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Od nowego roku zmiany w Ziemi Przysuskiej. Po 
przeszło półtorarocznej nieobecności wracają na na-
sze łamy serwisy informacyjne z gminy Klwów. Po 18 
miesiącach działalności wydawniczej zaprzestano dru-
ku „Kuriera Ziemi Przysuskiej”. To sama w sobie przy-
kra informacja, ponieważ w powstanie tytułu zespół re-
dakcyjny włożył sporo pracy, serca i poświęcenia. Jed-
nak to, co dla jednych jest powodem do smutku, dla in-
nych staje się powodem do zadowolenia. „Ziemia Przy-
suska” staje się znów jedynym informatorem o zasięgu 

powiatowym i z radością wita na swoich łamach serwisy 
z gminy Klwów. Cieszymy się, że dzięki temu wszyscy 
czytelnicy naszego pisma będą mieć możliwość śledze-
nia ważnych wydarzeń z terenu całego powiatu z gmi-
ną Klwów włącznie. Ma to jednak jeszcze jedną kon-
sekwencję. Jako redaktor naczelny muszę zrezygno-
wać z przyjemności kontaktu z Państwem, w postaci 
publikowanych na stronie 2 naszego miesięcznika fe-
lietonów. Ilość informacji z terenu powiatu napływają-
cych do redakcji powoduje, że zdecydowanie ważniej-

sze wydaje mi się publikowanie materiałów informują-
cych o ważnych wydarzeniach w powiecie, niż dziele-
nie się własnymi refleksjami, które z natury rzeczy są 
zdecydowanie mniej istotne, niż rzetelne informowanie 
Państwa Czytelników o bieżących sprawach związa-
nych z życiem powiatu. Mam nadzieję, że jakość na-
szego informatora samorządowego będzie odpowia-
dać Państwa oczekiwaniom i potrzebom.

Jarosław Bednarski

Definicja osób 
niepełnospraw-
nych zawarta 
w Karcie Praw 
Osób Niepełno-
sprawnych mówi: 
Niepełnospraw-
nymi są osoby, 
których spraw-
ność fizyczna, 
psychiczna lub 
umysłowa trwa-

le lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoż-
liwia życie codzienne, naukę, pracę, oraz pełnie-
nie ról społecznych, zgodnie z normami prawny-
mi i zwyczajowymi. Natomiast ustawa z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudniania osób niepełnospraw-
nych (j.t. Dz.U.2011.127.721) zawęża powyż-
szą definicję określając: Niepełnosprawnymi 
są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub 
umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ograni-
cza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecz-
nych a w szczególności ogranicza zdolności do 
wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskały 
orzeczenie. Biorąc pod uwagę powyżej przyto-
czone definicje niepełnosprawność przedstawia 
się jako zjawisko niejednorodne, które obejmu-
je wiele ograniczeń funkcjonalnych, może być 
fizyczna, intelektualna lub polegać na dysfunk-
cji zmysłów. Wynikać ona może z choroby so-
matycznej lub choroby umysłowej. Wymienione 
zaburzenia, sytuacje mogą mieć charakter sta-
ły lub przejściowy. Niepełnosprawność dotyczy 
osób w każdym wieku. Dla lepszego określenia 
potrzeb osób niepełnosprawnych przyjmujemy po-
dział na siedem głównych grup: osoby niewido-
me i słabo widzące, osoby głuche i niedosłyszą-
ce, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby 
chore psychicznie, osoby niepełnosprawne rucho-
wo, osoby starsze, niepełnosprawne z ogólnego 
stanu zdrowia, ze względu na poszczególne ro-
dzaje schorzeń (np. układu krążenia, cukrzyca, 
hemofilia, choroby nowotworowe). Indywidualny 
model niepełnosprawności określa problemy ja-
kie napotykają osoby niepełnosprawne jako kon-
sekwencje swojej choroby. Praca socjalna z oso-
bą niepełnosprawną ma na celu zmotywowanie 
tej osoby do podejmowania wysiłków w celu jej 
usprawnienia. Społeczny model niepełnospraw-
ności – są to ograniczenia, które stwarza środo-
wisko poprzez bariery w funkcjonowaniu rodzi-
ny z osobą niepełnosprawną. Istniejące bariery 
są podłożem marginalizacji – wykluczenia spo-
łecznego osób niepełnosprawnych.

Czynnikami warunkującymi niepełnosprawność 
na poziomie społecznym są: sytuacja rodzinna 
i relacje w rodzinie, materialne warunki życia 
rodziny, kontakty społeczne i udział w życiu 
społecznym członków rodziny, postawy społeczne 
wobec osób niepełnosprawnych, rola i dostępność 
instytucji i organizacji powołanych do wspomagania 
osób niepełnosprawnych, sytuacja prawna 
i gwarancje prawne osób niepełnosprawnych, 
relacje osób niepełnosprawnych z instytucjami, 

makrospołeczne czynniki ekonomiczne 
odpowiedzialne za rozmiar pomocy społecznej 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Z dniem 1 
września 1997 roku wprowadzona została reforma 
orzecznictwa inwalidzkiego w wyniku której 
powstały dwa systemy orzecznictwa ustalające: 
A. Niezdolność do pracy, która stanowi podstawę 
do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia 
rentowego. B. Stopień niepełnosprawności, 
jako podstawę do korzystania z wielu form 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, systemu 
pomocy społecznej oraz ulg i uprawnień 
zagwarantowanych osobom niepełnosprawnym 
w przepisach prawa. Od 1 stycznia 2002 roku 
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, ulgi oraz 
inne uprawnienia zagwarantowane osobom 
niepełnosprawnym w przepisach prawa dla dzieci 
mogą być przyznane wyłącznie na podstawie 
orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego 
według kryteriów stosowanych dla tych orzeczeń 
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Dziecko - osoba przed ukończeniem 16 roku życia 
jest niepełnosprawna jeżeli posiada orzeczenie 
o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 
wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. System określający 
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności do celów pozarentowych 
regulują następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności, Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                               
1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku 
życia. Z zebranych danych wynika że ilość 
osób korzystających ze wsparcia ośrodków 
pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności 
jest na ustabilizowanym poziomie. Mowa 
tu zarówno o wartościach globalnych dla 
całego Powiatu Przysuskiego, jak i strukturą 
przestrzenną uwzględniającą gminy. Niemniej 
nie oznacza to równocześnie stabilizacji zjawiska, 
a raczej stanowi informacje o skuteczności 
różnorodnych działań ukierunkowanych na 
osoby niepełnosprawne realizowanych przez 
różne podmioty – zarówno publiczne, trzeciego 
sektora, jak i prywatne – w ramach projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
realizuje od 2008 roku projekt Zmień Swoje Życie 
w ramach działań ukierunkowanych na aktywną 
integrację – społeczną, zawodową, edukacyjną 
i zdrowotną – osób niepełnosprawnych. Na 
1000 mieszkańców Powiatu Przysuskiego 
ponad osiem jest niepełnosprawnych (8,28). 
Podobna proporcja występuje w gminach 
Klwów i Wieniawa. Nieco poniżej przeciętnej 
dla Powiatu – 7 osób niepełnosprawnych na 1000 

mieszkańców – było w 2014 roku w gminach 
Odrzywół i Przysucha. Najniższy poziom 
odnotowano w gminie Rusinów gdzie na 1000 
mieszkańców było jedynie 5 niepełnosprawnych. 
Najwięcej osób niepełnosprawnych per capita 
korzystało z pomocy społecznej w gminie Gielniów 
– 11,18 osoby. Kolejne miejsca zajmowały gmina 
Borkowice i Potworów – odpowiednio 10,55 i 9,48 
osób niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców. 
Warto podkreślić iż Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie dysponowało w analizowanym okresie 
ograniczonymi środkami z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz środkami własnymi Powiatu Przysuskiego 
na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych, 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, dofinansowanie uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych. Niemniej 
osoby niepełnosprawne i organizacje je 
reprezentujące uzyskiwały systematyczne 
wsparcie w ramach istniejących możliwości 
budżetowych. Do problemów, które najdotkliwiej 
dokuczają osobom niepełnosprawnym 
w powiecie przysuskim należy zaliczyć: niski 
poziom zaangażowania, bierność środowiska 
osób niepełnosprawnych i ich najbliższego 
otoczenia. Niedostateczny dostęp do rehabilitacji 
zdrowotnej, specjalistycznych usług medycznych, 
opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych nad 
osobami niepełnosprawnymi i długotrwale 
chorymi. Niedostatek miejsc długoterminowych 
w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Niski 
poziom tolerancji społeczeństwa dla osób 
niepełnosprawnych. Wykluczenie i izolacja 
społeczna osób niepełnosprawnych. Starzenie 
się społeczeństwa powiatu. Niedostatek 
inicjatyw skierowanych do osób starszych 
i niepełnosprawnych np. uniwersytet trzeciego 
wieku. Rosnące potrzeby ilości usług 
opiekuńczych dla osób starszych w związku 
ze starzeniem się społeczeństwa w tym brak 
domu pomocy społecznej oraz rodzinnych domów 
pomocy społecznej. Duże zapotrzebowanie na 
turnusy rehabilitacyjne istotnie przewyższające 
środki przekazywane z PFRON. Brak przyrostu 
liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Niewystarczające środki finansowe na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Istnienie 
barier architektonicznych w budynkach 
użyteczności publicznej utrudniających 
pełny udział osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym i zawodowym. Obawa 
pracodawców przed zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych wynikająca z uwarunkowań 
formalnoprawnych. Istniejących wśród 
pracodawców stereotyp konsekwencji 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Pogłębianie się niepełnosprawności dzieci na 
skutek braku pomocy na etapie wczesnego 
wspomagania rozwoju.

Drodzy Czytelnicy.

NiepełNosprawNi w powiecie przysuskim. 



PowiAT PRZYsuski

W ramach działalności „Ziemi Odrowążów” 
odbyła się konferencja w powiecie 
koneckim w sprawie funduszy europejskich 
dla przedsiębiorców. Delegacji powiatu 
przysuskiego przewodniczył Jan Gawryś 
– Członek Zarządu Powiatu Przysuskiego.
W piątek 15 stycznia w Zabytkowym Zakładzie 
Hutniczym w Maleńcu (pow. konecki), odbyło 

się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców 
z powiatów tworzących porozumienie „Ziemia 
Odrowążów”. Poszczególne samorządy 
reprezentowali: starosta konecki Bogdan 
Soboń, starosta szydłowiecki Włodzimierz 
Górlicki, wicestarosta opoczyński Marcin 
Baranowski oraz Jan Gawryś, członek Zarządu 
Powiatu Przysuskiego. Pierwsza tego typu 
konferencja jest wynikiem  realizacji uchwały 
Sejmiku Ziemi Odrowążów z listopada 2015 
r. Blisko czterdziestu przedstawicieli firm 
z powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, 
przysuskiego i szydłowieckiego konsultowało 
jak sięgać po fundusze UE w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Szczegółową 
prezentację projektów wspierających 
przedsiębiorców przedstawił zespół Grzegorza 
Orawca, dyrektora Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego. Na spotkaniu 
wypłynęła zachęta dla przedsiębiorców do 
angażowania się w działania o charakterze 
międzynarodowym, a także do dzielenia się 
doświadczeniem z uczelniami i z samorządami. 
Prelegenci podkreślali, że jest oczekiwanie, aby 
projekty w nowej perspektywie UE dotyczyły 
obszarów działalności badawczo – rozwojowej 
i infrastruktury, wdrażania innowacji, współpracy 
przedsiębiorstw z sektorem naukowym, 
inwestycji proekologicznych czy informatyzacji 
działalności. Spotkanie zakończyło się małym 
panelem dyskusyjnym, podczas którego 
uczestnicy, jak i prowadzący dzielili się swoimi 
doświadczeniami oraz formułowali szczegółowe 
pytania odnoszące się do prezentowanych 
podczas konferencji zagadnień.

