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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia, aby był to czas radosny, pogodny, 
pełen dobrej refleksji i optymizmu. Niech tegoroczne Święta będą  niezapomnianym czasem spędzonym bez 
pospiechu, trosk i zmartwień, który upłynie wśród rodziny i przyjaciół oraz bliskich.  Niech osobliwy urok tych 
dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy na nadchodzące miesiące, a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne. 
Życzymy, aby Narodzone Dzieciątko wniosło w nasze życie te wszystkie wartości, które legły u początku Jego 
narodzin. Niech miłość, wiara, dobro, zrozumienie, współczucie, nadzieja i przebaczenie staną się stałymi 
i dominującymi elementami naszego życia, nie tylko w tym świątecznym czasie, ale w całym nadchodzącym 
Nowym Roku. Niech ciepło autentycznych świątecznych przeżyć wzmocni każdego z nas, a nadchodzący Nowy 
2017 Rok będzie dla Państwa czasem spełnienia pragnień i marzeń, upływającym w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego zrozumienia. 

          Starosta                            Wicestarosta     Przewodniczący Rady Powiatu 
Marian Niemirski             Tomasz Matlakiewicz                     Krzysztof Wochniak
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Spotkanie  „Razem Łatwie j”  – 
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. Starosta Przysuski 
wśród czterech wyróżnionych. 

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych w dniu 02.12.2016 r. 
w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się 
uroczystość  pn.  „Razem Łatwiej”. Gospodarzem 
spotkania był Oddział Mazowiecki PFRON, 
przy współudziale Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”. Tego dnia  zostały wręczone 

nagrody laureatom XIV edycji Konkursu 
Plastycznego, organizacjom pozarządowym 
oraz przedstawicielom samorządu Województwa 
Mazowieckiego, oraz samorządów powiatowych 
z terenu Mazowsza, szczególnie skutecznie 
działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Prowadzącymi uroczystość byli Conrado 
Moreno oraz Agata Spała (laureatka konkursu 
Lady D w 2015 r.). Gośćmi specjalnymi byli: 
Joanna Kos-Krauze, Jowita Budnik, Agnieszka 
Zawadowska oraz Teresa Sukniewicz-
Kleiber. W tym roku tematem przewodnim 
edycji XIV Konkursu Plastycznego „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych” było hasło „Gdy 
w sercu kwitnie muzyka”. Następnie wręczono 
nagrody 6 organizacjom pozarządowym 
odznaczającym szczególnie skuteczną 
pracą na rzecz osób niepełnosprawnych 
w Województwie Mazowieckim jak i wyjątkowo 
sprawną współpracą z PFRONem. Nagrody 
zostały przyznane w następujących kategoriach: 
Zaangażowanie w niesieniu pomocy, 
Sumienność, Sport, Innowacyjność Roku, Debiut 
Roku oraz Rzetelność. Uhonorowano również 
przedstawicieli samorządów Województwa  
Mazowieckiego którzy swoją działalnością 
i pracą szczególnie przysłużyli się poprawie 
życia osób niepełnosprawnych. Nagrodzone 
samorządy powiatowe to: Radom, Siedlce, Sierpc 
i Przysucha. Starosta Marian Niemirski znalazł się 
wśród wyróżnionych ponieważ od lat pracuje na 
rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. 
W uzasadnieniu nagrody organizatorzy Gali 
stwierdzili: „Starosta Marian Niemirski jest 
związany z samorządem powiatowym od prawie 
15 lat. Pracę na swoim stanowisku rozumie 
od samego początku, jako służbę ludziom, bo 

przecież, jak sam mówi samorząd to ludzie, 
którzy chcą decydować o swoich sprawach 
i aktywnie budować i przekształcać swoją małą 
ojczyznę. Realizowana od lat w ten sposób 
służba publiczna przyniosła zauważalne rezultaty. 
Powiat przysuski wyróżnia się wśród podobnych 
samorządów na plus w wielu dziedzinach, 
w tym szczególnie w działaniach na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Sam starosta Niemirski 
podkreśla, że nie uważa osób dotkniętych 
przez los dysfunkcjami za ludzi o niższej 

