. Jan Wiśniewski. Powstała
w 1914r. szkoła ludowa była rozszerzeniem
działalności utworzonej przy borkowickim
pałacu ochronce, w której nauczycielką była
Maria Piątkowska z Warszawy. W 1915r.
w wyniku działań frontowych pierwszej
wojny światowej, działalność szkoły została
przerwana. Wojska rosyjskie wycofały się za
Wisłę. Ich miejsce zajęły wojska austriackie.
W 1916r. władze zaborcze wyraziły zgodę
na organizację szkoły w Borkowicach.
Szkołę urządzono w budynku Urzędu Gminy,
a następnie w organistówce i dwóch wynajętych
domach. Pierwszą nauczycielką była Eugenia
Szenkówna. Następnie
Ewa Grodnicka w 1917 r.
i Genowefa Jakubowska
w 1919r. Od 14 X 1919r.
pracę w szkole rozpoczął
długoletni kierownik
szkoły Marian Skrzynecki.
15 października 1917r.
szkoła i parafia obchodziły
uroczyście setną rocznicę
zgonu bohatera Naczelnika
Państwa gen. Tadeusza
Kościuszki. 11 listopada
1918r. Polska odzyskała
niepodległość. Ziściły się
marzenia i modlitwy kilku
pokoleń Polaków. Po
odzyskaniu niepodległości
wprowadzono dekret
o obowiązku szkolnym. W 1921r. w szkole było
stu siedemdziesięciu pięciu uczniów i jeden
nauczyciel. Rok później przekształcono ją
w szkołę dwuklasową. Obowiązki kierownika
objął Marian Skrzynecki, a drugą siłą
nauczycielską została
Aniela Burzyńska.
Szkoła organizowała
kursy wieczorowe dla
dorosłych. W latach
1924-1934 nauczycielami
w szkole byli: Karol Unger,
Bronisław Banaszkiewicz,
Maria Boczkowska,
Janina Szloserówna,
A n n a To p o r k i e w i c z ,
Adam Kozina i Stefan
Kowalczewski. Religii uczyli
ks. Jan Wiśniewski, ks.
Jan Jagiełło, ks. Wacław
Kaszewski, ks. Jan Tołpa,
ks. Władysław Burek i ks.
Walenty Ślusarczyk. Od
1931r. szkoła uzyskała
status szkoły 3-klasowej. Warunki pracy
i nauki były bardzo ciężkie. Większość dzieci
przychodziła do szkoły boso. Mieszkańcy
Borkowic, Radestowa i Zdunkowa opodatkowali
się na rzecz budowy nowej szkoły, która miała
powstać na placu obok Urzędu Gminy. Od
końca lat dwudziestych szkoła organizowała
wycieczki. Środkami lokomocji były wozy
drabiniaste. Na terenie szkoły działały
organizacje: koło Ligi Ochrony Przyrody, koło
PCK, drużyna harcerska i sklepik szkolny.
W styczniu 1934 roku wójtem Gminy Borkowice
wybrany został Janusz Łącki z Radestowa,
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którego głównym projektem miała być
budowa siedmioklasowej szkoły powszechnej
w Borkowicach. 13 maja 1935r. dotarła do
szkoły smutna wiadomość o śmierci marszałka
Józefa Piłsudskiego. Uczniowie polskich szkół
na rękawy ubrań nałożyli żałobne przepaski.
W 1934r. na prośbę ks. Jana Wiśniewskiego
Stefan i Maria Dembińscy przekazali gminie
działkę w centrum Borkowic na rzecz budowy
szkoły. W 1935r. rozebrano budynek dawnej
karczmy i rozpoczęto budowę nowej szkoły,
której głównym promotorem był wójt Gminy
Janusz Łącki. W 1936r. trwała budowa gmachu
szkoły. Za zgodą ks. Jana Wiśniewskiego, przez
pole plebańskie koło sadzawki przeprowadzono
dreny odwadniające plac szkoły. W 1938r.
gmach nowej szkoły wystawionej z cegły
był na tyle wykończony, że do sal na dole
można już było wprowadzić niektóre oddziały.
W salach od zachodu umieszczono sklep
Spółdzielni Plon. Lata 30-te to szybki rozwój
kraju w tym polskich szkół. Działalność szkoły
w Borkowicach wspierana była przez Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży i utworzone na
plebanii przez ks. Jana Wiśniewskiego
Muzeum Regionalne. 1 września 1939 roku
Niemcy Hitlerowskie, a 17 września Związek
Radziecki napadły na Polskę. Zajęcia lekcyjne
nie rozpoczęły się. 8 września do Borkowic
wkroczyły wojska niemieckie, zajmując budynki
pałacu Dembińskich oraz szkoły powszechnej.
Rozpoczął się czas okupacji. Jesienią 1939
roku w kilku domach rozpoczęły się zajęcia
lekcyjne. Okupanci zabronili nauczania :
historii, geografii Polski i literatury. Niszczyli
mapy, globusy i książki. Nie bacząc na
zagrożenie życia, polscy nauczyciele rozpoczęli
naukę na tajnych kompletach. Uczniowie
z Borkowic uczestniczyli w tajnym nauczaniu

prowadzonym przez: Mariana Skrzyneckiego,
Mariana Christianiego, Jadwigę Wróblewską,
Mariana Wróblewskiego i Juliana Ciosa.
W 1943 roku do Borkowic dotarła wiadomość,
że wójt – porucznik Janusz Łącki przebywający
w niewoli od 1939 roku - został zamordowany
wiosną 1940 roku w Katyniu przez radzieckie
NKWD. Radość z odzyskanej wolności w 1945
roku trwała krótko. Okazało się, że po okupacji
hitlerowskiej nastąpił długi – bo aż do 1989
roku - okres dominacji radzieckiej w formie
narzuconego ustroju komunistycznego W tym
najtrudniejszym okresie czasów stalinowskich

BORKOWICE
dyrektorem szkoły do 1954 roku jest Marian
Skrzynecki, a w latach 1954-1984 Walenty
Bolesław Adamczyk. Poza normalną pracą

szkoły charakterystyczne dla tych czasów
jest fałszowanie historii z lat 1918-1945.
W szkole nie obchodzi się rocznic odzyskania
niepodległości, rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Pod groźbą surowych kar nie wolno mówić
o Katyniu. Polskie szkoły są zmuszone
do czczenia rocznic wybuchu Rewolucji
Październikowej w Rosji. Komuniści likwidują
naukę religii w szkole.
Mimo tych trudnych warunków kształcą
się kolejne roczniki uczniów, pojawiają się
w szkole telewizory, sprzęt audiowizualny, a w
latach osiemdziesiątych wideo. W 1984 roku

dyrektorem szkoły zostaje Henryk Zieliński.
W tym okresie aktywnie działają borkowickie
drużyny ZHP. Szkoła wyposażona zostaje
w centralne ogrzewanie
i sanitariaty. W czerwcu
1989 roku Polska
odzyskuje niepodległość.
W warunkach wolnej
Polski potrzebne były
zmiany w prawie oświatowym. Ustawa o systemie oświaty wprowadzała
nowy system edukacyjny.
Do szkół wróciło nauczanie religii. W latach 19941999 dyrektorem szkoły
był Robert Fidos. W 1996r.
szkoła została przekazana
gminie, dzięki czemu rozpoczęły się trwające kilka lat remonty. Powstała
nowa kotłownia, budynek
został ocieplony, wymieniono stolarkę okienną, zorganizowano szatnię. W 1999r. nastąpiły zmiany w systemie oświaty. Powołano 3
letnie gimnazja i 6 letnie szkoły podstawowe.
W latach 1999-2002 dyrektorem szkoły była
Halina Jóźwik. W związku z chorobą pani dyrektor obowiązki dyrektora szkoły w latach
2000-2002 pełniła Halina Półtorak. Dyrektorem gimnazjum w latach 1999-2002 był Robert Fidos. W 2002r. po raz pierwszy uczniowie VI klasy i III gimnazjum pisali sprawdzian
i egzamin. W 2000r. oddano do użytku salę
gimnastyczną oraz pierwszą pracownię kom-