Jarosław Bednarski

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 

(PROW 2014-2020) został opracowywany 
na podstawie przepisów Unii Europejskiej, 
w szczególności rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych 
i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie 
z przepisami Unii Europejskiej, Program jest 
wkomponowany w całościowy system polityki 
rozwoju kraju, w szczególności poprzez 
mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa 
ta określa strategię wykorzystania środków 
unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE 
celów określonych w unijnej strategii wzrostu 
„Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem 
potrzeb rozwojowych danego państwa 
członkowskiego. Celem głównym PROW 
2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności 
rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 
wiejskich. Program będzie realizował wszystkie 
sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014 – 2020, a mianowicie: Ułatwianie transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich. Poprawa konkurencyjności 
wszystkich rodzajów gospodarki rolnej 
i zwiększenie rentowności gospodarstw 
rolnych. Poprawa organizacji łańcucha 

żywnościowego i promowanie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzanie, chronienie 
i wzmacnianie ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa. Wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami i przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym 
i leśnym. Zwiększanie włączenia społecznego, 
ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich. Planuje 
się, że łączne środki publiczne przeznaczone 
na realizację PROW 2014-2020 wyniosą        
13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 
z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 
euro wkładu krajowego. W ramach PROW 
2014-2020 będzie realizowanych łącznie 
15 działań. Pomoc finansowa ze środków 
Programu będzie skierowana głównie do sektora 
rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny 
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich i wymaga znacznego 
i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. 
Planowane w Programie instrumenty pomocy 
finansowej będą miały na celu przede wszystkim 
rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja 
gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych 
gospodarstw rolnych, Premie dla młodych 
rolników, Płatności dla rolników przekazujących 
małe gospodarstwa rolne).Do dalszego rozwoju 
sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności 
przyczynią się także takie instrumenty pomocy 
finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji 
oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem 
wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze 
rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca. 
W ramach poprawy organizacji łańcucha 
żywnościowego przewiduje się wsparcie 
inwestycji związanych z przetwórstwem 

i marketingiem artykułów rolnych, dalszy 
rozwój grup i organizacji producentów oraz 
systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania 
sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, 
planuje się kontynuację wsparcia na rzecz 
budowy i modernizacji targowisk.Planowana 
jest kontynuacja wsparcia pozwalającego 
na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również 
wprowadzenie nowego zakresu, którego celem 
będzie ochrona gospodarstw rolnych przed 
tego typu zdarzeniami. Nowym działaniem 
będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem 
jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. 
Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska 
(w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania 
bioróżnorodności będą finansowane w ramach 
działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych 
i zalesień. Kontynuowane będą płatności na 
rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne 
w związku z realizacją celów środowiskowych 
otrzymają gospodarstwa położone na obszarach 
Natura 2000 i na obszarach narażonych 
na zanieczyszczenie wód azotanami 
pochodzenia rolniczego.  W celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
kontynuowane będą działania przyczyniające się 
do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju 
wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, 
które będą realizowane zarówno w ramach 
odrębnych działań, jak również poprzez 
działanie Leader. Kontynuacja wdrażania 
Lokalnych Strategii Rozwoju wzmocni realizację 
oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Materiał ze strony Ministerstwa Rolnictwa

10 lutego 2016 roku, o godz. 10.00, 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Przysusze, odbędzie się X sesja  Rady Powiatu 
w Przysusze. Wśród omawianych problemów 
znajdą się między innymi: sprawozdanie zbiorcze 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Przysuski, 
sprawozdanie Starosty Przysuskiego z działalności 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2015 rok oraz informacja na temat realizacji 
Programu „Bezpieczne Przysuskie”, podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Starosty Przysuskiego z działalności Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 
Podjęcie bieżących uchwał. Zmiany w uchwale 
budżetowej na rok 2016. Odpowiedzi na zapytania 
i interpelacje. Informacja o pracach Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak

Fundusze europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

KOmuniKat
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Jan Gawryś reprezentował powiat na tej ważnej 
konferencji



PowiAT PRZYsuski

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA4

Spotkanie Samorządowe Powiatu Przysuskiego 
25 stycznia 2016.

25 stycznia 2016 r. w Powiatowej Hali 
sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze odbyło się 
Powiatowe Spotkanie Samorządowe Powiatu 
Przysuskiego. Jak co roku w spotkaniu 

uczestniczyło ponad 500 zaproszonych 
gości – przedstawiciele lokalnego życia 
publicznego, Kościoła Katolickiego, działacze 
społeczni, ludzie biznesu, kultury, dyrektorzy 
instytucji powiatowych oraz przedstawiciele 
lokalnych społeczności i grup aktywności 
społecznej w gminach. Jak każdego roku, 
tak również i teraz nie zabrakło wybitnych 
gości honorowych, którzy swoją obecnością 
podkreślili szczególne znacznie naszego 
lokalnego święta. Cieszyliśmy się z obecności 
ks. biskupa Henryka Tomasika – Ordynariusza 
Diecezji Radomskiej. Jak każdego roku obecny 
był pełniący obecnie godność Marszałka 
Senatu Pan Senator Stanisław Karczewski. Nie 
zawiódł również reprezentujący w parlamencie 
Ziemię Radomską poseł Marek Suski, poseł 
Andrzej Kosztowniak, obecna była również 
Pani Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator 
Oświaty oraz reprezentujący wojewodę 
mazowieckiego – Pan Krzysztof Murawski – 
dyrektor delegatury wojewody mazowieckiego 
w Radomiu. Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze Małgorzata Bednarska, która 
po krótkim otwarciu poprosiła o zabranie głosu 
Starostę Przysuskiego Mariana Niemirskiego. 

Starosta przywitał przybyłych na 
uroczystość gości, a następnie, jak 
co roku podzielił się refleksjami na 
temat zamierzeń samorządu na 
2016 rok oraz refleksjami ogólnej 
natury politycznej i społecznej 
w swoim wystąpieniu powiedział: 
„Z radością witam Państwa na 
corocznym, samorządowym 
spotkaniu noworocznym powiatu 
przysuskiego. Tak, jak od wielu już lat 
wykorzystamy ten dzień na rozmowę, 
wspólną refleksję oraz przywołanie 
do wspólnej świadomości spraw 
ważnych, decydujących o sensie 
naszego funkcjonowania na niwie 
publicznej. Jako gospodarz w sposób 
szczególny pragnę wyrazić swoją satysfakcję, 
że w tym szczególnym dla nas dniu są 
z nami nasi wypróbowani przyjaciele , którzy 
uczynili nam zaszczyt i przyjęli zaproszenie 
na dzisiejszą uroczystość.” Po powitaniu 

starosta podsumował bogaty w wydarzenia, 
ale również w konsekwencje rok 2015 mówiąc: 
„Od naszego ostatniego spotkania minął 
rok. Wydaje się, że wszystko jest 
podobne, ale przez miniony rok 
bardzo wiele się zmieniło. Bardzo 
chciałbym, aby nowy, 2016 rok był 
rokiem nadziei i dobrej politycznej 

zmiany.  Naród polsk i 
w demokratycznych wyborach 
zażądał od elit politycznych 
wyraźnej zmiany w sposobie 
zarządzania państwem. 
Zrobił to po ośmiu latach 
ogłaszanych przez media 
sukcesów rządów poprzedniej 
koalicji rządzącej. Nie pomogła 
wielka przewaga medialna 
sił liberalnych i lewicowych, 
o sukcesie wyborczym nie 
zdecydowały gładkie hasła 
wyborcze, ani też profesjonalnie 
prowadzone kampanie wyborcze, 
które coraz bardziej przypominają 
zorganizowane akcje promujące 
wytwory przemysłu, niż informacje 

o planach i zamiarach sił politycznych 
adresowane bardziej do konsumentów, niż 
do wyborców. Tym razem jednak nie udało 
się władzy „sprzedać”, jako produktu, ani 
też wystraszyć wyborców. Okazało się, że 

skromny w najlepszym tego 
słowa znaczeniu człowiek, 
szczery patriota, w pełni 
gotów do poświecenia się misji 
służenia Polsce został nowym 
prezydentem Polski, zupełnie 
wbrew woli mediów, wbrew 
nastawieniu ówczesnych 
elit politycznych, pewnych 
ponownej elekcji byłego 
prezydenta…. Poczułem to 
bardzo wyraźnie, kiedy Pan 
Prezydent Andrzej Duda 
na spotkaniu wyborczym 
w Przysusze odmienił nasze 
nastawienie i swoją pewnością 
i wiarą w Polskę i polski 
patriotyzm spowodował, 
że nagle pojawiła się na 

sali nadzieja, że coś się w Polsce właśnie 
zmienia, że przychodzi czas na zmianę 
w sposobie zarządzania Polską. Wtedy 

właśnie z kandydata o niewielkim kapitale 
politycznym stał się dla nas – uczestników tego 
spotkania pewnym kandydatem na prezydenta. 
Uczestnicy wiedzą, że Pan Prezydent nie mówił 
wtedy, w czasie wizyty w naszym powiecie 

Wszystko zapęte na ostatni guzik - spotkanie 
można zaczynać.

Nasza polityka w powiecie przysuskim jest kreowana i realizowana 
dla człowieka - podkreśla starosta Marian Niemirski w swoim 

znakomitym wystąpieniu.

Drodzy Przyjaciele w powiecie przysuskim - rozpoczął swoje 
wystąpienie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Goście zawsze z przyjemnością przyjeżdżają do naszego powiatu. 
Podkreślają, że takie spotkania są cennym forum wymiany myśli.

Goście zawsze z przyjemnością przyjeżdżają do naszego powiatu. 
Podkreślają, że takie spotkania są cennym forum wymiany myśli.
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wyłącznie o rzeczach miłych i przyjemnych, 
mówił o ogromnej pracy dla Polski, jaką 
wszyscy będziemy musieli wykonać, ale mówił 
to szczerze z niezłomną wiarą odwołując się 
do tradycji i polskich, potwierdzonych przez 
ponad tysiąc lat historii wartości. Spotykając 
uczciwego człowieka zaoferowaliśmy mu swoje 
uczciwe poparcie i wspólnie zwyciężyliśmy 
w wyborach. Tak po wyborach prezydenckich 

czuliśmy się zwycięzcami. Tak to czułem 
i tak czuję to również dzisiaj – wygraliśmy, 
bo wygrała również Polska. Muszę tutaj 
przywołać Państwa pamięci największe 
polityczne wydarzenie w historii naszej małej 

ojczyzny – konwencję samorządową 
Prawa i  Sprawied l iwośc i , 
której drugą rocznicę właśnie 
obchodzimy. Mówiłem wtedy właśnie 
o zmieniających się preferencjach 
Polaków i o nadchodzącym 
w polityce polskiej czasie patriotów. 
Obecny wtedy z nami prezes PiS 
Pan Jarosław Kaczyński mówił 
o konieczności przywrócenia świata 
wartości do świata polityki, mówił 
o patriotyzmie, uczciwości i uczciwej 
pracy jako o wartościach, których 
wówczas w życiu publicznym 
brakowało. Zapowiadał nadchodzący 
sukces wyborczy. I tak się właśnie 
stało. Wielu uczestników tamtego 
spotkania w rozmowach podkreśla, 