sprawności. Podkreśla, że 
te osoby wymagają nieco 
więcej nakładów i uwagi aby 
mogły być w pełni sprawne 
jako pracownicy, mieszkańcy, 
obywatele. Dlatego w powiecie 
przysuskim robi się dla tej grupy 
osób tak wiele. Od likwidacji 
barier architektonicznych, 
po  budowę  zap lecza 
rehabilitacyjnego w nowej hali 
sportowej, od dostosowania 
szpitala i utworzenia w nim 
pracowni  rehabilitacyjnych, 
po budowę w pełni dostępnej 
Powiatowej Krytej Pływalni. 
Warto podkreślić, że wielki 
p roces  p r zeksz ta ł ceń 
architektonicznych przeszły 
budynki szkół i urzędów, 
w których obecnie również 
osoby z  dysfunkc jami 

zdrowotnymi mogą czuć się komfortowo na 
miarę swoich możliwości. Powiat przysuski 
zrealizował największy w swojej skali w Polsce 
program likwidacji wykluczenia cyfrowego. 
Dzięki niemu 2500 rodzin z dysfunkcjami 
socjalnymi, a wśród nich ponad 300 osób 
niepełnosprawnych otrzymało nowoczesne 
komputery z oprogramowaniem i bezpłatnym 
dostępem do internetu na 7 lat. Przy tym należy 
podkreślić dwie sprawy. Pierwsza, to nie liczba 
jest tutaj ważna, ale fakt, że w projekcie wzięli 
udział wszyscy niepełnosprawni z powiatu, którzy 
dobrowolnie zgłosili do niego swój akces, a więc 
projekt miał charakter działania powszechnego 
i otwartego, a druga sprawa, to fakt, że miało 

miejsce wielkie otwarcie osób, które z powodów 
najczęściej materialnych nie miały wcześniej 
możliwości skorzystania z nowoczesnych 
technologii, dzisiaj ta technologia stanowi już 
normalną część ich życia. Ponadto powiat bardzo 
efektywnie organizuje rehabilitację społeczną 
i zawodową realizowaną w warsztatach terapii 
zajęciowej. W powiecie przysuskim aż 115 osób 
(na ok 43 000 mieszkańców) korzystało z tej 
potrzebnej i efektywnej formy rehabilitacji. Powiat 
realizuje programy dla osób niepełnosprawnych 
na przykład „Aktywny samorząd”, „Program 
wyrównywania różnic między regionami”, 
projekt unijny, gdzie beneficjentami są osoby 
niepełnosprawne. Dzięki zaangażowaniu 
Pana Starosty i zrozumieniu potrzeb 
osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie 
w społeczeństwie staje się dla nich łatwiejsze.” 
Wyraźnie wzruszony starosta powiedział:  
„Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Zaszczyt jest 
dla mnie tym większy, że związany jest z pracą dla 
osób niepełnosprawnych. Jako starosta bardzo 
chciałbym kiedyś doczekać takiej sytuacji, kiedy 
niepełnosprawność będzie wyłącznie związana 
z trudniejszym statusem zdrowotnym człowieka, 
ale nie będzie miała dla niego konsekwencji 
społecznych, czy zawodowych. Chciałbym, 
aby ludzie, którzy zostali doświadczeni przez 
los ograniczeniem części możliwości, jakimi 
my wszyscy, tzw. ludzie zdrowi dysponujemy, 
dzięki naszej pracy, poprzez właściwą politykę 
wsparcia i opieki, mogli budować swoje godne 
i pełnowartościowe życie w społeczeństwie. 
Chciałbym również, abyśmy jako ludzie przestali 
patrzeć na naszych dotkniętych losem sąsiadów 
ile im dajemy, ale żebyśmy wszyscy zauważali 
ile od nich i dzięki nim otrzymujemy. Życzyłbym 
sobie bardzo, aby w naszym powiecie godność 
i szczęście były szansą każdego człowieka 
bez różnicowania ze względu na stan zdrowia, 
czy poziom intelektualny. Wtedy wszyscy 
mieszkańcy powiatu i sprawni i niepełnosprawni 
będą pełnoprawni. Wtedy uznam, że dobrze 
wypełnialiśmy nasze obowiązki, a nasza misja 
została do końca spełniona.”

Opracował Jarosław Bednarski

Starosta Niemirski dziękuje za wyróżnienie. 