puterową. Gmina otrzymała z Ministerstwa
Edukacji Narodowej autobus szkolny- gimbus. W 2002r. Rada Gminy Borkowice podjęła uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w skład, którego weszła szkoła podstawowa i gimnazjum. Dyrektorem Zespołu w latach 2002-2010 był Robert Fidos. Po
wyborze dyrektora na stanowisko Wójta Gminy Borkowice, dyrektorem Zespołu Szkół - od
grudnia 2010 roku - jest Waldemar Cichawa.
Do ważniejszych wydarzeń z tych lat należy
zaliczyć sukcesy uczniów w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i olimpiadach. W 2007r. w szkole powstała Harcówka im. Janusza Łąckiego, a bibliotece
szkolnej nadano imię ks. Jana Wiśniewskiego. W 2008r. szkoła podstawowa otrzymała
sztandar i imię Janusza Łąckiego. Szkoła znana jest z organizowanych Festiwali Piosenki
Harcerskiej i Patriotycznej, zespołów muzycznych, działalności drużyn ZHP oraz dobrych
wyników nauczania. W 2009 roku zorganizowano wyjazd do Katynia, by złożyć hołd patronowi szkoły. W 2011 roku Minister Kultury
wyraził zgodę na utworzenie Szkoły Muzycznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Wraz ze statutem szkoła muzyczna I stopnia z siedzibą w Ruszkowicach
otrzymała imię Oskara Kolberga. Kształci się
w niej 93 uczniów z 10 okolicznych gmin.
Jest pierwszą w Polsce szkołą zorganizowaną w środowisku wiejskim. Uczniowie kształcą się w następujących klasach: fortepianu,
skrzypiec, saksofonu, akordeonu, perkusji,
klarnetu, puzonu, fletu i trąbki.

GMINA BORKOWICE INWESTUJE W MŁODE POKOLENIE
W dniu 6 marca 2014 r. Gmina Borkowice
podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Projektów Unijnych na
dofinansowanie projektu konkursowego
o wartości 370 131 zł.

Środki te pochodzą z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu
jest wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów ze szkół wiejskich, napotykających
na bariery o charakterze środowiskowym,
ekonomicznym i gospodarczym. Projektem
objęci są uczniowie klas IV-VI PSP i I-III PG
w Borkowicach. Projekt dla 132 uczniów
będzie realizowany do czerwca 2015 r.
Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych i zainteresowań. Zajęcia
z matematyki, fizyki, informatyki oraz języka

angielskiego prowadzone są z użyciem
nowoczesnych metod nauczania. W tym celu
szkoła została wyposażona w nowoczesny
sprzęt: tablicę interaktywną, projektor, laptopy,
programy multimedialne, mikroskopy, zestawy
do elektroniki, praktyczne i wygodne bryły
geometryczne, tablice współrzędnych oraz
wiele innych pomocy dydaktycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia profilaktyczne w ramach programu prewencyjnego. Należą do nich kółka: modelarskie, foto – wideo oraz muzyczno- wokalne.
Do prowadzenia tych zajęć zakupiono: kamerę cyfrową, aparat fotograficzny i zestawy modelarskie. Dla uczniów ze zdiagnozowanymi
potrzebami wsparcia logopedycznego i pedagogicznego prowadzone są zajęcia specjalistyczne: logopedia i terapia pedagogiczna.
Do ćwiczeń logopedycznych zakupiony został

komputer z bardzo nowoczesnym programem.

Nowością w naszej szkole jest wprowadzenie
poradnictwa i doradztwa edukacyjno –
zawodowego. W celu uatrakcyjnienia zajęć
i pogłębiania zdobywanej wiedzy, projekt
przewiduje przeprowadzenie dwóch cyklów
wyjazdów edukacyjnych. Wszyscy uczniowie,
którzy biorą udział w projekcie przynajmniej
raz w roku szkolnym będą mogli skorzystać
z wyjazdu do: Centrum Nauki Kopernik i ZOO,
Teatru muzycznego Roma w Warszawie na
spektakl dla młodzieży, w Góry Świętokrzyskie
i do Kielc oraz do Bełchatowa i Łodzi.
Projekt umożliwia korzystanie z zajęć wszystkim uczniom, nie tylko mieszkującym
w Borkowicach ale z całego obwodu szkoły,
gdyż w ramach otrzymanego dofinansowania
możliwe jest uruchomienie dodatkowych odwozów dla uczniów z pozostałych miejscowości.
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GIELNIÓW

EGZAMIN GIMNAZJALNY w gimnazjum w Gielniowie
Dzień 23 kwietnia przywitał tegorocznych
trzecioklasistów piękną pogodą. Wszyscy tj.
44 uczniów stawili się w szkole w galowych
strojach.
Na twarzach uczniów malował się strach, często
tuszowany wesołą miną. Punktualnie o godzinie
9 zasiedli na hali sportowej w wylosowanych
przez siebie ławkach. Przewodnicząca komisji
egzaminacyjnej dokładnie zapoznała ich
z regulaminem, techniką oznaczania arkusza
itp. Kiedy wszystko było już jasne mogli
rozpoczęć swoje „zmagania” z arkuszem
egzaminacyjnym z części humanistycznej.

Najpierw musieli sprostać pytaniom zamkniętym
z historii i WOS-u, aby na koniec wykazać się
wiadomościami z języka polskiego jak również,
napisać rozprawkę, która jak wiadomo dla jednych
jest łatwą formą wypowiedzi pisemnej, a innym
sprawia większą trudność.
W kolejnym dniu uczniowie pisali egzamin
z części matematyczno – przyrodniczej,
w której musieli wykazać się wiadomościami
z biologii, chemii, geografii, fizyki oraz rozwiązać
zadania matematyczne.
Trzeciego dnia uczniowie zdawali egzamin
z języka obcego nowożytnego. W naszym

gimnazjum język angielski na poziomie
podstawowym i rozszerzonym pisało 35
uczniów, natomiast język niemiecki na poziomie
podstawowym wybrało 9 zdających.
Trzecioklasiści wychodzący z egzaminów mieli
mieszane uczucia. Jedni uważali, że egzamin nie
sprawiał im większej trudności, inni natomiast
mieli smutne miny i byli lekko zawiedzeni.
Wszystko okaże się w czerwcu, gdy otrzymają
wyniki swojej pracy.
Wszystkim tegorocznym trzecioklasistom
życzymy samych 100% wyników.

WYDARZENIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELINACH – MAJ
Rocznica Konstytucji 3-go Maja
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach świętowali
223 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z tym w szkole
odbyła się uroczysta akademia, przypominająca te ważne wydarzenia.
Uczniowie śpiewali Pieśni
i recytowali teksty związane z wydarzeniami sprzed lat.
Dużym zainteresowaniem młodszych dzieci cieszyła się scenka
przedstawiająca moment uchwalenia dokumentu przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego.

Diecezjalne śpiewanie z sukcesem
Uczennica kl. IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, Anna
Wierzbicka wygrała eliminacje regionalne w Drzewicy do XI Diecezjalnego
Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”
i reprezentowała szkołę w finale konkursu, który odbył się 6 maja w MDK
w Opocznie. Konkurs ten od 11 lat organizowany jest corocznie przez
Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej. Dzieci
i młodzież z diecezji radomskiej zaprezentowały swoje umiejętności
recytatorskie i wokalne wykonując utworu nawiązujące do polskiej historii,
kultury i tradycji. Ania wykonała utwór „Modlitwa obozowa” i w finale zajęła
III miejsce.
Integracyjny konkurs piosenki.
6 maja grupa uczniów reprezentowała PSP w Bielinach w XI
Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki „Śpiewajmy Razem”,
który odbył się w Radomiu. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, do
udziału w finale zostali wytypowani: Patrycja Sarwa i Kacper Ciecierski
z oddziału przedszkolnego, Zuzanna Socha z kl. II, Diana Krzak, Anna
Wierzbicka, Weronika Sarwa i Karol Rójszczyk z kl. IV. Uczennica Zuzanna
Socha otrzymała wyróżnienie.
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GIELNIÓW

Pierwszy w Polsce pomnik po kanonizacji
Świętego Jana Pawła II został poświęcony Gielniowie.
Uroczystość poświęcenie pomnika
połączona była z powiatowymi obchodami
Dnia Strażaka.
Jednak sam pomnik, pierwszy w gminie,
budził największe zainteresowanie
wiernych. Pomnik został wykonany
z brązu. Przedstawia Jana Pawła II
kroczącego z pastorałem. Zanim odbyło
się poświęcenie pomnika, została
odprawiona msza święta przez księdza
biskupa Henryka Tomasika, z udziałem
przedstawicieli samorządów gmin i powiatu.
Po nabożeństwie wszyscy przeszli przed
kościół i tam ksiądz biskup poświęcił
pomnik. Po uroczystym poświęceniu do
pomnika dochodzili mieszkańcy gminy,
składali kwiaty i poświęcali krótką chwilę na
modlitwę. Jednym z pierwszych, którzy przy
nowym pomniku przeżywali własną chwilę
refleksji był Władysław Czarnecki – wójt
gminy Gielniów, który później powiedział:
Budowa pomnika w Gielniowie, to
inicjatywa księdza proboszcza i wszystkich
parafian. Sami mieszkańcy składali się na
budowę obelisku, i to przede wszystkim
dzięki ofiarności mieszkańców gminy
i ich autentycznej, głębokiej potrzebie
zawdzięczamy fakt, iż ten piękny i ważny
pomnik będzie od dzisiaj upiększał naszą
gminę. Po poświęceniu pomnika zebrani
na mszy wzięli udział w obchodach
Powiatowego Dnia Strażaka.