że od tamtego spotkania w Przysusze, jakby 
odwróciło się koło historii. Słowa wypowiadane 
z tą samą wiarą od kilku lat nie znajdujące 
drogi do świadomości i serc wyborców zaczęły 
trafiać do świadomości ludzi. Polacy zaczęli 
wierzyć, że droga liberalna, oddająca dostęp 
każdemu do naszych dóbr narodowych nie jest 
jedyną, po której możemy dążyć do rozwoju. 
Zrozumieliśmy, że możemy, że powinniśmy 
w wyznaczaniu kierunku rozwoju widzieć 
również wątek rozwoju narodu polskiego. 
I tak właśnie zdecydowaliśmy, 
oddając władzę w Polsce 
partii, która daje gwarancję 
uczciwości, patriotyzmu, pracy 
i naszego wspólnego sukcesu 
i z tego, jako wyborcy się 
bardzo się cieszymy. Ogromna 
większość z nas z nadzieją 
oczeku je  na jb l iższych 
miesięcy i lat wierząc, że to 
będą dobre lata dla Polski 
i narodu polskiego. Rzeczą 
naturalną natomiast jest, 
że siły polityczne niechętne 
wartościom reprezentowanym 
przez obecny polityczny obóz 
władzy nie będą podzielać 
naszego optymizmu i naszej 
wiary w pozytywną przyszłość. I mają do tego 
prawo. Mówimy to wyraźnie – wierzymy, że siłą 
demokracji jest prawo do odrębnego zdania 

i swobodnego wyrażania 
swoich opinii w sposób nie 
naruszający dóbr osób trzecich. Szanujemy 
to prawo i nikt nie ma zamiaru go ograniczać. 
Wolność słowa i prawo do własnych przekonań 
są i będą fundamentem polskiej demokracji 

i wolności.” Starosta w swoim przemówieniu 
wspominał samorządową konwencję PiS 
w Przysusze i jej wyraźne znaczenie dla 
zmiany nastawienia sytuacji sił patriotycznych 
w całym życiu publicznym, mówił o planach 

i zamierzeniach władz powiatu na 2016, które 
mają być żelazną konsekwencją programu 
wyborczego PiS w powiecie, który uzyskał 
największe poparcie wyborców w wyborach 
samorządowych, mówił o człowieku jako 
inspiracji wszelkiej działalności publicznej. 
Starosta przypomniał o 1050 rocznicy 
powstania państwa polskiego oraz 
o Światowych Dniach Młodzieży. Zwrócił się 
z apelem o godne upamiętnienie tych obydwu 
wielkich wydarzeń o znaczeniu historycznym. 
Po wystąpieniu starosty głos zabrali Marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski, poseł Marek 
Suski, Poseł Andrzej Kosztowniak oraz 
przedstawiciel wojewody mazowieckiego  
Krzysztof Murawski. Błogosławieństwa 
zebranym udzielił ks. biskup Henryk Tomasik. 
Część oficjalną zakończył koncert zespołu 
góralskiego „Jaworowe Skrzypce” z Milówki. Po 
trwającym ok. 40 minut występie goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek przygotowany 
przez uczniów i nauczycieli ZS 2 im. Ludwika 
Skowyry w Przysusze. I to był ostatni punkt 
spotkania noworocznego w 2016 r. 

Jarosław Bednarski
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Poseł Andrzej Kosztowniak podkreślał wagę doświadczeń 
samorządowych w działalności publicznej w skali kraju.

Przedstawiciel wojewody podkreślał trud i znaczenie 
pracy samorządowców dla rozowju kraju.

Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz oraz Przewodnicz¦ący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak dziękowali artystom za 
piękny koncert.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, biskup Henryk Tomasik i Starosta 
Marian Niemirski wspólnie wprowadzaj¦ą gości na drugą część spotkania.

Błogosławieństwa na nowy rok udzielił ks. biskup 
Henryk Tomasik.
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Studniówka w Zespole Szkół nr 2 
im. L. Skowyry w Przysusze

Szkolny dzień profilaktyki w ZS 1 im. Jana Pawła ii w Przysusze

„Przysmaki Skowyrówki” po raz drugi

Dnia 23 stycznia 2016r. w lokalu Korona 
w Radzicach Dużych odbył się bal 
studniówkowy uczniów klas maturalnych 
technikum ZS nr 2 im. Skowyry w Przysusze. 

Bal rozpoczął się pięknie zatańczonym 
polonezem do muzyki z serialu „Czas honoru”. 
Następnie pani dyrektor Małgorzata Bednarska 
złożyła maturzystom życzenia, uczniowie 
kwiatami podziękowali nauczycielom i rodzicom. 
Maturzyści przygotowali niespodziankę dla 
uczestników balu, którą był walc zatańczony 
przez  grupę uczniów przygotowanych przez 
panią Renatę Starnawską i pana Cezarego 
Bohdziewicza. Następnie orkiestra zaprosiła 
wszystkich do walca. Na studniówce bawiło 
się 116 uczniów klas maturalnych wraz 
z osobami towarzyszącymi. Wychowawcy 
klas:  IV technikum fryzjerskie- pani Urszula 

Bielawska, IV technikum hotelarskie- Maria 
Giedasz Kwintal, IV technikum żywienia 

A- Lidia Sionek, a do klasy III pan Artur 
Maroszek, IV technikum żywienia B – Renata 
Starnawska, IV technikum mechaniczne – 
Joanna Prasowska. 

19 stycznia 2016r. odbył się w Zespole 
Szkól nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze  
13. Szkolny Dzień Profilaktyki  pod hasłem 
„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale 
możesz go stracić”. 

W pierwszej kolejności uczniowie obejrzeli 
spektakl ukazujący przeżycia  młodej 
dziewczyny podejmującej walkę z nałogiem 
narkomanii.  W rolę głównej bohaterki 
wcieliła się Patrycja Seta z klasy II e, która 
przekonująco zaprezentowała jej rozterki. 
Za przygotowanie tej części akademii 
odpowiedzialne były: p. Marta Płuciennik, 
p. Małgorzata Banasik oraz p. Agnieszka 
Górka. Nagrodzono uczniów, którzy podjęli się 
napisania fraszki o tematyce profilaktycznej. 
Nagrody wręczała p. Iwona Sołtykiewicz. 
Pierwsze miejsce zajęła Afrodyta Ciarkowska 
z klasy I e, na kolejnym  uplasowała się Emilia 
Witkowska z klasy II b. Natomiast klasa II 

a 2 została uhonorowana za zredagowanie 
największej liczby tekstów. Tego dnia zostali 
nagrodzeni także uczniowie, którzy wzięli 
udział w turnieju piłki siatkowej pod hasłem 

„Szkoła bez nałogów”.  Nauczyciele wychowania 
fizycznego nagrodzili następujące klasy lub 
grupy chłopców: 1. miejsce – klasa II e, 2. 
miejsce – klasy II b/c, 3. miejsce – klasy II a1/
II a 2. Wśród dziewcząt nagrody otrzymały: 1. 
miejsce – klasa II e, 2. miejsce – klasy III e, 3. 
miejsce – klasy III b/f. Ponadto uhonorowano 
uczestników konkursu plastycznego na plakat 
o tematyce profilaktycznej. Wzięły w nim udział 
klasy: I a1, I e oraz II a2.   Najciekawszą nagrodą 
okazał się kupon na śniadanie w szkolnym 
sklepiku, który wylosowała Martyna Kordecka – 
zwyciężczyni konkursu  wiedzy o dopalaczach. 
Zgromadzeni uczniowie obejrzeli też krótki film 
o uzależnieniach behawioralnych i dowiedzieli 
się o planowanym wkrótce spotkaniu 
z Andrzejem Sową – byłym narkomanem, który  
dziś zajmuje się profilaktyką uzależnień wśród 
młodzieży.                             Marta Płuciennik

Właśnie ukazał się drugi tom bardzo 
popularnej książki kucharskiej pt. 
„Przysmaki Skowyrówki na Święta”. Książka 
opracowana przez Dyrekcję i nauczycieli 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze. 

Składa się na nią 63 przepisy zgrupowane 
w trzy bloki tematyczne. Blok pierwszy to 
24 przepisy na Boże Narodzenie, zawiera 
tradycyjne polskie przepisy na wigilię i same 
święta, nie brakuje również nowoczesnych 
interpretacji starych receptur kulinarnych. 
Część druga to 17 przepisów na Walentynki 

– zdobywające coraz większą popularność 
święto zakochanych zaimportowane do polskiej 
tradycji z USA. W tej części 
przeważają cista, desery 
i sałatki, które najbardziej 
korespondują z charakterem 
święta zakochanych. 
W części trzeciej znajdują 
się 22 przepisy prezentujące 
receptury do przygotowania 
dań, które od wieków 
pojawiają się na polskich 
stołach podczas Świąt 

Wielkanocnych. Znajdziemy 
więc przepisy na wielkanocne 
baby, paschę, mięsa, ciasta 
i sałatki. Nie brakuje również 
propozycji z dziedziny 
kuchn i  nowoczesne j . 
Można nauczyć się robić 
sakiewki, rolady , sałatki 
i torty. W każdej sytuacji 
efekt będzie gwarantowany. 
Książka jest przygotowana tak, aby nawet 
początkujący adept kulinariów zachwycił 

efektami swoje pracy najbliższych i gości. 
Sprzyjają temu zrozumiałe opisy i bogata 

dokumentacja fotograficzna 
prezentująca kolejne 
etapy przygotowania 
pot raw.  Tą bardzo 
ciekawą, lokalnie wydaną 
książkę kucharską można 
nabyć w sekretariacie 
Zespołu Szkół Nr 2 
im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze przy ul. 
Warszawskiej 28., w cenie 
10 zł za egzemplarz. 
Zainteresowani powinni 
się pospieszyć, ponieważ 
wydrukowano tylko 1000 
egzemplarzy. Pierwsza 
część pod ty tu łem 
„Przysmaki Skowyrówki” 
rozeszła się błyskawicznie. 
Zespół redakcyjny życzy 
wyłącznie smacznych 

chwil podczas pracy z nowym tomem 
„Przysmaków Skowyrówki”.

Dyrektor szkoły Małgorzata Bednarska 
rozpoczyna poloneza.
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Hodowcy gołębi pocztowych podsumowali rok 2015

Policjanci zabezpieczyli nielegalne papierosy 

Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych oddział Przysucha podsumował 
sezon i wyniki lotów w 2015 r. 

W powiecie przysuskim do oddziału PZHGP 
należy ponad 170 hodowców działających 
w 5 sekcjach: Przysucha, Gielniów, 
Nieznamierowice, Drzewica,  Sady. W miłym 
otoczeniu lokalu „Dakar” p. Kołsuta, przy ul. 
Świętokrzyskiej w Przysusze hodowcy gołębi 
spotkali się na zebraniu zamykającym pracę 
Zarządu Oddziału w 2015 r. A był to rok bardzo 
ważny dla wszystkich członków. Po 15 latach 
działalności zmienił się skład zarządu. Od 
czerwca 2015 r., nowy Zarząd tworzą: Marian 
Malczak – prezes, Adam Marasek – Wiceprezes 
ds. Lotowych, Grzegorz Czyżykowski – 
Wiceprezes ds. Gospodarczych, Krzysztof 
Potocki – Wiceprezes ds Finansowych, 
Mirosław Wiatkowski – Sekretarz Oddziału, 
Tadeusz Białuski, Bolesław Spociński, 

Jacek Janiszewski, Józef Leśniewski – 
Członkowie Zarządu. Mimo, że oddział 
PZHGP w Przysusze istnieje od 1980 r., 
to Zarząd po raz pierwszy zorganizował 
wspólne z hodowcami – hobbystami spotkanie 
podsumowanie sezon lotowy. 
Spotkanie podczas, którego 
wręczono nagrody i puchary 
za osiągnięcia sportowe 
w 2015 roku, zostało wzorowo 
zorganizowane i przebiegło 
w miłej, prawie rodzinnej 
a tmosferze .  Hodowcy 
podkreślal i ,  że bardzo 
się cieszą, ze wspólnego 
spotkania i możliwości 
wymiany doświadczeń oraz 
wspólnego spędzenia czasu. 
Szczegółowa lista sukcesów 
hodwców gołębi z powiatu 

przysuskiego mieści się na stronie http://
www.0399.pzhgp.kielce.pl/ Spotkanie trwało 
do północy. Hodowcy z entuzjazmem przyjęli 
zapowiedź zarządu o organizacji kolejnego 
spotkania na koniec 2016 r.

Blisko 14 tysięcy sztuk  papierosów 
zabezpieczyli policjanci z zespołu dw. 
z przestępczością gospodarczą Komendy 
Powiatowej Policji w Przysusze wraz 
z funkcjonariuszami Urzędu Celnego 
w Radomiu.Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Przysusze uzyskali 
informację, że na terenie gminy Borkowice 
rozprowadzane są nielegalne wyroby 
tytoniowe.  