Starosta Marian Niemirski nagrodzony na gali „Razem Łatwiej”
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Tytuł Samorządowego Menedżera Regionu 
jest przyznawany przez redakcję „Pulsu 
Biznesu” – ogólnopolskiego dziennika 
specjalistycznego, poświęconego biznesowi, 
gospodarce i giełdzie. 

Od 2015 dziennik zmienił formułę 
przyznawania tego zaszczytnego tytułu. 
W ubiegłym i obecnym roku jest on przyznawany 
w oparciu o ocenę wszystkich gmin i powiatów, 
powodując, że jednocześnie proces wyłaniania 
najskuteczniejszych i najsprawniejszych 
samorządowców w Polsce jest połączony 
z powszechnym badaniem jakości pracy 
samorządów w naszym kraju. W bieżącej edycji 
badanie było realizowane na przestrzeni 2016 r. 
a laureaci zostali ogłoszeniu w grudniu 2016 r. 
w specjalnym dodatku będącym opracowaniem 
przeprowadzonego badania obejmującego ponad 
2500 gmin i 380 powiatów. Badanie prowadziła 
znana agencja badawcza ARC Rynek i Opinia. 
W tym wypadku nie ma żadnej kapituły, co 
wyróżnia pozytywnie pracę „Pulsu Biznesu” 
ponieważ pozwala przy wyłanianiu laureatów 
uniknąć uznaniowości. 

Do 2014 r. tytuł Samorządowy 
M e n e d ż e r  R e g i o n u 
przyznawany był w ramach 
projektu Filary Polskiej 
Gospodarki na podstawie badań 
przeprowadzonych w 1000 
losowo wybranych gminach. 
Obecnie o wyborze decydują 
wyłącznie sami samorządowcy, 
ze wszystkich gmin i powiatów, 
którzy najlepiej potrafią ocenić 
to, co dzieje się w ich regionie. 
O badaniu dotyczącym 
skuteczności  działania 
samorządu pozytywnie 
wypowiada się wicepremier 
Mateusz Morawiecki, który 
podsumowując działania 
redakcji Pulsu Biznesu 
powiedzia ł :  „Szanowni 
Państwo, jeśli miałbym wskazać 
najbardziej wartościowe 
zmiany ustrojowe w Polsce 
po 1989 r., wymieniłbym 
wśród n ich samorząd 
terytorialny, który wielu z nas 
kojarzy się z takimi cechami, 
jak otwartość, umiejętność 
czerpania z dobrych praktyk 
i doświadczeń innych oraz 
prymat współpracy ponad egoizmami. W ciągu 
najbliższych 10 lat powinniśmy stworzyć w naszym 
kraju trwałe, perspektywiczne i efektywne 
podstawy rozwoju społeczno - gospodarczego, 
będące skuteczną odpowiedzią na dzisiejsze 
i jutrzejsze tendencje programujące światowe, 
w tym europejskie, zmiany. Głównie jednak to 
pierwsza połowa tej dekady zdecyduje, czy 
uda się nam wyrwać z pułapek rozwojowych 
i zbudować polską drogę do gospodarczego 
bogactwa i dobrobytu naszego społeczeństwa. 
Dlatego dziś – w kontekście powyższych wyzwań 
— jednym z podstawowych zadań i aktywności 
zarówno po stronie administracji rządowej, jak 
i po stronie jednostek samorządu terytorialnego 
jest szeroko rozumiana polityka inwestycyjna. 

Zdolność efektywnego wykorzystania dostępnych 
narzędzi i środków finansowych dla wzmacniania 
spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym 
i terytorialnym będzie decydowała o tym, czy 
szósty pod względem potencjału kraj europejski 
spełni oczekiwania, ambicje i marzenia obywateli 
Rzeczpospolitej. Jestem pewien, że przy atutach 
liderów władz lokalnych oraz dobrej jakości 
współpracy między szczeblem rządowym 
i samorządowym, jesteśmy w stanie wyzwania 
zamienić w zwycięstwa. I nie zaszkodzi wcale 
wzajemna mobilizacja nas wszystkich pod hasłem: 
„Wszystkie ręce na pokład!”. Muszę przyznać, że 
przyznanie tego zaszczytnego i bardzo wysoko 
cenionego wyróżnienia było dla mnie ogromnym 
zaskoczeniem. Oczywiście, że tego typu sytuacje 
dają satysfakcję i cieszą, ale w swojej pracy 
samorządowej nie przywiązuję do nich jakiejś 
szczególnej wagi. Jestem oczywiście dumny, 
że według bardzo miarodajnych w tym wypadku 
ocen i opinii właściwie wypełniam misję zleconą 
przez Państwa w wyborach samorządowych, 
ale jest to tylko krótka chwila wewnętrznego 