Świetlica z Internetem
W związku z realizacją projektu pn. „Internet dla Mazowsza” do świetlicy w Snarkach
zostanie doprowadzona linia
światłowodowa mająca na celu
dostarczenie usług szerokopasmowego Internetu dla instytucji publicznych Województwa
Mazowieckiego.
Realizacja tego projektu jest
kontynuacją działań zapisanych
w Planie Odnowy Miejscowości.
Pierwszą inwestycją realizowaną w Snarkach ze środków Unii
Europejskiej był remont świetlicy, budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw oraz rewitalizacja terenu przyległego. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy Snarek oraz sąsiednich miejscowości będą efektywnie wykorzystywali owoce planowanej inwestycji.

INWESTYCJA
Wójt Gminy Gielniów informuje, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu
w miejscowości Zielonka położonej w Gminie Gielniów” dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 50 504,00zł.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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odrzywół

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Odrzywole
We wtorek 6 maja b.r. odbyła się
w Odrzywole uroczystość poświęcenia
i oddania do użytku wielofunkcyjnego
boiska sportowego wraz z zapleczem
oraz nowo zakupionego przez Gminę
20-osobowego autobusu marki MERCEDES.
Uroczystość zorganizował Wójt Gminy
Odrzywół Marian Kmieciak oraz Dyrektor
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
Barbara Rataj i Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowe im. Bohaterów Westerplatte Anna
Zbrowska. Boisko zostało wybudowane na
placu szkolonym kosztem ponad 600 tyś. zł.
75% kosztów budowy gmina pokryła z dotacji
Ministerstwa Sportu, dzięki ujęciu inwestycji
przez Samorząd Wojewódzki w bazie sportowej
województwa mazowieckiego. Zakup nowego
autobusu, przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych kosztował 313
tyś. zł. Gmina poprzez program realizowany
przez Powiat uzyskała dotację do zakupu
ze środków PFRON w kwocie 205 tyś. zł.
Boisko w Odrzywole jest kolejną inwestycją
sportową realizowaną w tej kadencji przez
samorząd gminny. Wcześniejsze to budowa
kompleksu „Orlik” w Lipinach, wielofunkcyjnego
boiska w Kłonnie i modernizacja boiska
ziemnego w Odrzywole. Boisko w Odrzywole
posiada powierzchnie tartanową i jest
w pełni przygotowane do gry w piłkę ręczną,
koszykową, siatkową i tenis ziemny. Plac został
utwardzony kostką. Została wybudowana
podpowierzchniowa instalacja odwodnieniowa
całego placu. Boisko posiada nowoczesne
oświetlenie, umożliwiające grę niezależnie
od pory dnia. Na uroczystość przybyli, oprócz
nauczycieli, młodzieży i rodziców także

Legendarny Jan Tomaszewski uświetnił uroczystość otwarcia boiska. Na zdjęciu z wójtem marianem Kmieciakiem.

zaproszeni goście w osobach Wicemarszałka
Senatu RP Stanisława Karczewskiego,
Wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowieckiego
Bożenny Pacholczak, Starosty przysuskiego
Mariana Niemirskiego oraz Wójtów
zaprzyjaźnionych gmin: Potworowa, Gielniowa
i Rusinowa. Szczególnym gościem uroczystości
był Poseł Jan Tomaszewski – znany bramkarz
reprezentacji polskiej z okresu jej największych
sukcesów. W 1973r. po meczu w eliminacjach
MŚ na Wembley i remisie z ówczesną
piłkarską potęgą Anglią, nazwany został przez
dziennikarzy „człowiekiem który zatrzymał
Anglię”. W reprezentacji Polski między innymi
pod wodzą Kazimierza Górskiego wystąpił 63
razy. Uroczystość otworzył Wójt Gminy Marian

Jan Tomaszewski nie stronił od kontaktu z młodymi mieszkańcami Odrzywołu.

Kmieciak. Otwarcia boiska dokonali zaproszeni
goście, a oba obiekty poświęcił ks. Adam
Łukiewicz – dziekan Dekanatu Drzewickiego
i Proboszcz odrzywolski. Pan Jan Tomaszewski
zachęcił młodzież do uprawiania sportu, który
może dać nie tylko ulotną sławę i pieniądze,
ale przede wszystkim doświadczenie,
znajomość życia i świata. Goście w osobach
Wicemarszałka Senatu, Wiceprzewodniczącej
Sejmiku i Starosty złożyli gratulacje na
ręce Wójta za wybudowanie kolejnego
pięknego obiektu sportowego. Przekazali
też upominki w postaci sprzętu sportowego.
Goście w praktyce mogli wypróbować jakość
nawierzchni boiska, strzelając karne. Na
krótką chwilę w bramce stanął też pan Jan
Tomaszewski – jak za dawnych lat bronił karne
strzelane między innymi przez ks. dziekana.
Uroczystość zakończył piękny występ
muzyczno-choreograficzny w wykonaniu
dziewcząt z Publicznego Gimnazjum
w Odrzywole oraz mecz trampkarzy UKS
Blask Odrzywół ze starszą rocznikiem drużyną
gimnazjalną. Wygrała drużyna gimnazjalna.
Puchar dla drużyny zwycięskiej wręczył
Pan Jan Tomaszewski. Należy podkreślić,
że tego dnia drużyny PSP Odrzywół i PG
w Odrzywole złożone głównie z zawodników
UKS Blask Odrzywół, trenowanych przez
Kamila Lewińskiego wzięły udział w finałowych
piłkarskich rozgrywkach regionalnych. W b.r.
gmina odda jeszcze do użytku wielofunkcyjne
boiska w Ossie, mini boisko w Kamiennej Woli
i na osiedlu przy ul. Opoczyńskiej. W wakacje
przeprowadzony zostanie także remont
nawierzchni i elewacji Hali Sportowej.

Uroczystości Konstytucji 3-go Maja i Dzień Strażaka w gminie Odrzywół
Tradycyjnie połączone obchody Święta
3-go Maja i Dnia Strażaka rozpoczęły
się uroczystą mszą świętą w kościele
parafialnym w Odrzywole, którą celebrował
ks. proboszcz Adam Łukiewicz.
We mszy wzięły udział pododdziały jednostek
OSP z Odrzywołu, Wysokina i Kłonny wraz
ze sztandarami. We mszy uczestniczyły też
poczty sztandarowe szkół: PSP Odrzywół,

PG Odrzywół i ZSPiMS w Lipinach. Po
mszy w takt muzyki marszowej granej przez
orkiestrę odbyła się tradycyjna defilada
pocztów sztandarowych i pododdziałów
OSP przez centrum Odrzywołu. Przed remizą
OSP odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie
której po odegraniu hymnu państwowego
ks. proboszcz Adam Łukiewicz poświęcił
samochód strażacki przekazany dla OSP
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Odrzywół przez Powiatową Straż Pożarną.
Wójt Gminy w imieniu mieszkańców i gości
złożył życzenia dla druhów z okazji ich święta.
Starosta przysuski Marian Niemirski, Wójt
Gminy Marian Kmieciak i Przewodniczący Rady
Gminy Stanisław Gapys udekorowali druhów
odznaczeniami strażackimi. Uroczystość
zakończyło tradycyjne spotkanie i poczęstunek
druhów z jednostek OSP z gminy Odrzywół.