By zweryfikować posiadane informacje, 
policjanci wraz z funkcjonariuszami Urzędu 
Celnego w Radomiu udali się do jednej z wsi 

gm. Borkowice. Tam podczas przeszukania 
pomieszczeń  gospodarczych policjanci znaleźli 
i  zabezpieczyli 596 paczek papierosów bez 
polskich znaków skarbowych akcyzy oraz 
2340 sztuk papierosów luzem. W sumie 
funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 14 
tysięcy papierosów. Straty z tytułu nie 
opłaconej akcyzy to ponad 12 000 złotych.   
Podczas przeszukania policjanci zatrzymali 
32-letniego mężczyznę, właściciela posesji 
oraz znalezionych tam papierosów.

mł. asp. Aneta Wilk/A.L.

Planowane przyjęcia do służby w Policji 
w 2016 roku: 7 marca 2016 r. – 70 osób, 
6 czerwca 2016 r. – 51 osób, 12 września 
2016 r. – 56 osób, 28 listopada 2016 r. – 
48 osób. w następujących jednostkach: 
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji 
w Płocku, Samodzielny Pododdział Prewencji 
Policji w Radomiu, Komendach Miejskich 
Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach, Komendach Powiatowych Policji 
w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, 
Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, 
Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, 
Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, 
Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, 
Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, 
Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie. 
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel 
polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe, korzystający 
z pełni praw publicznych, posiadający co 
najmniej średnie wykształcenie, posiadający 
zdolność fizyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować, dający 

rękojmię zachowania tajemnicy stosownie 
do wymogów określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych. Ponadto 
osoby podlegające kwalifikacji wojskowej 
powinny posiadać uregulowany stosunek do 
służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę 
wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.  
Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby  
w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE 
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji 
lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr 
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji 
z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 
(parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 
9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 
48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 
48 345 29 53, 48 345 20 64). NASTĘPUJĄCE 
DOKUMENTY: podanie o przyjęcie do służby 
w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy 
(część A i B), kserokopie dokumentów 
potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu 
na każdorazowe żądanie pracownika doboru, 
kserokopie świadectw pracy lub służby 
z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli 
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku 
pracy lub służby - oryginały dokumentów do 

wglądu na każdorazowe żądanie pracownika 
doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli 
ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów, 
pisemną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 
z późn. zm./. Kandydat zobowiązany jest 
okazać na każdorazowe żądanie pracownika 
doboru: dowód osobisty, książeczkę wojskową, 
jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową. 
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat 
składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. 
w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku 
postępowania kwalifikacyjnego. Formularz 
kwestionariusza osobowego i ankiety 
bezpieczeństwa osobowego można pobrać 
w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) 
Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji 
lub ze strony internetowej www.policja.pl. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY 
KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na 
stronie internetowej Komendy Głównej Policji 
(www.policja.pl) Złożone dokumenty nie będą 
odsyłane.     

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
z siedzibą w RADOMIU Rafał Korczak 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu  
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji 

w 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego 
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KaLEnDaRZ imPREZ i uROCZYStOŚCi W GminiE BORKOWiCE W 2016 ROKu

Nazwa imprezy Termin Organizator 

Koncert Noworoczny 23 styczeń Szkoła Muzyczna 

Gminne Dyktando 04 luty Biblioteka Gminna 

140 rocznica urodzin 
ks. Jana Wiśniewskiego 

kwiecień Gminny Ośrodek Kultury 

Nadanie imienia Publicznej 
Szkole Podstawowej
w Rzucowie 

maj Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie 

Majówka na Krakową Górę 29 maj Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Borkowice 

Gminny Dzień Strażaka czerwiec ZG OSP w Borkowicach

Wakacyjny Festyn Rodzinny lipiec Gmina Borkowice 

Gminny Dzień Seniora październik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Festiwal Piosenki Dziecięcej październik Gminny Ośrodek Kultury 

Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Patriotycznej im. Janusza 
Łąckiego 

listopad Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Borkowice

miły dar strażaków 
W świe t l i cy  w ie jsk ie j 

w Rzucowie, tak jak w każdej 
innej świetlicy dzieci bardzo lubią 
spędzać czas  przy komputerze. 

Jeszcze 12 lat wstecz Parafialny 
Zespół Caritas w Rzucowie, który 
był współorganizatorem zajęć 
świetlicowych pozyskał od Banku 
Drugiej Ręki  w Warszawie trzy 
komputery. Przez tak długi okres 
komputery te uległy zużyciu i tu 
z pomocą przyszła Ochotnicza Straż 
Pożarna w Borkowicach, która 
przekazała dwa komputery. Dużą 
rolę w tej  w sprawie odegrał  Prezes 
OSP w Borkowicach Robert Siudek 
za co serdecznie dziękujemy.   Dzięki 
przekazanym komputerom osoby 
korzystające będą  rozwijały  swoje 
pasje, osobowość i kreatywność. 
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„DO SZOPY… BO tam CuD”

Karnawałowa podróż dookoła świata w Wymysłowie

6 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Borkowicach odbyło się wspólne 
śpiewanie kolęd zatytułowane „DO SZOPY… 
BO TAM CUD”. 

W tym dniu do Gminnego Ośrodku Kultury 
w Borkowicach przyszli zaproszeni goście 

i mieszkańcy gminy, by posłuchać kolęd 
w wykonaniu dzieci i młodzieży -  wychowanków 
GOK-u oraz wspólnie pośpiewać  znane  polskie 
kolędy i pastorałki. Każdy z prezentowanych 
utworów został zapowiedziany przez 
instruktorów, każdy z artystów przedstawiony 

publiczności. Na zakończenie Pani Zofia Klusek 
– Fidos mieszkanka Borkowic zaśpiewała 
pastorałkę.Nie ma w naszym kalendarzu 
świąt bardziej rodzinnych niż grudniowe święta 
Bożego Narodzenia. Wspólne śpiewanie kolęd 
to przypomnienie atmosfery świątecznej.

Dnia 09.01.2016 o godz.16.00 w świetlicy 
wiejskiej w Wymysłowie odbyła się zabawa 
choinkowa dla dzieci z miejscowości 
Bolęcin, Rudno i Wymysłów. 

W zabawie wzięło udział około 30 dzieci 
w wieku od 2-13 lat wraz z rodzicami. 
Scenariusz opierał się na muzycznej 

podróży przez różne kraje, gdzie dzieci 
mogły poznać tańce, piosenki oraz brały 
udział w konkursach i zabawach związanych 
z danym miejscem. Była zabawa jaka to 
melodia, zabawy z chustą animacyjną i nie 
zabrakło też malowania twarzy. Oprócz 
muzycznych niespodzianek dzieci miały 

zorganizowany poczęstunek, którego 
przygotowaniem zajęli się rodzice. 

Animatorów prowadzących zabawę 
choinkową oraz nagrody za udział 
w konkursach ufundował Gminny Ośrodek 
Kultury w Borkowicach.
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Dzień Babci i Dziadka

tuRniEJ PiŁKi nOŻnEJ HaLOWEJ W GiELniOWiE

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym w ZSO 
w Gielniowie odbył się 21 stycznia. 

W tym dniu Babcie i Dziadkowie obdarowywani są szczególnymi 
dowodami miłości. Wnukowie już od kilku tygodni, czynili przygotowania, aby 
godnie się zaprezentować. Licznie przybyli goście zostali przywitani przez 
dyrektora Bartłomieja Sionka, który wprowadził wszystkich w odświętny 
nastrój. Główną część uroczystości stanowił występ dzieci ze starszej 
grupy przedszkolnej przygotowany przez Panią Jadwigę Szczytowską. 
Dzieci z wielkim przejęciem i zaangażowaniem zaprezentowały się przed 
swoimi dziadkami. Nie mogło się obyć bez życzeń i obdarowania Babć 
i Dziadków skromnymi prezentami przygotowanymi przez przedszkolaków. 
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez Radę Rodziców.

Jadwiga Szczytowska

W przedostatnią niedzielę stycznia 2016 
roku w Gielniowie odbył się turniej piłki nożnej 
w wydaniu halowym.

Dzięki trzem pasjonatom futbolu - 
Krzysztofowi Lechowskiemu,Michałowi 
Raczyńskiemu i Wiesławowi Woźniakowi 
udało się już po raz kolejny przeprowadzić te 
coraz bardziej interesujące z każdym rokiem 
zawody. Nie zabrakło pełnych walki potyczek 
emocji u zawodników jak i kibiców,ciepłych 
posiłków i ubezpieczenia dla uczestników.O 
rosnącej randze zawodów może świadczyć 
obecność wielu znakomitych gości w tym 
miedzy innymi Posła na Sejm RP Roberta 
Mordaka. O godzinie 11 zabrzmiał gwizdek 
sędziego Sebastiana Młodawskiego po raz 
pierwszy w meczu ubiegłorocznego finalisty 
Amnezji Rozwady z drużyną Zychorzyna (2:0) 
Zawodnicy z pasja przystąpili do rywalizacji 
w 3 grupach 4 zespołowych. Do półfinałów 
mieli awansować najlepsi plus jedna drużyna 
z 2 miejsca z najlepszym bilansem. Jak 
się później okazało były to drużyny :ASK 
Team Poświętne, Trójmiasto Borkowice, 
Krzczonów, Przystałowice & Sady. Warto tu 
wspomnieć o występie dwóch drużyn którym 
nie udało się wyjść z grupy ale ich gra mogła  
się podobać. Drużyna z Wyśmierzyc która 
w grupie śmierci z 2 finalistami ubiegłorocznej 
edycji zdobyła 6 punktów i drużynie 
Skamandra Nieznamierowice której każdy 
z meczów trzymał w napięciu do ostatniej 
sekundy. Tak grającego Skamandra ja nie 
pamiętam.  Rozczarowaniem na pewno był 
pierwszy występ na tych zawodach drużyny 

ze Skrzyńska myślę że chłopaki chyba 
najbardziej rozczarowali samych siebie bo 
przecież wiemy wszyscy że grać to oni potrafią 
wyników niestety nie było. O zawodzie można 
też mówić w przypadku Amnezji Rozwady: 
zwycięstwo w jednym meczu to chyba 
za mało w porównaniu z ubiegłorocznym 
finałem.… Jako że jestem 
najbliżej tej ostatniej 
drużyny, wiem o licznych 
problemach zdrowotnych 
zawodników, więc to 
może stanowić częściowe 
wytłumaczenie słabszych 
w tym roku wyników. 
W półfinałach walczyli: 
ASK Team : Przystałowice 
& Sady 3:0, strzelcy: 2- 
Paweł Ajdamiak, 1-Daniel 
Ajdamiak, Krzczonów : 
Trójmiasto 1:1 karne(3:2), 
dla Trójmiasta - Michał 
Soliński, dla Krzczonowa - 
Damian Sin. W meczu o 3 
miejsce zmierzyły się drużyny: Trójmiasto : 
Przystałowice & Sady 6:0, 5 bramek Michał 
Soliński, 1 bramka Mateusz Kot. W finale 
spotkali się: Krzczonów  : ASK Team  2 : 
2 karne-2-3. Wielkie podziękowanie dla 
finałowej pary za fantastyczne widowisko. 
Nagrody indywidualne: Najlepszy Zawodnik-
Paweł Ajdamiak(ASK), Najlepszy Snajper 
– Michał Soliński (Trójmiasto), Najlepszy 
Bramkarz-Albert Stępień(Krzczonów). 
W imieniu organizatorów chcemy gorąco 

podziękować licznej grupie sponsorów oraz 
władzom samorządowym gminy Gielniów bez 
których organizacja tak świetnej imprezy była 
by trudna do realizacji.Wójtowi gm.Gielniów 
W.Czarneckiemu za puchary dla zwycięskich 
drużyn i patronat nad imprezą sekretarzowi 
gminy M.Stolińskiemu i Przew.Rady Gminy 

Radosławowi Stacheckiemu. Wsparcia udzielili 
również: poseł na Sejm RP Robert Mordak, 
Biuro Ubezpieczeń WOŹNIAK, Centrum 
Ubezpieczeń Pod Zegarem, Sklep Spożywczy 
w Rozwadach Pani Staniszewskiej, Cukiernia 
SMAK, F.H.U. PIOTR Piotr Kaźmierczyk, 
Piekarnia KAJZEREK, F.H.U. Herman Edyta 
Mirecka, Albert Kaczmarzyk-Foto. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom rywalizacji sportowej 
jak i kibicom. Zapraszamy na kolejne edycje 
turnieju do Gielniowa!!!!!