uśmiechu i chwilowej satysfakcji. Bardzo szybko 
wraca jednak poczucie świadomości czekającej 
jeszcze pracy i zadań do wykonania, i to jest 
najważniejsze, a nie to, co już za nami. A przed 
samorządowcami duże wyzwania. Z jednej 
strony otwiera się przed nimi ostatnia tak wielka 
perspektywa finansowa UE, z drugiej – wygląda 
na to, że że wiele samorządów, które akurat 
teraz muszą szykować pieniądze na wkład 
własny do dofinansowywanych przez Brukselę 
przedsięwzięć, mają kłopoty z uzyskaniem 
odpowiednich dochodów i poziomem zadłużenia. 
Na to nakładają się oczekiwania wyborców, którzy 
oczekują od lokalnych włodarzy pozytywnych 
zmian w swoim otoczeniu – czyli przede wszystkim 
inwestycji. Kto da sobie z tym radę? - Mówi 

nagrodzony starosta przysuski Marian Niemirski. 
z pewnością bardzo wielu samorządowców będzie 
miało ogromne kłopoty, aby sprostać wymaganiom 
swoich społeczności. Ja mam nadzieję, że 
nasz powiat sobie poradzi i będzie prowadził 
nadal bardzo intensywny program inwestycyjny 
realizowany w oparciu o wszystkie możliwe źródła 
finansowania. Musimy po nie sięgać, ponieważ nie 
jesteśmy szczególnie zamożnym terenem, trapi 
nas wysokie bezrobocie i trwający od 25 lat drenaż 
młodego pokolenia. Mimo tych trudności, dzięki 
dobremu realizowaniu zadań doprowadzaliśmy 
do sytuacji, że budżet powiatu przysuskiego 
jest znacznie większy, niż wskazywałaby nasza 
wielkość, czy liczba mieszkańców. Nie ukrywam, 
że czekam na przyszły rok z nadzieją na duże 
inwestycje w naszym powiecie. Rok 2016 był dla 
samorządowych budżetów niezbyt sprzyjający 
— przypadł na koniec jednej i początek kolejnej 
unijnej perspektywy finansowej. Dopiero niedawno 
rozpoczęły się nabory wniosków o dofinansowanie 
w niektórych programach. Pozostałe ruszą 
w 2017 r. Poza tym Polacy wkroczą w ten rok, 

mając nieco więcej pieniędzy, 
m.in. dzięki rządowemu 
programowi 500+, dobrze dzieje 
się na rynku pracy. Większość 
samorządowców patrzy więc 
na przyszły rok z optymizmem 
i w zaplanowanych budżetach 
zapowiadają  rekordowe 
dochody i większe wydatki 
rozwojowe. Tym ważniejsza 
będzie zatem współpraca 
samorządów z różnymi 
podmiotami przy wykorzystywaniu 
stwarzanych przez rząd 
możliwości rozwojowych. 
Dobry samorządowy menedżer 
umie je spożytkować dla 
dobra mieszkańców powiatu. 
Mam nadzieję, że już wkrótce 
polityka ekonomiczna państwa, 
w tym również przezwyciężanie 
problemów strukturalnych będzie 
elementem działania państwa, 
a nie tylko obszarem działania 
zarządów spółek. Wierzę, że takie 
decyzje przyczynią się także do 
rozwoju lokalnej gospodarki, 
dając miejsca pracy, a także 
możliwość zaangażowania się 
firm w działania na rzecz lokalnych 
społeczności. Warto wspomnieć, 

że w głosowaniu wszystkich samorządowców 
starosta Marian Niemirski uzyskał w głosowaniu 
28,7 % głosów zajmując drugie miejsce i ustępując 
o 0,3 % głosów pierwszemu – Grzegorzowi 
Benedykcińskiemu – burmistrzowi Grodziska 
Mazowieckiego, który zdobył 29 % głosów. Trzeci 
na Mazowszu Waldemar Godlewski pełniący 
urząd burmistrza Glinojecka otrzymał 28,3 % 
głosów. W imieniu redakcji serdecznie gratuluję 
Panu Staroście tego szczególnego wyróżnienia 
i życzę w imieniu własnym i jak mniemam 
wszystkich mieszkańców powiatu przysuskiego 
kolejnych sukcesów w przygotowywaniu i realizacji 
projektów inwestycyjnych. 