odrzywół

Maratony MTB w gminie Odrzywół
Po raz pierwszy w Niedzielę 11 maja b.r.
w gminie Odrzywół zostały zorganizowane
ogólnopolskie Maratony MTB i rajd
rowerowy. Miały one charakter crossowy
– jazdy z wykorzystaniem wzniesień
istniejących na terenie gminy („Solowe
Góry” nad rzeką Drzewiczką, „Dębowa Góra”,
„Królówka” i wzniesienia na skraju puszczy
opoczyńskiej).
Hasłem przewodnim imprezy była „Górska
Jazda w Centrum Polski”. Organizatorem
maratonu był Wójt Gminy Odrzywół i Opoczno
Sport Team, a organizatorem rajdu dodatkowo
była Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”.
Organizatorzy przygotowali dwie trasy maratonu:

- GIGA o długości 63 km i największym stopniu
trudności.- MEGA o długości 40 km. Dla mniej
zaawansowanych została przygotowana trasa
rajdowa HOBBY o długości 16 km. Dzieci do
lat 9 mogły spróbować sił w rajdzie na trasie do
1200 m. Trasy wyścigów głównie wiodły poprzez
leśne dukty i ścieżki oraz polne drogi. W imprezie
wzięło udział prawie 200 uczestników, w tym
kilkanaście osób z obszaru LGD „Wszyscy
Razem”, najwięcej z gminy Odrzywół,
Gielniów i Klwów wraz z Wójtem Piotrem
Papisem. Dla zwycięzców poszczególnych
tras i kategorii zostały przygotowane nagrody
i puchary. Nagrody rzeczowe otrzymali też
najmłodsi kilkuletni uczestnicy imprezy. Czasy

poszczególnych zawodników i ich trasa była
monitorowana przy pomocy elektronicznych
bramek na trasie i mecie oraz przy pomocy
chipów kontrolnych, w które zostali wyposażeni
wszyscy uczestnicy maratonu i rajdu. Impreza
miała na celu propagowanie turystyki rowerowej
i agroturystyki w gminie Odrzywół i na obszarze
LGD „Wszyscy Razem”. Osoby z poza
gminy Odrzywół biorące udział w imprezie,
były pod wrażeniem piękna tras rowerowych
biegnących w dolinie rzeki Drzewiczki oraz
skraju puszczy opoczyńskiej i pilickiej. Kolejny
maraton crossowy współorganizowany przez
LGD „Wszyscy Razem” odbędzie się w gminie
Gielniów w miesiącu czerwcu.

Turniej Orlik 2014 w Lipinach

Już po raz trzeci w Lipinach 13 maja b.r.
na boisku „Orlik” został rozegrany turniej
piłkarski dla drużyn gimnazjalnych. W turnieju
wystąpiły drużyny ze szkół gimnazjalnych
w Odrzywole, Klwowie i Rusinowie.
Turniej wygrała drużyna z Odrzywołu przed
drużyną z Klwowa i Rusinowa. Najlepszym
strzelcem został Krzysztof Markiewicz

a najlepszym bramkarzem Wiktor Gut – obaj
z PG Odrzywół. Najlepszym zawodnikiem został
Adam Wasilewski z PG Rusinów.
Uczniowie turnieju otrzymali nagrody
i wyróżnia. Organizatorem imprezy była
gmina Odrzywół i nauczyciele: Andrzej Gapys,
Zbigniew Niemirski i trener UKS Blask Odrzywół
Kamil Lewiński.

Zielona szkoła w Dunajcu
Wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla
uczniów klas pierwszych typu „Zielona
Szkoła” lub „Biała Szkoła” w Publicznym
Gimnazjum w Odrzywole stały się tradycją
szkolną.
W tym roku odbył się czternasty wyjazd tego
typu. Cieszą się one wielką popularnością

Kampania wyborcza
W całym Odrzywole na znakach drogowych,
w tym na wysepkach na jezdni wiszą
plakaty wojewody mazowieckiego. Jest to
droga wojewódzka 728. Można się spytać
czy Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził
zgodę na umiejscowienie plakatów w tak
bezsensownym miejscu.

i dzięki nim kilkaset uczniów przez te
lata skorzystało z takiej formy zwiedzania
różnych zakątków Polski oraz praktycznej
nauki o środowisku i przyrodzie. Wszystkie
wyjazdy są dofinansowywane przez Gminę
w Odrzywole.
Tegorocznym miejscem pobytu był Biały
Dunajec. Pierwszego dnia młodzież
zwiedziła najpiękniejsze zabytki
Krakowa, a potem było Zakopane
i jego okolice. W siedzibie TPN
zapoznała się ze sposobami
ochrony przyrody, poznała unikalna
florę i faunę Tatr oraz dowiedziała
się jak właściwie zachowywać
się na szlakach turystycznych.
W czasie pobytu był też relaks
w Termach Podhalańskich,
spotkania integracyjne, konkursy
oraz zajęcia z edukacji ekologicznej.
W ostatnim dniu wyjazdu 18 maja
2014 r. uczniowie uczestniczyli
w XIV Urodzinowym Spotkaniu
Szkół Jana Pawła II w Wadowicach.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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potworów

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Upowszechnianie wiedzy o samorządzie
terytorialnym, kształtowanie aktywnych
postaw obywatelskich oraz wzmacnianie
lokalnego patriotyzmu to podstawowy
cel Konkursu organizowanego corocznie
w Publicznym Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w Potworowie dla upamiętnienia
rocznicy przeprowadzenia pierwszych
demokratycznych, w pełni wolnych
wyborów samorządowych w Polsce.
W Konkursowych zmaganiach
przybliżających młodzieży gimnazjalnej wiedzę
z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu

udział wzięło 24 uczniów.Egzamin Konkursowy
składał się z 20 pytań testowych, obejmujących
zakresem tematycznym wiedzę dotyczącą m.in.
aktów prawa miejscowego, struktury urzędów
samorządowych oraz sposobu wyłaniania
i kompetencji poszczególnych organów władz
samorządowych.
Po dokładnym sprawdzeniu testów
i podliczeniu punktów Komisja Konkursowa
w składzie: Tomasz Górka - Sekretarz Gminy
Potworów i Krzysztof Wochniak - Dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Potworowie,
wyłoniła zwycięzców osiemnastej edycji

Konkursu. Pierwsze miejsce w Konkursowym
sprawdzianie promującym ideę samorządności
zdobyła Karolina Sowińska, na drugim miejscu
uplasował się Piotr Idzikowski, natomiast
trzecie miejsce przypadło Grzegorzowi
Dybczyńskiemu. Wójt Gminy Potworów
Marek Klimek wręczając zwycięskiej trójce
nagrody książkowe ufundowane przez
Urząd Gminy w Potworowie pogratulował
wszystkim uczestnikom bardzo dobrej wiedzy
samorządowej, a Dyrekcji Gimnazjum sprawnej
organizacji Konkursu.

Gminny Dzień Strażaka w Potworowie
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu
patrona strażaków Świętego Floriana
członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Potworów spotkali się na
uroczystym apelu.
Niedzielne obchody Dnia Strażaka
rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod
przewodnictwem Proboszcza parafii pw. św.