ASK Team - zwycięzca turnieju w Gielniowie
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Jasełka bożonarodzeniowe

mikołajki w PSP Rozwady

Dzieci – dzieciom

Siódmego grudnia w PSP w Rozwadach 
odbyły się Mikołajki. W tym roku 
imprezę zorganizowali i przeprowadzili 
studenci  z Akademii Obrony Narodowej 
w Warszawie. 

Celem projektu było zachęcenie dzieci 
do aktywnego spędzenia mikołajek oraz 

propagowanie zdrowego stylu życia. 
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli 
w różnorodnych zadaniach min: zajęciach 
tanecznych, treningu piłkarskim, zajęciach 
z udzielania pierwszej pomocy. Dużą 
atrakcją dla dzieciaków był pokaz sztuk walki 
w wykonaniu pana Michała Bednarka i pana 
Piotra Karczewskiego. Studenci zapewnili 
uczestnikom zabawy poczęstunek w formie 
zdrowych słodyczy i napojów. Dzieciaki 
po wysiłku fizycznym regenerowały  siły 
spożywając ciasteczka owsiane i pijąc 
świeży sok  jabłkowy. Studenci uświadomili 
uczniom jak ważne jest dla zdrowia picie 
wody mineralnej . Tradycyjnie przybył 
święty Mikołaj , rozdawał prezenty wśród 
których znalazły się pamiątkowe długopisy 
z napisem „Mikołajki 2015”. W ramach 
podziękowania zespół studentów AON 
z Warszawy w składzie:   Anna Czarnecka, 
Ewa Baka, Karolina Czajkowska, Michał 
Bednarek, Piotr Karczewski złożyli na ręce 
pani Dyrektor tabliczkę upamiętniającą  
realizację ich projektu.  Społeczność PSP 
w Rozwadach  serdecznie dziękuje świętym 
Mikołajom  z AON-u.

Ewelina Danielik

Boże Narodzenie to święta wyjątkowe dla 
z nas. To czas radości, miłości i nadziei 
na lepszą przyszłość. 

Narodziny Dzieciątka Jezus szczególnie 
oczekują dzieci, bo to głównie ona w wigilijny 
wieczór znajdują pod choinką liczne prezenty. 
Niestety, nie wszystkie maluchy w dzień 
Bożego Narodzenia mogą nacieszyć się 
radością i szczęściem rodzinnym. Są wśród 
nas dzieci, które to najradośniejsze Święto 
spędzą w Domach Dziecka i rodzinach 
zastępczych. Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gielniowie postanowili 
podzielić się swoją radością i sprawić, aby 
Święta dla tych dzieci też były przyjemne 
i radosne. Za zgodą rodziców, dzieci  przyniosły 
swoje ulubione zabawki, gry planszowe, 
Przytulanki i kolorowe książeczki. Ilość 
ofiarowanych przedmiotów była naprawdę 

imponująca. Przy zbiórce 
świątecznych darów, 
najmłodszym dzieciom 
pomaga l i  rodz ice , 
przynosząc mikołajowe 
worki pełne misiów, 
samochodzików i bajek 
z wczesnego dzieciństwa.    
Zgromadzone podarunki 
były tak obfite, że powstała z nich nie jedna 
,,Świąteczna paczka”, ale kilkanaście. 
Z najlepszymi życzeniami od całej dziatwy 
naszej szkoły trafiły one do DOMU DZIECKA 
w Mroczkowie Gościnnym, DOMU MAŁEGO 
DZIECKA w Piotrkowie Trybunalskim, 
OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO 
w Radomiu, PRZYCHODNI RODZINNEJ 
DOM – MED. w Jelnej. Radość i wzruszenie 
obdarowanych dzieci były dla nas wszystkich 

niezapomnianym przeżyciem. Ta piękna akcja, 
nad przebiegiem której czuwały pani Ewa 
Kowalska, Anna Patrzykąt i pani Monika 
Mastalerek, jeszcze raz potwierdziły znaną 
prawdę, że ,,Dzieląc się szczęściem innych 
z innymi sami, stajemy się szczęśliwsi”.    
Obyśmy o tym pamiętali nie tylko przy okazji 
świąt Bożego Narodzenia, ale w każdy dzień 
naszego życia.  

Elżbieta Chylak

Jednym ze zwyczajów świąt Bożego Narodzenia w naszym kraju 
są jasełka. 

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat również przygotowują to niezwykłe 
widowisko. Po długich i żmudnych próbach, 18 grudnia zobaczyliśmy efekt 
pracy pani Doroty Markiewicz i uczniów klas IV-VI. Na szkolnej scenie 
obowiązkowo zagościła Święta Rodzina, pastuszkowie, mędrcy z dalekich 
krain i okrutny król Herod. Tegoroczne jasełka czerpały jednak treści nie 
tylko z biblijnego przekazu, ale swą wymową dotykały też problemów 
współczesnego świata. Odwieczna rywalizacja, zagubienie, wielkie 
ludzkie ambicje i skłonność do czynienia zła były uzupełnieniem znanej 
wszystkim historii narodzeniu Dzieciątka Jezus. Barwne kostiumy, popisy 
aktorskie naszych uczniów i piękne kolędy w wykonaniu gimnazjalistów 
wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę.

Elżbieta Chylak

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 11
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Pani Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora mJWPu 
ds. PO KL z wizytą w Gminie Klwów

28 stycznia 2016 r. na zaproszenie Wójta 
Gminy Klwów – Piotra Papisa, gminę Klwów  
odwiedziła Pani Elżbiety Szymanik – Zastępca 
Dyrektora MJWPU ds. PO KL. Na miejscu 
Pani dyrektor mogła zobaczyć jak funkcjonuje 
przedszkole utworzone dzięki środkom 
unijnym. Przedszkolaki przedstawiły krótki 
program artystyczny związany z Dniem Babci 
i Dziadka.

Pan Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu 
Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie 
przedstawił projekty realizowane w gminie, 
mające znaczący wpływ na podwyższenie 
jakości kształcenia dzieci i młodzieży. 
Zaczął od projektów PO KL, Poddziałania 
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

• „PRZEDSZKOLE  - LEPSZE JUTRO” 
- obejmował  okres realizacji od 1.08.2009 
r.  do 30.07.2011 r. na kwotę 931.066,00 
zł., przy dofinansowaniu 911.066,00 zł., 
w ramach którego zorganizowano bezpłatne, 
9 – cio godzinne przedszkole dla 92 dzieci, 
zaadaptowano pomieszczenia obecnego 
przedszkola i zakupiono wyposażenie                                                                                                   

• „PRZEDSZKOLE – LEPSZY START” 
realizowany był w okresie 1.08.2013 r. do 
31.07.2014 r. na wartość 315.200,00 zł., 
przy kwocie dofinansowania -  311.000,00 
zł. Obejmował prowadzenie urozmaiconych 
zajęć dydaktycznych dla 100 dzieci w wieku 
3 – 5 lat wraz z całodziennym wyżywieniem.

• „PRZEDSZKOLE MARZEŃ” realizowany był 
w okresie 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Wartość 
projektu 117.200,00 zł , w tym dofinansowanie 
99.380,00 zł. Grupą docelową było 42 
dzieci w wieku 3 – 4 lat. W ramach projekt  
realizowano zajęcia z podstawy programowej, 
zajęcia dodatkowe: logopedyczne i z języka 
angielskiego oraz bezpłatne całodzienne 
wyżywienie. Dzieci zostały również objęte 
wsparciem w zakresie diagnozy potrzeb, tak 
aby oferta edukacyjna dostosowana była do 
ich indywidualnych potrzeb.

Dzięki w/w projektom rodzice  mogli aktywnie 
wykonywać swoją  pracę zawodową  zarówno 
w gospodarstwach rolnych lub w innych 
dziedzinach.  Utworzenie w ramach projektów 
przedszkole zapewnia bezpieczeństwo 
i szybszy  rozwój intelektualny najmłodszych 
dzieci, co daje efekty w późniejszym okresie 
edukacji na wszystkich szczeblach nauki. 

Następnie opowiedział  o najbardziej 

znaczącym projekcie dla naszej gminnej 
oświaty realizowanym  w ramach Priorytetu 
VII RPO WM – działanie 7.2 – Infrastruktura  
służąca edukacji - pt.”Budowa, remont 

i wyposażenie przedszkolnych i szkolnych 
obiektów w gminie Klwów. Całkowita  wartość 

projektu wyniosła 7.064.185,88 zł, a kwota 
dofinansowania 5.479.103,26 zł.

Projekt obejmował:
1) modernizację Przedszkola w Klwowie, 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie oraz 
Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, 
gdzie wykonano wymianę wszystkich 
instalacji wewnętrznych, wymianę dachu 
w Kłudnie, kompleksowy remont pomieszczeń 
dydaktycznych połączony z doposażeniem 
sali  lekcyjnych. 

2) budowę hali widowisko – sportowej przy 
Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie, 
która jest wizytówką gminy.                   

Kolejną osobą, która podkreśliła możliwości 
wykorzystania środków unijnych, był Pan Piotr 
Papis – Wójt Gminy Klwów.  Zaznaczył, że 
Gmina Klwów dzięki środkom unijnym  może 
poszczycić się jednymi z najnowocześniejszych 
i najlepiej wyposażonych obiektów oświatowych  
w powiecie przysuskim, spełniające  wszelkie 
standardy  dla rozwoju psychofizycznego 
dzieci i młodzieży. W rankingu „Wspólnoty” 
gmina Klwów, która w regionie radomskim 
i powiecie przysuskim zajęła pierwsze 
miejsce w pozyskiwaniu środków unijnych. 
Dla zobrazowania od 2004 r. do 2014 r. gmina 
Klwów pozyskała 3 749,35 zł w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca,  a w innej gminie dla 
przykładu– 216,00 zł/ mieszkańca. To są tylko 
suche kwoty, ale wpłynęły one znacząco na 
podniesienie jakości życia mieszkańców gminy. 
Dzięki tym środkom wszystkie dzieci w wieku 
2,5 – 5 lat od wielu lat korzystają z bezpłatnego 
przedszkola. Najważniejszą inwestycją nie 
jest budowa kolejnej drogi czy oczyszczalni 
ścieków, lecz inwestycja w kapitał ludzki – 

w człowieka. Dodał również, że niepokoi go 
fakt, że od  września 2016 r. zostaje zniesiony 
obowiązek posyłania do szkół sześciolatków, 
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DZiEŃ BaBCi i DZiaDKa W PRZYStaŁOWiCaCH DuŻYCH
Dni Babci i Dziadka to dni niezwykłe, nie 

tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla 
babć i dziadków.  To wspaniała  okazja, 
aby uczcić te osoby, którym często 
zawdzięczamy wiele miłych wspomnień 
z dzieciństwa.  Specjalnie na tę okoliczność 
członkinie ze Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich „GOSPOSIE” z Przystałowic 
Dużych przygotowały program artystyczny 
oraz wiele smakowitości dla wspólnego 
świętowania. 