Jarosław Bednarski

Starosta Marian Niemirski 

Puls Biznesu przyznał staroście przysuskiemu tytuł 
Samorządowego Menedżera Regionu
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Długo oczekiwana droga Pomyków – 
Kłonna na odcinku we wsi Smogorzów oraz 
most w Rdzowie zostały przebudowane. 
Powiat finalizuje cykl inwestycyjny na 
drogach w 2016 r. Zgodnie z realizowanym 
programem inwestycyjnym poprawa 
jakości nawierzchni dróg lokalnych 
jest absolutnym priorytetem w bieżącej 
kadencji. 

W ostatnich dwóch latach zostało 
przebudowanych i wyremontowanych 
łącznie 33 km 189 m dróg powiatowych, 
wykonano chodniki na długości 3 549 m 
oraz został przebudowany most w Rdzowie. 
Łączna wartość zakończonych prac 
wyniosła 7 mln 083 tys. 040 zł. Szczególnie 
ważna z punktu widzenia modernizacji 
powiatowej sieci drogowej jest inwestycja 
na drodze powiatowej Pomyków – Kłonna 
w miejscowości Smogorzów. Inwestycja 
polegająca na poszerzeniu drogowego ciągu 
komunikacyjnego do 6 m, wybudowaniu 

przepustów, u łożeniu chodników, 
zamontowaniu barierek zabezpieczających, 
dwóch zatok autobusowych, wjazdów na 
posesję wykonanych z kostki brukowej, 
wykonaniu oznakowania pionowego 
i poziomego została właśnie zakończona na 
odcinku ponad 1,8 km i przekazana do użytku. 
Zakończone prace inwestycyjne pozwoliły na 
wykonanie ostatniego odcinka tej głównej 
powiatowej arterii komunikacyjnej powiatu 
przysuskiego łączącej powiat w osi północ – 
południe. Przebudowa tego odcinaka drogi 
była dużym wyzwaniem finansowym dla nas 
ponieważ całość została wykonana z własnych 
środków powiatu, który w swoich działaniach 
był w tym wypadku osamotniony. Cieszy 
jednak fakt, że droga już jest wyremontowana 
i w okresie przedświątecznym i w czasie 
późniejszym również będzie dobrze służyć 
mieszkańcom. Wykonanie tego zadania 
pozwala skomunikować gminy Borkowice, 
Przysucha i Rusinów z gminami północnej 
części powiatu, ponadto droga ta łączy się 
z drogami: wojewódzką nr 728 prowadzącą 

do Nowego Miasta i Grójca, 
gdzie droga ta łączy się 
z drogą ekspresową S7 
do Warszawy, oraz z drogą 
krajową nr 48 prowadzącą 
z Odrzywołu do Tomaszowa 
Mazowieckiego i Łodzi. 
Wykonanie tego odcinka 
znaczn ie  usp rawn i 
komunikację wewnętrzną 
w powiecie, jak również 
połączenia z zewnętrznymi 
szlakami komunikacyjnymi. 
Wartość zakończonej 
inwestycj i  to 1 mln                   
038 tys. 530 zł. Ważną 
inwestycją z punktu 
widzenia mieszkańców 
byłą zakończona również 
w os ta tn im czas ie 
p rzebudowa mos tu 
w Rdzowie. Za kwotę 856 
898 zł został rozebrany 
stary most, wybudowany 
nowy oraz wykonane 