Doroty w Potworowie księdza Jana Gruszki
w intencji strażaków i ich rodzin.
Po nabożeństwie poczty sztandarowe
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na
czele z Komendantem Gminnym Ochotniczej
Straży Pożarnej w Potworowie Mieczysławem
Kędzierskim przemaszerowały na plac przed
Publiczną Szkołą Podstawową i Gimnazjum.
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Oficjalną część Gminnego Dnia Strażaka
zakończyło przemówienie Wójta Gminy
Marka Klimka, w którym podkreślił znaczenie
działań strażaków ochotników na rzecz
lokalnej społeczności, a także przedstawił
zakres zadań jakie władze Gminy Potworów
czynić będą, by wspomagać pracę Ochotniczej
Straży Pożarnej.

potworów

Dzień Ziemi w Potworowie
Dzień Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej
w Potworowie to świetna okazja do edukacji
ekologicznej i integracji szkolnej.
Część artystyczną z udziałem uczniów należących do
ekologicznego Klubu Naszej Ziemi przygotowała pani Joanna Mikulska – szkolny opiekun koła. Ekologiczne przedstawienie uświadomiło nam wszystkim, jak olbrzymią rolę
pełni człowiek na planecie Ziemia oraz jakie istnieją zagrożenia cywilizacyjne, i jakie są możliwości zapobiegania im.
Uczniowie wykazali się niemałym talentem aktorskim przedstawiając humorystyczne scenki m.in. wywiad z drzewami
z Puszczy Białowieskiej, wizytę w domu babci czy nową
eko-wersję bajki Jaś i Małgosia. Podsumowaniem przedstawienia był ekologiczny pokaz mody. Oryginalne stroje
wykonane z papieru, plastikowych butelek, foliowych torebek, przystrojone koralami z kapsli oraz zużytej folii aluminiowej wzbudziły wiele emocji. Wrażenia estetyczne były
ogromne i na długo pozostaną w naszej pamięci.
Opracowała: Joanna Mikulska

Szóstoklasiści z wizytą w Parlamencie
W dniu 28 kwietnia 2014 r. uczniowie klas
szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie
uczestniczyli na zaproszenie Wicemarszałka
Senatu Stanisława Karczewskiego
w wyjazdowych zajęciach lekcyjnych
zorganizowanych w siedzibie Parlamentu
Rzeczypospolitej w Warszawie. W Senacie
młodzież brała udział w lekcji historii, podczas
której dowiedziała się jak dawniej wyglądał
Senat i jakie zasady panowały podczas
głosowania. Mieli także okazje dowiedzieć
się, kto mógł być członkiem Senatu, oraz mogli
przebrać się w szaty ówczesnych władz. Po
lekcji uczniowie mieli możliwość zobaczenia
salę obrad Sejmu, gdzie przewodnik
przedstawił zasady głosowania przez posłów.
W trakcie wędrówki po Parlamencie uczniowie
mieli możliwość spotkania i porozmawiania
z politykami znanymi z mediów.
Opracowała: Urszula Ślusarczyk

Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski.
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
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RUSINÓW

Strażacy w służbie społeczności lokalnej
Początek maja jest okresem lokalnych uroczystości
przypominających o ciężkiej, odpowiedzialnej i bardzo
ważnej pracy jaką mają strażacy. W tym roku nasze
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych miały swój
dzień w Zychorzynie.
Jak przy każdej imprezie plenerowej najważniejsza
była pogoda, a ta na szczęście dopisała. Na początku
odbyła się uroczysta odprawa jednostek z terenu Gminy
Rusinów oraz jednej jednostki z za miedzy – Drzewicy.
Całością uroczystości dowodził Komendant Gminny OSP
– Marian Andrzej Wesołowski. Przy hymnie narodowym
wciągnięto na maszt flagę państwową i korowód ze
sztandarami przemaszerował pod miejscową kaplicę, gdzie
nastąpiła kulminacja wydarzeń. Tutaj zostały poświęcone
przez proboszcza parafii Rusinów – ks. Edwarda Swata
i proboszcza parafii Nieznamierowice – ks. Czesława
Śmiechowskiego, pojazdy OSP Zychorzyn: dwa wozy
ratowniczo-gaśnicze oraz łódź ratownicza z napędem
spalinowym. Aktu zdjęcia biało-czerwonych szarf dokonali:
Wójt Gminy Rusinów – Marek Modrzecki, Przewodnicząca
Rady Gminy w Rusinowie – Jadwiga Kietlińska oraz radni
z Zychorzyna – Dorota Jaciubek i Tadeusz Smolarski.
Wszyscy uczestnicy wzięli następnie udział w polowej
mszy świętej, którą koncelebrowali: proboszcz parafii
Rusinów – ks. Edward Swat, proboszcz parafii Bieliny –
ks. Grzegorz Walczak, proboszcz parafii Drzewica – ks.
Adam Płuciennik oraz ks. prałat Stanisław Madej. Msza
miała jeszcze jeden ważny wymiar. Mianowicie była to
jednocześnie uroczystość odpustowa w Zychorzynie. Po
mszy świętej pod kaplicą znów jednostki OSP w asyście
gości i mieszkańców udały się pod miejscowy macierzysty
budynek, gdzie odbyła się trzecia część uroczystości.
Dla zasłużonych strażaków odznaczenia wręczali oprócz
Wójta Gminy Rusinów i Przewodniczącej Rady Gminy
w Rusinowie także: Dowódca JRG w Przysusze – kapitan
Roman Świercz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Przysusze – dh Józef Pomykała i oczywiście Prezes
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rusinowie – dh Wiesław
Kowalski. Na sam koniec głos zabrał Wójt Gminy Rusinów
oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Rusinowie, dziękując
strażakom za ich pracę w służbie społeczności lokalnej.
Zakończeniem uroczystości był poczęstunek dla strażaków
i zaproszonych gości. Szczególne podziękowania za
tak wspaniałe wydarzenie należą się między innymi dla
Stanisława Pomykały, który był głównym inspiratorem.
Ale podziękowania należą się wszystkim, którzy dołożyli
starań, aby ten dzień był dniem miłym i szczególnym w życiu
naszych strażaków i mieszkańców Zychorzyna

Smacznie i zdrowo!
Za pośrednictwem LGD „Wszyscy Razem”
w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju z działania „Małe projekty”
zorganizowane zostały warsztaty kulinarne.
Był to pierwszy etap projektu „Warsztaty
kuchni regionalnej oraz organizacja Nocy
Świętojańskiej” w Nieznamierowicach.
Organizatorem spotkań kulinarnych było
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamierowice.
W programie każdego spotkania znalazła
się prezentacja dotycząca historii kulinarnej
regionu. W warsztatach wzięło udział 21 osób
w różnym wieku, zaczynając od najmłodszych
pociech, a kończąc na seniorach. Na
każdym ze spotkań poruszane były tematy
wypieku ciast i chleba, przekąsek i sałatek,
dań wielkanocnych, dań staropolskich
i dań regionalnych z terenu LGD „Wszyscy
Razem”. Prace w kuchni koordynowały

seniorki, które były odpowiedzialne za
przeprowadzenie wszystkich warsztatów
i wzorowo wywiązały się z tego zadania.
W trakcie spotkań udało się przygotować
i sfotografować wiele tradycyjnych i smacznych
potraw, które ku uciesze pasjonatów kuchni
regionalnej znajdą się w gazetce lokalnej
Stowarzyszenia Wsi Nieznamierowice,
wraz ze sposobem przyrządzenia. Celem
operacji było podnoszenie jakości życia
społeczności lokalnej na obszarze objętym
Lokalną Strategią Rozwoju, promocja lokalnych
walorów kulturowych, rozwijanie aktywności
społeczności lokalnej poprzez organizację
warsztatów kuchni regionalnej. Warsztaty
wpłynęły na podwyższenie jakości życia
mieszkańców poprzez poszerzenie wiedzy
i umiejętności oraz promocje lokalnych walorów
kulturowych. Udział w warsztatach wzmocnił
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współpracę i solidarność lokalną. Młode
osoby poznały tradycje kulinarne oraz tradycje
związane z obchodami „Wielkiej Nocy”.

RUSINÓW

Ostatnia ulica w Rusinowie utwardzona
W ciągu ostatnich lat w Rusinowie większość
inwestycji obejmowała elementy infrastruktury
komunikacyjnej. Te działania jak pamiętamy
podyktowane były budową kanalizacji z oczyszczalnią
ścieków.
W 2012 roku asfalt położono na ulicach: Rolnej,
Zakościele oraz przedłużono ulice: Starowiejską i Zaciszną.
Rok wcześniej wyremontowano ulicę Stegny. W tym roku
przyszedł czas na ostatnią z ulic – Zaszkolną. Odcinek
o długości 293 metrów pozwoli mieszkańcom na dogodny
dojazd do ulicy Borowskiej. Teraz nie straszna będzie już
deszczowa jesień i topniejący wiosną śnieg. Łącznie od 2012
roku wyremontowano w Rusinowie 2165 mb dróg gminnych
o wartości ponad 630 tys. zł. Nie należy zapominać także
o nowym asfalcie i chodnikach z miejscami parkingowymi
na ulicy Szkolnej oraz ciągami pieszymi wokół budynków
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie.