Wiejskie Centrum Kultury w Przystałowicach 
Dużych zapełniło się gośćmi 24 stycznia 
br. Przybyli do Centrum goście honorowi 
- babcie i dziadkowie, nie spodziewali się 
przygotowanych dla nich niespodzianek. Na 
początku z zainteresowaniem wysłuchali 
piosenki powitalnej, którą wykonały 
GOSPOSIE. Wiele uśmiechów i wzruszeń 
dostarczyły babciom i dziadkom występy 

młodych artystów, których 
GOSPOSIE zaprosiły dla 
uświetnienia spotkania.  
Jako pierwsi swoje wiersze 
wyrecytowali najmłodsi, 
a następnie nastoletni 
wnuczęta. Pośród krótkich 
utworów literackich znalazły się 
również piosenki dedykowane 
babciom i dziadkom- wszystkie 
występy były przygotowane 
perfekcyjnie. Każde z wnucząt 
chciało sprawić babciom 
i dziadkom jak największą 
przyjemność.  Po występach 
dzieci i młodzieży znów 
GOSPOSIE zawitały na 
scenie – ponownie z piosenką.  
Zaśpiewały dla zgromadzonych 
utwór utrzymany w humorystycznym tonie, 

który - zgodnie z założeniem- wywołał na 
wielu twarzach radosny uśmiech.  Jednak 
najpiękniej zaprezentował się ostatni utwór. 
Najpiękniej, ponieważ  wykonany wspólnie 
przez GOSPOSIE  oraz towarzyszące im 
dzieci.  Przymilne, dziecięce głosiki przeplatały 
się z tymi dorosłymi, pełnymi  wdzięczności 
głosami. Nie mogło również zabraknąć 
gromkiego „STO LAT” . Dzień Babci i Dziadka 
to okazja kiedy wnuczęta obdarowują 
seniorów podarunkami i uściskami. Jednak 
nie tylko wnuczęta chciałyby wyrazić 
podziękowania za wszelką dobroć babć 
i dziadków. Począwszy od troski i opieki 
nad wnukami, przez dobre słowo i miłość 
do bliskich, wpajanie zasad moralnych, 
kształtowanie wiary, przekazywanie dziejów 
rodziny, dawanie przykładu obowiązkowości 
i pracowitości -  rodzice mogą być pewni, 
że ich dzieci mają wspaniałych opiekunów. 
Nie zabrakło takich wyrazów uznania 
w wierszach i piosenkach, a na stołach 
wiele pyszności czekało na degustację. Na 
pamiątkę spotkania przygotowano dla gości 
słodkie upominki. Zdrowia na każdy dzień oraz 
słodyczy życia wszystkim babciom i dziadkom 
życzą GOSPOSIE.

które przeszły cały 
cykl edukacyjny w przedszkolu i są 
przygotowane do podjęcia nauki w szkole. 
Pozostawienie  dzieci na jeszcze 
jeden rok w przedszkolu spowoduje 
zatrzymanie się ich w edukacji, co może 
mieć bezpośredni wpływ na ich rozwój. 
– Liczę na mądrość rodziców i podjęcie 
właściwej decyzji mającej ogromny wpływ 
na dalszy rozwój dzieci. – powiedział Pan 
Wójt. - Z punktu widzenia najmłodszych 
dzieci, uczestnictwo w wychowaniu 
przedszkolnych procentuje na całe 
życie. Dzięki właśnie takim projektom, 
jak ten realizowany przez gminę Klwów, 
minimalizowane są braki edukacyjne, 
manualne, komunikacyjne oraz 
społeczne. Dzieci mają zapewniony 
lepszy start w przyszłość, bowiem to 
właśnie przedszkole ma za zadanie 
wszechstronnie oddziaływać na rozwój 
dziecka i przygotować go do podjęcia 
nauki w szkole - powiedziała Pani Elżbieta 
Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. PO KL.                                                                                                 
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W sobotę 23 stycznia b.r. w mroźny poranek w Stanisławowie 
– Królówce odbyła się uroczystość 153-lecia wybuchu powstania 
styczniowego. Organizatorem był Wójt Gminy Odrzywół i Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. 
W uroczystości wzięła udział młodzież szkolna z Lipin oraz szkół 
gminnych. Gminę reprezentował Wójt Gminy i Radni Rady Gminy.                                                                                                                                           
    Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu narodowego i apelem 
poległych w wykonaniu kadetów z Lipin. Wójt Gminy przypomniał 
zdarzenia związane z powstaniem styczniowym na ziemi odrzywolskiej, 
związane szczególnie ze zwycięską bitwą pod Ossą stoczoną 10 lipca 
1863 r. przez pułki powstańcze  mjr. Ludwika Żychlińskiego i Władysława 
Grabowskiego. W  bitwie tej według raportu władz rosyjskich zginęło 
231 Rosjan i powstańców.

Była to jedna z największych bitew powstania styczniowego.
Sam Żychliński w pamiętnikach podał, że w bitwie zginęło ponad 

70 powstańców, a ponad 50 było rannych. Powstańcy, którzy zginęli 

w bitwie, są pochowani na cmentarzu w Ossie. Rannych powstańców 
pracownicy i mieszkańcy majątku Ossa pod kierunkiem dziedzica Kaliksta 
Jagmina rozwozili do okolicznych folwarków i miast. Najwięcej rannych 
przyjęli mieszczanie drzewiccy. Tam na cmentarzu zostali pochowani 
powstańcy, którzy zmarli z powodu odniesionych ran. Najciężej rannych 
ukryto w folwarku Królówka, należącego do majątku Ossa. Obecnie jest 
to Stanisławów. Ranni, którzy zmarli po kilku i kilkunastu godzinach,  
zostali w tajemnicy pochowani u podnóża  góry Królówka, na której 
stała Kaplica Św. Marii Magdaleny. Właśnie na tej górze i u jej podnóża 
odbyła się uroczystość.  

Po modlitwie i złożeniu wiązanek pod symbolicznym krzyżem, 
zebrani mogli obejrzeć małą rekonstrukcję historyczną „Starcie patrolu 
kozackiego z kosynierami” w wykonaniu członków Stowarzyszenia 
Hubalczyków i kadetów z Lipin. Uroczystość zakończył poczęstunek 
żołnierską grochówką.

Gmina Odrzywół sfinansowała monitoring wizyjny 
pochodzącego z 1765 r. zabytkowego kościoła modrzewiowego 
w Łęgonicach Małych. 

Jest to najstarszy zabytkowy obiekt w gminie Odrzywół. 
Modrzewiowy kościół obecnie klasy „0” ufundował Stanisław 
Małachowski, późniejszy referendarz Sejmu Wielkiego. Kościół 
zawiera 5 ołtarzy. Jest kościołem parafialnym jednej z najmniejszych 
parafii w Polsce, liczącej ok. 300 wiernych. Pochodzi z czasów dawnej 
świetności Małych Łęgonic, kiedy  miejscowość zwana Łęgonicami 
Opoczyńskimi była miastem i leżała na szlaku Mazowsze - Piotrków 
Trybunalski - Śląsk. Gmina w ubiegłym roku sfinansowała także 
instalację przeciwpożarową i alarmową. Proboszczem tej parafii 
jest ks. Tadeusz Żak.

Rocznica powstania styczniowego

monitoring zabytkowego 
kościoła w Łęgonicach małych
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Zaproszenie do udziału w konkursie historycznym. 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum i szkół średnich do udziału w konkursie historycznym: 

„Bohaterowie polskich 

powsta” 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie multimedialnej prezentacji 
(w programie Power Point) prezentującej sylwetkę wybranego bohatera 
polskiego powstania. Autorzy najciekawszych prezentacji otrzymają 
wyróżnienia i nagrody.  

Zgłoszenia do konkursu należy składać na formularzu  w Sekretariacie 
Urzędu Gminy w Odrzywole lub przesłać e-mailem na adres 
sekretariat@odrzywol.eu  

0Ze strony www.odrzywol.eu można pobrać formularz zgłoszeniowy oraz 
regulamin konkursu.   
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8 stycznia 2016 r. 44 uczniów klas IV-VI 
wzięło udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Przedmiotowej Sowa Matematyczna. 
W grupach czteroosobowych pokonywali 
trudności intelektualne, bowiem mieli 
do rozwiązania 30 zadań o różnym 
stopniu trudności.

Sowa Matematyczna to konkurs, który 
jest adresowany między innymi do uczniów 
szkół podstawowych. Główną ideą konkursu 
jest przygotowanie uczniów do egzaminów 
kończących poszczególne etapy nauki.

Konkurs ma formę testu, który uczniowie 
rozwiązują przez Internet lub w formie 

drukowane. Na rozwiązanie zadań uczestnicy 
mają 60 minut. W pierwszym etapie test 
składa się z 30 zadań zamkniętych. Każde 
pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów 
w zależności od stopnia trudności. Uczniowie 
mogą wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź 
spośród pięciu podanych. W przypadku, gdy 
uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub 
zaznaczy odpowiedź błędną- nie otrzymuje 
żadnego punktu.

Pierwszy etap rozwiązywany jest 
przez uczniów we wcześniej ustalonych 
czteroosobowych drużynach. Dana grupa 
nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę 

odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu 
jednego komputera. Do drugiego etapu konkursu 
zostaną zakwalifikowani uczniowie drużyn, które 
zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym 
etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już 
zadań w grupach - każdy odpowiada za swoją 
pracę indywidualnie.

Konkurs wzbudził wielkie zainteresowa-
nie wśród uczniów. Podczas pracy w gru-
pach zauważyć można było integrację i do-
brą współpracę.

Urszula Ślusarczyk
Magdalena Olszewska

7 grudnia 2015 roku uczniowie 
klas czwartych Szkoły Podstawowej 
w Potworowie wzięli udział w warsztatach 
etnograficznych organizowanych w Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze, których 
celem było propagowanie i kultywowanie 

tradycji związanych z okresem świąt 
Bożego Narodzenia.

Warsztaty poprowadziła twórczyni ludowa, 
laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga pani 
Marianna Rzepka. Uczestnicy poznali sposób 
tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych ze 
słomy, papieru i bibuły.

Uczniowie wykazali się pomysłowością. 
Mamy nadzieję, że udział w warsztatach  
stanie się inspiracją do dalszej twórczej pracy 
i na choinkach w tegoroczne święta zawisną 
własnoręcznie wykonane ozdoby.

Anna Gapys
Beata Kuś

Sowa matematyczna

uczniowie klas czwartych na warsztatach etnograficznych
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Zgodnie z tradycją w Publicznej Szkole Podstawowej w Potworowie 
obchodzony był Dzień Śniadanie Daje Moc, kiedy to uczniowie klas I-III wraz 
z nauczycielami i rodzicami przygotowywali wspólnie zdrowe śniadanie. 

Dzieci wyposażone przez rodziców w zdrowe produkty żywnościowe 
przygotowały kolorowe kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, owocowe i warzywne 
szaszłyki, sałatki. Na stołach nie zabrakło produktów mlecznych, zdrowych 
przekąsek (w postaci suszonych owoców, nasion słonecznika, dyni, razowych 
płatków), świeżych owoców, warzyw, soków. Furorę zrobił świeżo wyciśnięty 
sok z buraka.

Dzień 6 listopada  był zwieńczeniem miesięcznych przygotowań  na zajęciach 
lekcyjnych i świetlicowych. 

Uczniowie w tym czasie poznali 12 zasad zdrowego odżywiania, uczestniczyli 
w zajęciach tematycznych i pogadankach, przygotowali dekoracje oraz stworzyli 
własne propozycje zdrowych śniadań.

Była to świetna zabawa, ale przede wszystkim bardzo cenna lekcja, na której 
najmłodsi uczyli się jak ważne jest codzienne i zdrowe śniadanie.

Mamy nadzieję, że wiedza ta będzie wykorzystywana codziennie, a małych 
ekspertów od zdrowego żywienia będzie przybywać.

Do zobaczenia na wspólnym śniadaniu za rok!!!
Anna Gapys

Śniadanie daje moc

Lodowisko w Potworowie zaprasza!
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Wszystkich amatorów łyżwiarstwa zapraszamy do 
korzystania z ogólnodostępnego i bezpłatnego lodowiska 
znajdującego się przy Publicznej Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Potworowie.

Lodowisko będzie czynne w soboty od godziny 8:00 
do 20:00 i w niedziele od godziny 10:00 do 20:00.