odcinki dojazdowe, a także umocnienie skarpy 

i zagospodarowanie terenów przyległych. 
Dzięki intensywnym staraniom zarządu udało 
się uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 % 
wartości tej inwestycji z rezerwy inwestycyjnej 
budżetu państwa. Przebudowa mostu 
otwiera drogę do komunikacji poprze drogę 
wojewódzką nr 729 oraz drogę krajową nr 48 
z innymi częściami powiatu i województwa 
mazowieckiego. Ma ona również duże 
znaczenie dla ułatwienia ruchu lokalnego, 
chociażby zeględu na dużą dekoncentrację 
zabudowy w miejscowości Rdzów. Jestem 
usatysfakcjonowany dotychczasowym 
przebiegiem i intensywnością procesu 
inwestycyjnego na drogach, w powiecie 
przysuskim. Już wkrótce 28 grudnia na 
ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Powiatu 
w Przysusze zostanie przyjęty budżet powiatu 
na rok 2017, który dokładnie określi zakres 
zadań i poziom finansowania inwestycji 
i remontów drogowych. Jestem głęboko 
przekonany, że będzie on wynikał z potrzeb 
mieszkańców i odpowiadał możliwościom 
finansowym powiatu – mówi wicestarosta 
Tomasz Matlakiewicz.

Jarosław Bednarski

Droga Pomyków - Kłonna po zakończeniu przebudowy.

Dzięki inwestycji powiatu jest bezpieczniej na drodze przez Smogorzów.

Nowy most w Rdzuchowie.

Ostatnie inwestycje drogowe w 2016 r.
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Witam wszystkich, którym bezpieczeń-
stwo jest bliskie - głos zabrał Komendant 
Powiatowy Policji w Przysusze p. Adam Czy-
żewski. Problematyka debaty została określona 
przez Komendę Wojewódzką, aby ujednolicić 
problematykę spotkań w powiatach. Liczę na 
to, że wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeń-
stwa zostaną przez państwa zgłoszone w dru-
giej części dzisiejszej debaty. Komenda Powia-
towa zatrudnia obecnie 79 policjantów i 15 pra-
cowników cywilnych. Na poprzedniej debacie 
wnioskowaliście Państwo o zwiększeni liczby 
patroli w rejonie stacji kolejowej w Skrzyńsku. 

Informuję, że liczba patroli wzrosła o 14. Po-
nadto wydział prewencji wzmógł opiekę nad wy-
mienionym obszarem. Skutek podjętych dzia-
łań był taki, że o ile w 2015 roku odbieraliśmy 
zgłoszenia o działaniach niepożądanych w tam-

tejszym rejonie – w 2016 r. takich zgłoszeń już 
nie było. Drugi wniosek dotyczył ustanowienia 
kierowania ruchem na skrzyżowaniu Al. Jana 
Pawła II z Drogą Krajową nr 12, choćby tylko 
w dni targowe. Funkcjonariusze  mają za za-
danie reagować w sposób adekwatny do sytu-
acji i w czasie szczególnego natężenia ruchu 
drogowego i pieszego rozładowywać ewentu-
alne zatory. W 2015 r. odebraliśmy 15 zgłoszeń 
o takich zdarzeniach, taką samą liczbę zareje-
strowaliśmy w roku 2016. Kolejnym zgłasza-
nym problemem było zwiększenie liczby pa-
troli w rejonie ulicy Przemysłowej. Liczba pa-
troli wzrosła o 18. Zgłoszeń w 2015 roku mie-
liśmy 19, natomiast w roku 2016 – 18. W dal-
szej części spotkania została zaprezentowa-
na Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa Powia-
tu Przysuskiego wraz z instrukcją korzystania 
z niej. Powiatowy Komendant PSP w Przysu-
sze apelował o propagowanie stosowania czuj-
ników czadu, które mogą w wielu przypadku 
uratować życie. Zachęcał do przekazywania 
rodzinie takich czujników w formie prezentów. 
Uczestnicy spotkania wnioskowali o dokład-
niejszy nadzór policji nad terenem przy szko-
le specjalnej przy ulicy Przemysłowej. Przed-
stawiciele policji poinformowali, że są w sta-
łym kontakcie z nauczycielami tego ośrodka 
i reagują w miarę otrzymywanych zgłoszeń. 
Wyrazili również nadzieję, że zainstalowanie 
monitoringu wizyjnego w Przysusze rozwiąże 