W podstawówce o śmieciach

Na zaproszenie Krystyny Jurek – wychowawczyni klasy II B
w Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie, przybyła z miejscowego
Urzędu Gminy Justyna Majos, która miała za zadanie przybliżenia
dzieciom bardzo ważnego aspektu naszego codziennego życia,
jakim są odpady.
To już druga taka wizyta w tej placówce oświatowej. W zeszłym roku
prelekcji na ten temat wysłuchali gimnazjaliści. Przedstawicielka Urzędu
na początku przybliżyła dzieciom problemy związane z odpadami oraz
ich zagospodarowaniem, a następnie potrzebę segregacji. Aby sprawdzić
czy młodzież potrafi segregować odpady, pani Justyna zaprosiła młodych
adeptów nauki do aktywnej zabawy. Dzieci świetnie radziły sobie z oceną
poszczególnych odpadów i trafnie umieszczały je w odpowiednich workach.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ci młodzi ludzie już posiadają
odpowiednie podejście do śmieci i wiedzą, że ochrona środowiska jest
priorytetem i służy ich dalszemu życiu.

Targi turystyczne w Kielcach
W dniu 13 kwietnia 2014 r. Lokalna Grupa
Działania „Wszyscy Razem” uczestniczyła w VI
Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki „Agrotravel” w Kielcach.
Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 150
wystawców oraz ok. 20 tysięcy odwiedzających,
w tym wielu gości zagranicznych, także z Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) całej Europy
oraz z placówek dyplomatycznych. Program targów
obejmował, m.in.: prezentacje wystawców krajowych
i zagranicznych, oferty atrakcyjnego wypoczynku na
wsi, liczne konkursy dla wystawców i zwiedzających,
jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych oraz
potraw regionalnych z możliwością ich degustacji.
Stoisko Województwa Mazowieckiego tradycyjnie już
zorganizowane zostało przez Sekretariat Regionalny
KSOW oraz LGD „Razem dla Radomki”. Do
współudziału w szóstej edycji targów LGD „Wszyscy
Razem” zaprosiło Zespół Ludowy Przystalanki
oraz Stowarzyszenie „Przystalanie”. Stoisko, które
Panie zaprezentowały miało akcent Wielkanocny
ze względu na zbliżające się święta. Ponadto
uczestniczki ubrane w stroje ludowe, serwowały
regionalne specjały: pierogi z kapustą i grzybami,
kapustę z grochem, mazurki wielkanocne, ciasta.
Na scenie Województwa Mazowieckiego Panie
z Zespołu zaśpiewały pieśni ludowe jak również
pieśni wielkopostne. Sympatyczna atmosfera oraz
pyszne jedzenie sprawiły, że odwiedzający na dłużej
zatrzymywali się przy naszym stoisku. Województwo
Mazowieckie w tegorocznej edycji zajęło III miejsce
w konkursie na najciekawsze stoisko, z czego
jesteśmy bardzo dumni.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Gminne uroczystości 3 Maja w Wieniawie
Dnia 30 kwietnia 2014r w Zespole Szkół
Szkół Ogólnokszałcących w Wieniawie oraz
dnia 3 maja 2014r w Gminnym Centrum
Kultury w Wieniawie odbyła się uroczysta
akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii
Polski uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali montaż poetycko- muzyczny o patriotycznej i rocznicowej wymowie.
W uroczystości, która miała bardzo podniosły
charakter wzięli udział zaproszeni goście: ks.
dr Sylwester Jaśkiewicz Proboszcz Parafii
w Wieniawie, Pani Alicja Ślifirczyk Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie , Pani
Jadwiga Porczyńska Dyrektor Przedszkola
Publicznego, przedstawiciele Rady Rodziców,
uczniowie oraz nauczyciele.
W tym roku obchodzimy 223 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej
konstytucji w Europie, a drugiej na świecie,
po amerykańskiej. Konstytucja 3 Maja miała
stać się podstawą naprawy Rzeczpospolitej
- w wymiarze ustrojowym i społecznym, miała
też umocnić państwo, a przez to uchronić je
przed utratą niepodległości. „Majowa Ustawa
Rządowa” otwierała nowe spojrzenie na istotę
państwa, 1bwładzy i jej pochodzenie. Źródło
władzy widziała w woli narodu, a to na owe

Dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie.

czasy było bardzo nowoczesne sformułowanie.
Uznanie narodu jako suwerena odróżniało ją
od niektórych późniejszych XIX-wiecznych
konstytucji europejskich, które nadawane
były z łaski monarchy, a nie pochodziły z woli
narodu. Ten nowoczesny akt proklamował
zasady, które i dzisiaj uznawane są za zasady

państwa demokratycznego, takie jak zasada
zwierzchnictwa narodu, reprezentacji oraz
trójpodziału władz. – otwierając uroczystość
gminną powiedziała dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Wieniawie Pani Alicja
Ślifirczyk.

Następcy Andrzeja Grubby z Wieniawy

Następcy A. Grubby z opiekunem

Dnia 7 maja 20014 r. w Jedlińsku odbyły się Międzypowiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej w tenisie stołowym
chłopców w kategorii szkół podstawowych.
Bardzo dobrze w tych zawodach zaprezentowali się uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie zajmując
pierwsze miejsce. Młodzi tenisiści wystąpili w składzie: Mateusz Dolega,
Bartłomiej Adamczyk, Paweł Sadownik. Do zawodów chłopców przygotował
nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Pawlikowski.
W pierwszej fazie turnieju chłopcy z Wieniawy wyszli z grupy z pierwszego
miejsca wygrywając z PSP w Wałsnowie 3:1 i PSP w Mniszku 3:0. Następnie
w ćwierćfinale zwyciężyli PSP w Wilkowie 3:0 i w półfinale wygrali z PSP
w Czarnej 3:0. W finale pokonali PSP w Lipsku 3:1.
Reprezentacja PSP w Wieniawie awansowała do XVI Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym, które odbędą się w czerwcu
w Siedlcach.

Bezpłatna pomoc rolnikom
w wypełnianiu wniosków
o przyznanie płatności
bezpośrednich za 2014 rok
Jak co roku w Urzędzie Gminy
w Wieniawie w sali konferencyjnej w dniach
od 7 kwietnia do 15 maja br pracownicy
pomagali rolnikom z Gminy Wieniawa
w wypełnianiu wniosków o dopłaty
obszarowe w godzinach urzędowania.
Z usług skorzystało 165 rolników. Osoby
pomagające w wypełnianiu wniosków
dla rolników zostały przeszkolone przez
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze.
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Dzień Niezapominajki z udziałem Wójta Gminy Wieniawa
Dzień Polskiej Niezapominajki to
święto przyrody i ekologii, święto ludzi
serdecznych, życzliwych i kochających
miejsce, z którego pochodzą.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących
obchody Dnia Polskiej Niezapominajki
rozpoczęły się już 14 maja. Tego dnia odbyło
się symboliczne sadzanie kwiatów przed
budynkiem szkoły z rąk Wójta Gminy Wieniawa
mgr Witolda Studzińskiego, dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie mgr
inz. Adama Malety, nauczycieli świetlicy oraz
uczniów. Tegoroczne obchody odbywają się
w naszej szkole już po raz 7. W tym roku
harmonogram na ten dzień jest bardzo
interesujący, ponieważ cała uroczystość
dodatkowo prowadzona jest pod hasłem
„Oskar Kolberg – kronikarz polskiego folkloru”.
W naszym repertuarze są więc występy słowno
– muzyczne, prezentacje multimedialne na
temat Oskara Kolberga, tańce i śpiewy ludowe
w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej oraz
gimnazjum. Główną atrakcją będzie również
występ reaktywowanego zespołu ludowego
„Wieniawa” w porozumieniu z Gminnym
Centrum Kultury w Wieniawie, który tak pięknie
zaprezentował się w XVIII Festiwalu Folkloru
i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle 2012”,
o czym poinformuje w następnym wydaniu.

Wójt Gminy samodzielnie sadzi kwiaty

Konkurs recytatorski w Sokolnikach Mokrych
W Publicznej Szkole Podstawowej
w Sokolnikach Mokrych odbył się konkurs
recytatorski pt:”Bajkowy świat dziecka
w twórczości polskich poetów”.