Dariusz Duda
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Jak ważną sprawą dla mieszkańców jest działalność naszych 
miejscowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nikomu 
nie trzeba tłumaczyć. 

Wielokrotnie strażacy pomagali w trudnych sytuacjach i to nie tylko 
związanych z pożarami, ale także w zagrożeniach powodziowych 
i zabezpieczaniu imprez okolicznościowych. Aby jednostki OSP 
sprawnie działały, niezbędny jest odpowiedni sprzęt, a zwłaszcza 
pojazdy specjalnego przeznaczenia. Pod koniec października Wójt 
Gminy Rusinów – Krzysztof Urbańczyk przekazał dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grabowej kluczyki do pojazdu typu Tarpan Honker pozyskany 
z zasobów wojskowych. Natomiast Przewodnicząca Rady Gminy Rusinów 
– Dorota Jaciubek w obecności Komendanta Gminnego OSP – Mariana 
Wesołowskiego wręczyła dowód rejestracyjny. Nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli lokalnej społeczności: Radnych Gminy Rusinów: Marka 
Wlazło i Mariana Smolarskiego, Sołtysa Grabowej – Wiesławy Wlazło 
i Zarządu OSP Grabowa wraz z członkami, a także przedstawicieli 
sąsiedniej jednostki OSP w Zychorzynie, którzy pomagali przygotować 
pojazd dla potrzeb straży. Jednostka w Grabowej powstała 15 grudnia 
1971 roku. Obecna strażnica znajduje się w centrum miejscowości.

W poniedziałkowy poranek,11 stycznia uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie mieli okazję spotkać się 
z Tomaszem Justyniarskim, autorem nowo ogłoszonej lektury 
szkolnej pt. „Psie troski”. 

Jego książka została laureatem konkursu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszym”. „Psie troski” 
zajęły pierwsze miejsce wśród rodziców i nauczycieli, i wyprzedziły m.in. 
„Harrego Pottera”. Spotkanie z pisarzem odbyło się w radosnej i przyjaznej 
atmosferze. Pan Tomek od razu zjednał sobie słuchaczy. Bohaterką 
spotkania była też mała chihuahua o imieniu Toja, która towarzyszyła 
autorowi. Dzieci miały okazję na żywo doświadczyć czym jest psia przyjaźń. 
Podczas spotkania pokazały się również łzy wzruszenia u dzieci. „Wujek 
Tom”  zachęcał dzieci do czytania, pięknie mówił o miłości do książek, 
które przenoszą w „piękniejszą stronę świata”. Przekonywał, jak ważne są 
w życiu marzenia i siła wyobraźni, którą możemy ćwiczyć poprzez czytanie 
książek i opowiadań. Tom Justyniarski jest rzecznikiem Towarzystwa 
Obrony Zwierząt. To pasjonat zwierząt. Jego misją jest propagowanie 
przyjaźni między ludźmi i zwierzętami. Prowadzi w szkołach i przedszkolach 
zajęcia edukacyjne dla dzieci. Uczy, że zwierzęta nie są rzeczą, że kochają, 
czują i cierpią tak samo jak ludzie. Zachęcamy do lektury „Psich trosk” 
całe rodziny. Uczą one empatii, miłości i wiernej przyjaźni.

Jak każdego roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Rusinowie 
uroczyście obchodzono Narodowe Święto 
Niepodległości. Akademia rozpoczęła się 
słowami Jana Zamoyskiego „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”. 

Była to niezwykła lekcja historii, która 
przybliżyła zebranym dzieje Ojczyzny. Montaż 
słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów 
szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Jolanty 
Olewińskiej, nawiązywał do najważniejszych 
wydarzeń i postaci historycznych. Ciekawa 
narracja połączona z pięknymi recytacjami 
wierszy o Ojczyźnie wzbudziła duże 
zainteresowanie wśród uczniów. Nie zabrakło 
pieśni patriotycznych przygotowanych przez chór 
szkolny pod kierunkiem pani Jolanty Koryckiej. 
Całość dopełniała ciekawa oprawa plastyczna 
wykonana przez panią Barbarę Odzimek. Na 
tę okoliczność uczniowie przygotowali kotyliony 
i biało-czerwone kokardy, które wręczyli 
zaproszonym gościom.

Pojazd specjalny dla OSP Grabowa

Spotkanie z pisarzem

Święto niepodległości
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W tym szczególnym czasie jakim jest 
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, nikt 
nie powinien poczuć się całkowicie 
pozostawionym samemu sobie. Każdy miły 
gest ze strony innych osób z pewnością 
jest w stanie wnieść w smutną codzienność 
odrobinę radości i miłości. Wójt Gminy 

Rusinów Krzysztof Urbańczyk we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
przygotował dla samotnych osób Spotkanie 
Wigilijne. Uroczystość odbyła się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie. 
Na początek dla wprowadzenia w nastrój 
świąteczny, młodzież przedstawiła Jasełka. 

Po występie popłynęły życzenia przy okazji 
łamania się opłatkiem. W oczach przybyłych 
osób widać było wielkie wzruszenie i radość, 
że mogły spędzić te świąteczne chwile we 
wspólnym gronie, spotkać się ze znajomymi 
i władzami samorządowymi.

W dniu 24 listopada 2015 roku miała 
miejsce skromna, ale za to bardzo miła 
i przyjemna uroczystość obchodów 50-lecia 
par małżeńskich. 

Przed południem jubilaci i zaproszeni 
goście spotkali się na wspólnej mszy świętej 
koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii 
Rusinów – Edwarda Swata, Proboszcza Parafii 
Nieznamierowice – Czesława Śmiechowskiego 
oraz Księdza Kanonika – Bolesława Janisza. Po 
Słowie Bożym, księża złożyli przybyłym parom 

życzenia. Na uroczystości gościły zaledwie dwie 
pary, choć „złotych par” było w tym roku cztery. 
Niestety z różnych względów nie mogły one 
przybyć na swój jubileusz. Druga część „Złotych 
Godów” miała miejsce w Pałacu Rusinowskim. 
Oficjalne życzenia złożyli: Wójt Gminy Rusinów 
– Krzysztof Urbańczyk, Starosta Przysuski – 
Marian Niemirski oraz Zastępca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Rusinowie – 
Maria Cieślikowska. Po życzeniach nastąpił 
akt dekoracji Srebrnymi Krzyżami Zasługi za 

długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja 
Dudę. Kwiaty wręczyły: Przewodnicząca Rady 
Gminy w Rusinowie – Dorota Jaciubek oraz 
Sekretarz Gminy Rusinów – Małgorzata 
Wasilewska. Całość uświetniły występy: Zespołu 
Ludowego Zakukała Kukułecka oraz śpiewaczki 
ludowej – Krystyny Ciesielskiej z Brogowej. Na 
koniec nie mogło się obyć bez toastu za zdrowie 
i długie lata życia dla jubilatów. 

Samotni na wspólnym spotkaniu Wigilijnym

Złote Gody



wiENiAwA

Połączenie uniwersytetu trzeciego wie-
ku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu re-
habilitacyjnego – tak w skrócie można opi-
sać Dzienny Dom Senior – Wigor. 

Opieka, wiedza, aktywność, to trzy główne 
hasła przyświecające tej formie niesienia po-
mocy. Dnia 21 stycznia, o godzinie 12.00, Gmi-
na Wieniawa inauguruje tego typu placówkę 
na swoim terenie, wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom społecznym oraz potrzebom benefi-
cjentów. Dzienny Dom zapewnia wsparcie se-
niorom nieaktywnym zawodowo w wieku po-

wyżej 60 roku życia, realizując zadania pole-
gające w szczególności w zakresie:

- usług opiekuńczych ,
- terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej 

dla podtrzymania kondycji psychofizycznej,
- usług rehabilitacyjnych,
- zapewnienia posiłku,
- poradnictwa specjalistycznego,
- zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekre-

acyjnych – kulturalnych.
Poświęcenia budynku dokonał Ks. Andrzej 

Kuleta, Proboszcz Parafii Św. Szczepana 

w Skrzynnie. Seniorzy mają do dyspozycji 
kuchnię, jadalnię, sale do rehabilitacji i gim-
nastyki korekcyjnej oraz pokoje wypoczyn-
kowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy 
do odwiedzin

Uroczystość rozpoczęła i poprowadziła Pani 
Julita Gocel, Pracownik Urzędu Gminy w Wie-
niawie. Następnie zabrał głos Wójt Gminy Wie-
niawa, Pan Krzysztof Sobczak, który w imie-
niu organizatorów przywitał zaproszonych go-
ści oraz w krótkim przemówieniu przedstawił 
historię utworzenia placówki:

uROCZYStE OtWaRCiE DZiEnnEGO DOmu 
OPiEKi „SEniOR WiGOR” W KOmOROWiE
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Program Senior Wigor został uruchomiony 
w roku 2015, przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej. Analizując demografię gmi-
ny, stwierdziliśmy, że oprócz faktu systema-
tycznego spadku liczby ludności, społeczeń-
stwo nasze się starzeje, a osoby pozostające 
na emeryturach i rentach, w skutek emigra-
cji oraz poszukiwania pracy przez młodszych 
członków rodziny, często pozostają w swoich 
domach same, co z kolei powoduje postępu-
jące wykluczenie społeczne. Stąd zrodził się 
pomysł aplikowania o środki na ten cel. A po-
nieważ gmina dysponowała swoim lokalem, 
został on tylko wyremontowany i wyposażony 
na potrzeby seniorów. W konsekwencji otrzy-
maliśmy dotację z MPiPS w wysokości: 253 
000,00 złotych.

Oddajemy dzisiaj to miejsce dla Was dro-
dzy seniorzy, ponieważ troska o Was to na-
sza wspólna sprawa, bez względu na to czym 
się zajmujemy i w jakim wieku jesteśmy. Oso-

by starsze, to nasze najbliższe otoczenie – to 
nasi rodzice i dziadkowie. Tak samo, jak Wy 
troszczyliście się o nas, uczyliście i byliście 
dla nas wsparciem, tak my teraz mamy oka-
zję Wam się odwdzięczyć.

Senior-WIGOR, zważywszy na jego cel oraz 
lokalizację, to dla mnie szczególny projekt i w 
pewnym stopniu spłata długu wobec starszych 
pokoleń. Dziękuję serdecznie za waszą obec-
ność. Życzę wiele uśmiechu i samych pogod-
nych dni spędzonych razem w Waszym wspól-
nym domu.

Swoje przemówienie również wygłosiła Pani 
Joanna Kowalska, kierownik Senior Wigor. 

Uroczystość uświetnił występ m.in. dzie-
ci z Publicznego Przedszkola w Wieniawie, 
które zaprezentowały dedykowane Babciom 
oraz Dziadkom wierszyki. Mogliśmy wysłuchać 
repertuaru chóru kościelnego pod kierownic-
twem siostry Teresy. Z kolei uczestnicy Klu-

bu Seniora, który działa przy GOKu w Wienia-
wie, odśpiewali swój hymn, autorką słów jest 
Pani Ewa Ślizak.

Wspaniałego nastroju dopełnił brawurowy 
występ zespołu folklorystycznego  „Wienia-
wa”, oprawę muzyczną zapewniał Pan Marian 
Kulkowski oraz Pan Jan Wochniak.

Nie obyło się bez życzeń, gratulacji, kwiatów 
i prezentów. Seniorzy dziękowali Pani Joannie 
Kowalskiej za wspaniałą opiekę, jak i radość 
jaką dostarcza Im każdego dnia.

Miłym akcentem na koniec spotkania był 
okolicznościowy tort, a także poczęstunek.

Tańce, śpiew, oraz wspólne rozmowy przy 
stole zakończyły uroczystość otwarcia Dzien-
nego Domu „Senior Wigor” w Komorowie.

Za wszystko serdecznie dziękujemy!
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Gminne Centrum Kultury w Wieniawie  
zorganizowało w niedzielę 17 stycznia 
2016rr. „Wieczór kolęd i pastorałek”. 