Organizatorkami konkursu, który odbywa
się cyklicznie od 4 lat są nauczyciele
naszej placówki: mgr Małgorzata Kaleta
i mgr Monika Wójcicka. Celem konkursu

Uczestnicy konkursu z Sokolnik Mokrych

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

było przede wszystkim popularyzowanie
twórczości poetów polskich, rozwijanie
zdolności recytatorskich, zainteresowanie
uczniów poezją, jak i również zachęcenie
dzieci do występów publicznych oraz
nauka rywalizacji w przyjaznej i miłej
atmosferze. Dzieci wspierane były przez
swych rodziców, którzy zasiadając wśród
publiczności kibicowali swoim pociechom.
Jury, którego przewodniczącą była Pani
mgr Alicja Ślifirczyk, dyrektor Biblioteki
Gminy ,Kultury Wieniawa. Przyjaciel dzieci,
oceniało przede wszystkim dobór tekstu
i jego pamięciowe opanowanie, interpretację
utworu, ogólny wyraz artystyczny ( gesty
sceniczne, elementy ruchu, strój ). Wybór
nie był łatwy, ale po dłuższych obradach
wyłoniono zwycięzców. Do konkursu
przystąpiło 26 uczniów, którzy podzieleni
zostali na 3 grupy wiekowe. W każdej grupie
wyodrębniono kolejno I, II i III miejsce oraz
szereg wyróżnień. Miejsca I zajęli: Franciszek
Dębski, Marysia Czyżykowska, Karolina
Banasiak. Miejsca II zajęli: Weronika Kłak,
Dominik Chmura, Natalia Wójtowicz. Miejsca
III zajęli: Aleksandra Pietrasik, Julia Sułecka,
Gabriela Czyżykowska. Jury postanowiło
przyznać także kilka wyróżnień. Otrzymali je:
Amelia Siara, Julia Kazała, Antoni Adamczyk,
Przemysław Szczęsny, Monika Maciejczak,
Martyna Szczęsna, Magdalena Szczęsna.
Wszyscy wygrani, wyróżnieni, a także
pozostali uczestnicy konkursu recytatorskiego
otrzymali słodkie nagrody.
Bajkowy świat dziecka w twórczości
polskich poetów, został wpisany do wydarzeń
kulturalnych tej małej placówki szkolnej.
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Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maj 2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze informuje, że tegorocznym tematem
Światowego Dnia Bez Tytoniu (obchodzonym
jak co roku 31 maja) jest ,,Podnoszenie podatku
akcyzowego na wyroby tytoniowe”.
Podnoszenie podatków na wyroby tytoniowe skłania
palaczy do porzucenia nałogu, zniechęca młodych ludzi
do rozpoczęcia palenia oraz jest źródłem przychodów
do budżetów państw. Światowa Organizacja Zdrowia
zaleca znaczące i systematyczne podwyższenie
podatków na wyroby tytoniowe, w tym:

- skoncentrowanie działań na modelowaniu
składnika kwotowego podatku akcyzowego zamiast
podatku stanowiącego część procentową ceny, w celu
zwiększenia dochodów budżetowych, a także nałożeniu
wysokiej opłaty minimalnej;
- znaczne zwiększenia podatku akcyzowego na
wszystkie inne produkty tytoniowe, aby zachować
efektywność wzrostu podatku na papierosy;
- zwiększenie podatku akcyzowego w celu zbliżenia
opodatkowania do poziomu w innych krajach
członkowskich UE.

Celem obchodów jest przyczynienie się do ochrony
obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
prowadzą monitoring przestrzegania przepisów Ustawy
z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
( Dz. U. z 1996 r. ,Nr 10,poz.55,z późn. zm.) we
wszystkich nadzorowanych placówkach i obiektach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk

Niepubliczny Zespół Szkół im. św. Andrzeja Apostoła
w Nieznamierowicach
bezpłatne przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)

WSTĘPNA REKRUTACJA

W roku szkolnym 2014/2015 DLA KAŻDEGO DZIECKA, które do 30.06.2014 roku zostanie
wstępnie zgłoszone do bezpłatnych: PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ lub
GIMNAZJUM oferujemy m.in:
• bezpłatne multimedialne tablety edukacyjne lub laptopy na własność dla dzieci
• zwrot kosztów dowozu dzieci z innych miejscowości niż Nieznamierowice lub transport
szkolny
• co miesiąc bezpłatne wycieczki szkolne i dwa razy do roku pikniki rodzinne
• bezpłatne 9-cio godzinne przedszkole i świetlica szkolna
• rozszerzona nauka języka angielskiego w każdej klasie, również z udziałem native
speakerów
• zajęcia pozalekcyjne m.in. z robotyki i mechaniki z zestawami Lego Technic, Lego
WeDo, Lego Mindstorms
• bezpłatne zajęcia sportowe m.in z piłki nożnej, łucznictwa, strzelania pneumatycznego
• bezpłatne zajęcia wspierające i rozwojowe w przedszkolu (m.in. język angielski, rytmika,
konsultacje z logopedą i psychologiem, integracja sensoryczna, psychomotoryka)
• i wiele innych. więcej informacji na www.facebook.com/Nieznamierowice
Wstępne zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać na e-mail:
kontakt@fundacjasportowapolska.pl lub dzwonić pod numer 790 490 079. Formalne zgłoszenia
oraz inne dokumenty będą składane po kontakcie z każdą z rodzin w wakacje po zakończeniu
procesu organizacji Niepublicznego Zespołu Szkół im. św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje, iż wszyscy rolnicy
i sadownicy, którzy prowadzą produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego typu
owoce, warzywa, zioła, zboża obowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru Zakładów
Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obowiązek rejestracji działalności polegającej na produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej
wynika z zapisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr.136
poz 914 ze zm.). Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje, iż
punkty skupu owoców i warzyw oraz zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego mają obowiązek
wymagać od dostawców Zaświadczeń o wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej
Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zainteresowanych zapraszam do Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Przysusze, ul. Szkolna 7 w celu dokonania rejestracji gospodarstw.
Ze sobą proszę zabrać zaświadczenie o nadanie numeru gospodarstwa przez AR i MR.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysucha
mgr inż. Jolanta Wilk

Przysmaki Skowyrówki

Młoda kapusta zasmażana z pomidorami
Dzisiaj proponuję Państwu klasyczną potrawę
od zawsze związaną z naszym regionem, która
nie tylko jest pyszna, ale również przyjazna
cenowo.
Przygotowuje się ją łatwo i każdy może ją
zaproponować swoim bliskim. Nie mogę nie dodać,
że zaczyna się właśnie sezon na młodą kapustę i nie
sposób z tego nie skorzystać. Prezentowany przepis
pozwala przygotować 3-4 porcje. Smacznego.
Składniki: główka młodej kapusty, pęto swojskiej
kiełbasy, cebula, ok. 2 szklanki wody, łyżka masła,
1,5 łyżki mąki pszennej, 5 łyżeczek przecieru
pomidorowego, łyżka oleju. Przyprawy: sól, pieprz,
chilli, ewentualnie cukier, pęczek koperku.
Sposób przygotowania: Kiełbasę kroimy
w kosteczkę i podsmażamy na łyżce oleju, dodajemy
pokrojoną w kostkę cebulę i podsmażamy do
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zarumienienia. Młodą kapustę szatkujemy, wrzucamy
do garnka razem z kiełbasą i cebulą. Dolewamy 1
szklankę wody i dusimy pod przykryciem ok. 20
minut (aż kapusta będzie miękka – długość duszenia
zależy jak bardzo młoda jest kapusta). Pilnujemy, by
woda nie wyparowała całkowicie - w razie potrzeby
dolewamy - ja lubię kapustę bardziej płynną, więc
od razu wlewam 2 szklanki. Dodajemy przecier
pomidorowy i przyprawiamy solą i pieprzem (jak ktoś
lubi ostrzejsze można dodać chilli) - jeśli kapusta
byłaby za kwaśna można dodać odrobinkę cukru.
Na patelni roztapiamy łyżkę masła, wsypujemy mąkę
i chwilkę podsmażamy, intensywnie mieszając.
Wlewamy zasmażkę do kapusty. Mieszamy i dusimy
jeszcze kilka minut. Po wyłączeniu ognia możemy
dodać pokrojony koperek.
Anita Rejmer

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Podziękowanie
Księdzu Kanonikowi Kazimierzowi
Okrutnemu, ks. Stanisławowi Obratańskiemu,
Kolegom Samorządowcom i Wszystkim,
którzy kierowani szacunkiem i dobrym
wspomnieniem mojego zmarłego Ojca zechcieli
towarzyszyć mnie i naszej rodzinie w smutnych
uroczystościach ostatniego pożegnania
składam serdeczne podziękowania i wyrazy
wdzięczności. Państwa tak liczna obecność
była dla nas wszystkich wsparciem w trudnym
dla nas czasie i ważnym dowodem szacunku.
Serdeczne Bóg zapłać.
Maciej Stoliński z Rodziną