W programie wystąpili: Chór Kościelny pa-
rafii wieniawskiej, dzieci z zajęć wokalnych 
w GOK-u , Panie z Lokalnego Stowarzysze-

nia Kobiet w Skrzynnie oraz Zespół Folklo-
rystyczny „Wieniawa”. Można było usłyszeć 
kolędy tradycyjne, współczesne oraz dawne 
pastorałki. Licznie zgromadzona publiczność 
chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania.

Na zakończenie  Klaudia Jakubczyk zaśpie-
wała kolędę „Przekażmy sobie znak pokoju”, 
wtedy  wszyscy wstali, trzymając się za ręce, 
dołączyli do śpiewania. Spotkanie kolędowe 
miało bardzo uroczysty charakter i tworzyło 
rodzinną atmosferę.

W niedzielę 24 stycznia 2016r. na scenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie 
dały występ artystyczny dzieci uczestniczące 
w zajęciach w domu kultury. 

Do obejrzenia  młodzi artyści zaprosili swoje 
babcie i dziadków. Najpierw wystąpiły dzieci z tańca 
nowoczesnego, następnie zaśpiewała grupa 
wokalna  i instrumentalna. Dziadkowie z przejęciem 
oglądali występy swoich wnucząt. Na zakończenie 
przygotowano słodki poczęstunek.

WiECZÓR KOLĘD i PaStORaŁEK W WiEniaWiE

DZiEŃ BaBCi i DZiaDKa 
W GminnYm CEntRum 
KuLtuRYW WiEniaWiE
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Dopalacze zabijają!!!

O G Ł O S Z E N I E
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Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Dopalacze są to 
różne grupy substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym 
działaniu psychoaktywnym. Skład mieszanek i innych specyfików 
pozostaje dla kupującego nieznany. Stopień ich szkodliwości jest 
oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników – rodzaju 
dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, 
wagi i stanu zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie 
towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często są spożywane wraz 
z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa 
ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu. Śmiało możemy 
stwierdzić, że „dopalacze” to po prostu inaczej zapakowane narkotyki 
albo mieszaniny narkotyków o nieznanym składzie, stąd trudności 
w odtruwaniu organizmu. Nie ma antidotum, ani określonych leków 
na leczenie zatruć dopalaczami. Zażywając je można narazić się na 
zatrucie toksynami w nich zawartymi, utratę zdrowia, uzależnienie, 
a nawet śmierć. Rozpiętość negatywnych konsekwencji jest 
przerażająca: od długotrwałych i nieprzyjemnych „zejść”, ostrych 
psychoz, ataków paniki, poprzez dreszcze, napady padaczki, 
urojenia, utratę przytomności czy napady lęku lub uszkodzenia 
neurologiczne. A to tylko przykłady z długiej listy niszczących 
oddziaływań! Nie jesteśmy w stanie podać jednorodnego profilu 
osoby zażywającej dopalacze, ani spektrum objawów, po których 
od razu można wywnioskować, że to one za nimi stoją. Poniżej 
znajdują się ogólne objawy mogące wskazywać na zażywanie 
substancji psychoaktywnych. Pamiętajmy, że istnieje wiele rodzajów 
dopalaczy skoncentrowanych na wywoływaniu różnorodnych 
efektów, dlatego spektrum objawów może być bardzo rozległe. 
Wygląd zewnętrzny: zmieniona blada i ziemista cera, owrzodzenia 
w okolicach nosa, spadek wagi, zaniedbanie higieny, przekrwione 
oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice. Zachowanie: duże wahania 
nastrojów, nagła zmiana nawyków, izolowanie się od bliskich, napady 
złości, agresji, napady euforii lub obniżonego nastroju, problemy 
finansowe, wynoszenie przedmiotów z domu, bełkotliwa mowa, 
brak zainteresowania ulubionymi zajęciami. Objawy chorobowe: 
omdlenia, osłabienia, nagłe pogorszenie stanu uzębienia, skoki 
temperatury, nagłe zmiany ciśnienia, wymioty, bóle ciała. Otoczenie: 
słodkawy zapach w pokoju, fifki, bibułki i urządzenia do robienia 
skrętów, dziwny zapach ubrań, pudełeczka, słoiki z nieznanymi 
substancjami, miarki, łyżeczki z przebarwieniami.  W 2015 r. w Polsce 
i innych krajach UE dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów 
związanych z używaniem dopalaczy. Nawet jednokrotne zażycie może 
doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a nawet 
śmierci. PAMIĘTAJ: Biorąc narkotyki tracisz zdolność do efektywnego 
myślenia i nauki. Dopalacze podobnie jak narkotyki powodują 
psychiczne i fizyczne uzależnienie. Popadając w uzależnienie  
tracisz wolność. Po zażyciu dopalaczy grożą ci  problemy z prawem.

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny  w Przysusze mgr 
inż. Jolanta Wilk  

Zarząd Powiatu w Przysusze na podstawie art. 25b., art.37 ust. 1, art.38, art.40 
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997r. r.  o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U z dnia 3 listopada 2015r., poz. 1774) i Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2014r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 
2108 ze zm. Dz. U z dnia 20 sierpnia 2013r.,poz.942) ogłasza pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości lokalowej wraz 
ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie stanowiącej własność Powiatu 
Przysuskiego w miejscowości Lipiny gm. Odrzywół. 1.Lokal nr 4 o powierzchni 
użytkowej 18,50 m2 na pierwszym piętrze w bloku nr 37 zlokalizowanym na działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 169/2 o powierzchni 0,2279 ha w miejscowości 
Lipiny. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta Nr RA1P/00027579/7, 
w której w dziale II jako właściciel wpisany jest Powiat Przysuski. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2016r. o godz. 
1000 w Sali nr 55 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Przysusze ul. Jana Pawła II 10. 
Cena wywoławcza – 10.138,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy sto trzydzieści osiem 
złotych). Wadium – 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). W przetargu mogą brać 
udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 16 lutego 
2016r. w kasie Starostwa Powiatowego w Przysusze pokój nr 15 lub przelewem 
na konto Starostwa Powiatowego w Przysusze Nr 90124057031111000049031652 
Bank Pekao SA. Kserokopię potwierdzenia wpłaconego wadium należy złożyć 
Przewodniczącemu Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu wraz z podaniem 
numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia 
konieczności jego zwrotu. Zastrzeżenie: Zarząd Powiatu w Przysusze zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Pełne informacje 
o przetargu i samej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 22 Starostwa 
Powiatowego w Przysusze lub telefonicznie pod numerem 048-675-23-39.

Dzisiaj polecam Państwu coś, co wszyscy 
lubią, ale troszkę w innym wydaniu. 
Będzie równie smacznie, ale znacznie 
mniej pracochłonnie. To pyszne danie nie 
może się nie udać nawet początkującemu 
miłośnikowi kulinariów.

Składniki na 5-6 porcji: mięso mielone 
500 gram, ryż 3 torebki, cebula 1 szt., grzyby 
suszone 4 szt., kapusta 1 mała główka, 
czosnek 3 ząbki, bulion 0,5 l, pieprz czarny 
mielony, pieprz ziołowy, sól, tymianek.

Sposób przygotowania:
Ryż gotujemy w osolonej wodzie zgodnie 

z instrukcją na opakowaniu. Odcedzamy 
go i odstawiamy do ostygnięcia. Suszone 
grzyby gotujemy do miękkości i odcedzamy. 
Po ugotowaniu kroimy je w drobną kostkę. 
Cebulę obieramy i siekamy w drobną kostkę. 
Grzyby oraz cebulę wrzucamy na patelnię 

i podsmażamy na rumiano. Zdejmujemy 
z ognia, aby przestygło. Do dużej miski 
wsypujemy ugotowany ryż, przesmażoną 
cebulę i grzyby, surowe mięso mielone 
oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. 
Doprawiamy solą, pieprzem czarnym, 
pieprzem ziołowym oraz tymiankiem. 
Całość dokładnie mieszamy. W dużym 
garnku zagotowujemy wodę, wkładamy 
do niej kapustę (wcześniej wykrawamy 
z niej głąb). Po kilku minutach obrywamy 
z kapusty wierzchnie liście, które już 
zmiękły. Powtarzamy tę czynność, aż 
obierzemy wszystkie liście. 5 Dno garnka 
żaroodpornego wykładamy grubo liśćmi 
kapusty, kładziemy na to połowę farszu, 
przykrywamy kolejną warstwą kapusty 
i wykładamy pozostałą część farszu. Całość 
przykrywamy liśćmi kapusty i wlewamy 

bulion. Przykrywamy naczynie i pieczemy ok. 
45-55 minut w temperaturze 180 stopni. 6 Po 
upieczeniu, zapiekankę można polać sosem 
pomidorowym lub grzybowym. Smacznego.

Monika Grzywaczewska

Przysmaki Pani moniki

Zapiekanka gołąbkowa
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Rozgrywki zimowej ligi halowej organizowanej co roku pod patronatem 
Starosty Przysuskiego wchodzą w decydującą fazę. W zależności od 
grupy rozgrywkowej pozostały jeszcze 1 lub dwie kolejki spotkań do 
rozegrania. Po zakończeniu części ligowej zostaną rozegrane zawody 
systemem pucharowym mające wyłonić zdobywcę Pucharu Starosty. 
Dotychczasowe wyniki meczów, oraz tabele w poszczególnych grupach 
rozgrywkowych prezentujemy w zestawieniach. Serdecznie zapraszamy 
widzów na rozgrywki odbywające się we wszystkie weekendy.

Organizatorzy

W dniu 27.01.2016 r. rozegrano mecze 
w ramach eliminacji do „XIV Mistrzostw 
Województwa Mazowieckiego w piłce 
siatkowej” straży pożarnych. W eliminacjach 
udział wzięło drużyny 
z następujących komend: 
KP PSP w Białobrzegach, 
KP PSP w Lipsku, KP PSP 
w Grójcu, KP PSP w Zwoleniu, 
KP PSP w Przysusze. Zawody 
rozegrano w hali sportowej 
przy Zespole Szkół nr 
2 im. Ludwika Skowyry   
w Przysusze, systemem 
„każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów 
do 21, tie-break do 15 
punktów. Po rozegraniu 
serii meczów kwalifikacja 
końcowa następująco: 1. 
Komenda Powiatowa PSP 

w Przysusze 4 pkt. 2. Komenda Powiatowa 
PSP w Zwoleniu 3 pkt. 3. Komenda 
Powiatowa PSP w Białobrzegach 2 pkt, 4. 
Komenda Powiatowa PSP w Lipsku 1 pkt, 5. 

Komenda Powiatowa w Grójcu 0 pkt. Sędziami 
zawodów byli Wojciech  Norek i Leszek 
Wamil. Organizatorem zawodów była  KP 
PSP w Przysusze.    mł.bryg. Artur Kucharski

mistrzostwa Powiatu w Piłce nożnej Halowej

Zawody strażackie
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Noworoczne Spotkanie Samorządowe od wielu lat jest prawdziwym forum dyskusji 
o sprawach lokalnych i okazją spotkania całego środowiska samorządowego powiatu 
przysuskiego. 

Ze znakomitym  przemówieniem wystąpił starosta Marian Niemirski.

Przedstawiciele lokalnego życia publicznego oraz parlamentarzyści są tradycyjnie 
honorowymi gośćmi Spotkania Noworocznego.

Zachwyt gości budził przepiękny tort bezowy przygotowany przez wicedyrektor ZS 2 
Mirosławę Idzikowską.

Spotkane noworoczne okrasił swoim koncertem zespół góralski Jaworowe Skrzypce.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością dostojnicy Kościoła.

Znaczenie spotkania noworocznego obrazuje obecność gości. Na zdjęciu ks. biskup 
Henryk Tomasik, Mazowiecki Kurator Oświaty Dorota Sokołowska oraz Marszałek 

Senatu RP Stanisław Karczewski  

Przebieg spotkania noworocznego, jak co roku wzorowo zabezpieczała grupa uczniów 
i nauczycieli ZS 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.

NoworoczNe SpotkaNie Samorządowe