WYDARZENIA

List Marszałka do Starosty

Szanowny Panie Starosto,
Kształtowanie polityki lokalnego rynku pracy jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem i wyzwaniem. Stąd też chciałbym na ręce Pana
Starosty skierować serdeczne gratulacje i podziękowania za owocną współpracjęmającą na celu dobro mieszkańców powiatu przysuskiego
i efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013.
Zaangażowanie Pana, Pana Dyrektora Jana Kwaśniewskiego i Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w realizację projektów w ramach
działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w województwie mazowieckim
przyczyniło się do trwałych i pozytywnych zmian jakości życia osób bezrobotnych oraz poprawy sytuacji na mazowieckim rynku pracy.
Dzięki dużej wiedzy, zaangażowaniu i dogłębnej znajomości tematyki unijnej powstało wiele cennych inicjatyw, które mają znaczący
wpływ na regionalny rynek pracy, jak również rozwój przedsiębiorczości.
Doceniam ogromne znaczenie, trud i efektywną pracę publicznych służb zatrudnienia w realizację zadań w obszarze promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Podejmowane przez Państwa wysiłki w kształtowanie lokalnej polityki rynku pracy zasługują na wyrazy szczególnego uznania ze względu
na służebną rolę, jaką pełni PUP w Przysusze w stosunku do społeczności regionu. Praca, którą poświęcacie się służąc ludziom pomocą,
radą oraz wsparciem jest potrzebna i niezastąpiona.
Gratulując sukcesu wyrażam głęboką nadzieję, że w kolejnej agendzie unijnej na lata 2014 – 2020 równie efektywnie będziecie Państwo
realizować kolejne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, jak również Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami będziemy skutecznie zapobiegać bezrobociu
i pomagać w współtworzeniu nowych miejsc pracy. Ze swojej strony deklaruję gotowość pomocy do wspierania wszelkich działań i inicjatyw
na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego województwa. Jestem głęboko przekonany, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego
nadal będą tak samo efektywnie i skutecznie wykorzystywane, jak do tej pory.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i powodzenia w tak ważnym obszarze działalności publicznej. Niech wykonywana praca daje
jak najwięcej radości i będzie powodem do satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. Życzę również wielu sukcesów w pracy na
rzecz o sób bezrobotnych i pracodawców. Zadowolenia ze współpracy ze wszystkimi partnerami rynku pracy, a zwłaszcza Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Warszawie.
										
Z wyrazami szacunku Adam Struzik
										
Warszawa, dnia 07 kwietnia 2014 r.

Eurowybory w powiecie przysuskim
Znakomity wynik PiS w powiecie przysuski ilustrujący poparcie społeczeństwa powiatu na
poziomie blisko 50 % jest jednym z najlepszych osiągniętych przez partię w kraju. Pokazuje
również jak wysoki poziom akceptacji towarzyszy działaniom powiatowych struktur Prawa
i Sprawiedliwości, których liderem jest starosta Marian Niemirski. Bez wątpienia ten sukces
PiS jest po części osobistą zasługą starosty, na której zaważył jego autorytet.
Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu w powiecie przysuskim na podstawie
danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.
Uprawnionych do głosowania 35 742 osoby, udział w wyborach wzięło 7726 osób, frekwencja
wyborcza w powiecie przysuskim wyniosła 21,62 %. Głosów ważnych zostało oddanych 7414,
czyli 95,26 % oddanych głosów. Frekwencja w gminach prezentowała się następująco: Borkowice
– 17,45 %, Gielniów – 15,62 %, Klwów – 36,02 %, Odrzywół – 28,77 %, Potworów – 15,96 %,
Przysucha – 22,33 %, Rusinów – 20,63 %, Wieniawa – 19,17 %.

Starosta Marian Niemirski z Prezesem PiS Jarosławem
Kaczyńskim na konwencji w Przysusze.

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro			
3,67 % (272 głosy)
W gminach głosowano: Borkowice – 4,33 %, Gielniów – 4,01 %, Klwów – 3,32 %, Odrzywół – 2,56 %, Potworów – 5,42 %, Przysucha – 2,91 %,
Rusinów – 4,77 %, Wieniawa – 4,59 %.
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy				
1,5 % (111 głosów)
W gminach głosowano: Borkowice – 1,92 %, Gielniów – 2,09 %, Klwów – 0,70 %, Odrzywół – 1,92 %, Potworów – 1,93 %, Przysucha – 1,75 %,
Rusinów – 0,68 %, Wieniawa – 0,99 %.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
4,9 % (363 głosy)
W gminach głosowano: Borkowice – 9,13 %, Gielniów – 4,01 %, Klwów – 1,81 %, Odrzywół – 2,24 %, Potworów – 2,71 %, Przysucha – 8,12 %,
Rusinów – 2,04 %, Wieniawa – 4,22 %.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość				
49,66 % (3682 głosy)
W gminach głosowano: Borkowice – 40,22 %, Gielniów – 56,27 %, Klwów – 35,55 %, Odrzywół – 64,85 %, Potworów – 49,52 %, Przysucha – 47,89
%, Rusinów – 59,26 %, Wieniawa – 48,26 %.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch			
1,85 % (137 głosów)
W gminach głosowano: Borkowice – 2,88 %, Gielniów – 2,09 %, Klwów – 0,50 %, Odrzywół – 0,75 %, Potworów – 0,77 %, Przysucha – 2,78 %,
Rusinów – 2,59 %, Wieniawa – 1,24 %.
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina			
2,72 % (202 głosy)
W gminach głosowano: Borkowice – 1,44 %, Gielniów – 3,14 %, Klwów – 1,11 %, Odrzywół – 3,63 %, Potworów – 3,68 %, Przysucha – 3,05 %,
Rusinów – 2,32 %, Wieniawa – 3,23 %.
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwina - Mikke		
5,96 % (442 głosy)
W gminach głosowano: Borkowice – 2,72 %, Gielniów – 6,73 %, Klwów – 4,43 %, Odrzywół – 4,27 %, Potworów – 9,67 %, Przysucha –7,49 %,
Rusinów – 5,59 %, Wieniawa – 5,46 %.
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 			
9,46 % (701 głosów)
W gminach głosowano: Borkowice – 10,26 %, Gielniów – 8,89 %, Klwów – 2,42 %, Odrzywół – 6,84 %, Potworów – 6,96 %, Przysucha – 16,37 %,
Rusinów – 3,41 %, Wieniawa – 8,93 %.
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 				
20,29 % (1504 głosy)
W gminach głosowano: Borkowice – 27,08 %, Gielniów – 12,72 %, Klwów – 50,15 %, Odrzywół – 12,93 %, Potworów – 19,34 %, Przysucha – 9,64
%, Rusinów – 19,35 %, Wieniawa – 23,08 %.
								
Opracował Jarosław Bednarski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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powiatowy dzień strażaka w Gielniowie

Uroczystości strażackie poprzedziło poświęcenie pomnika Świętego Jana Pawła II
w Gielniowie.

Zaproszeni goście przeszli po mszy św. na miejsce uroczystości.

Druh Zbigniew Gołąbek oddał cześć pocztom sztandarowym.

Poczet sztandarowy dokonał podniesienia flagi państwowej.

Wyróżniającym się strażakom i osobom wspierającym działania straży wręczono
medale, nagrody i awanse.

Jednym z nagradzających strażaków był marszałek Adam Struzik.

Szanowne Dzieci.
W najsłoneczniejszym dniu roku, Dniu Dziecka,
władze powiatu przysuskiego składają Wam serdeczne
życzenia miłości rodziców, przyjaźni rówieśników,
pięknych chwil w szkole i samych sukcesów.
Życzymy, aby spełniały się wszystkie Wasze marzenia,
a każdy dzień zaczynał i kończył się radością. Mamy
nadzieję, że wszyscy dorośli będą budować dla
Was lepszy świat ten dzisiejszy i jutrzejszy również.
Wszystkiego Najlepszego.
Rada i Zarząd Powiatu Przysuskiego
Podziękowania strażakom za służbę, poświęcenie i ofiarność złożył starosta
Marian Niemirski.
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