wiele tego typu problemów na terenie same-
go miasta. Do czasu uruchomienia monitorin-
gu zostanie zwiększona liczba patroli w rejo-
nie ulicy przemysłowej. Nie brakowało również 
głosów, że teren naszego powiatu jest bardzo 
bezpieczny,a opinię taką potwierdzają osoby 
przyjezdne. Padło pytanie o możliwości prze-
ciwdziałania paleniu tytoniu przez nieletnich 
w parku miejskim przy ul. Warszawskiej. Pod-
kreślano również wagę popularyzacji proble-
mu związanego z bezpieczeństwem ruchu dro-

gowego niechronionych uczestników. Na za-
kończenie spotkania za organizację debat po-
dziękował wicestarosta Tomasz Matlakiewicz. 
Policjantom podziękował za efektywną pracę 
i zapewnił o pełnej przychylności władz po-
wiatu oraz gotowości do dalszej dobrej współ-
pracy w dziedzinie wzmacniania bezpieczeń-
stwa obywateli.                    Jarosław Bednarski

Ziemia Przysuska: Jak zorientowała się 
Pani, że Szymonek jest chory?

Że Szymonek jest chory dowiedzieliśmy sie 
w sierpniu 2015r. Będąc w odwiedzinach u ro-
dziców na weekend zauważyłam odblask w le-
wym oczku synka. Po weekendzie udaliśmy sie 
do pediatry który dał skierowania do Centrum 
Zdrowia Dziecka a tam już byliśmy następnego 
dnia - to był wtorek 18 sierpnia – gdzie po ba-
daniu lekarz okulista potwierdził nasze obawy 
i skierował nas na 7 piętro tzn onkologię.

Z.P.: Jak był leczony na początku choroby?
Leczenie na początku polegało na podaniu 6 

cykli tzw chemii ogólnej.
Z.P.: Co mu groziło?
Lekarze wstępnie przekazali nam, że nie mamy 

się czego bać bo jesteśmy w dobrych rękach. 
Groziło przedewszystkim utrata wzroku i oka. Ale 
z czasem okazało się że nie tylko, podczas dal-
szego leczenia narażone było także życie Szy-
monka, gdy podczas jednego z zabiegów po-
dania chemi dotętniczej doszło do spadku pa-
rametrów życiowych ale na szczęście wszyst-
ko wróciło do normy.

Z.P.: Ile razy choroba się odnawiała pomi-
mo prowadzonego intensywnego leczenia?

Podczas leczenia nowotwór wracał 6 razy.
Z.P.:Skąd pomysł na terapię w USA?
Słyszeliśmy o niej dużo wcześniej od rodziców 

innych dzieci które także szukały ratunku i zna-
lazły go właśnie w USA. My wierzyliśmy że uda 
się nam wyleczyć Szymona w Polsce, ale gdy 
usłyszeliśmy od lekarzy że najlepszym rowiąza-
niem będzie usunięcie oka postanowiliśmy skon-
sultować przypadek Szymona u dr Abramsona.

Z.P.:Co myśleliście, kiedy poznaliście kosz-
ty terapii?

Że to jest ogromna kwota, ale wierzyliśmy że 
się uda i się udało.

Z.P.: Jak udało się zgromadzić tak dużą 
sumę pieniędzy?

Udało sie uzbierać dzięki wielu wielkim ser-
duszkom. 

Z.P.: Czy udało się zgromadzić wszyst-
kie środki?

Zebraliśmy środki które były założone na po-
czątkowym etapie zbiórki.

Z.P.: Kiedy Szymonek znalazł się w amery-
kańskim szpitalu i ile czasu był tam leczony?

Szymonek trafił do kliniki w USA na począt-
ku października, przebywaliśmy tam ok. 1,5 
miesiąca. 

Z.P.: Jakie są efekty leczenia w USA?
O efektach leczenia będziemy mogli powie-

dzieć za jakiś czas, na ten moment możemy tyl-
ko powiedzieć że płytka zadziałała - co będzie 
dalej pokażą kolejne badania kontrolne.

Z.P.:Czy można w tej chwili powiedzieć, że 
Państwa synowi nic już nie grozi? 

Niestety nie, jednak to nowotwór złośliwy a on 
bywa nieprzewidywalny.

Z.P.: Kiedy będziecie mogli odetchnąć 
z ulgą i pewnością, że najgorsze już za Wami?

Jeszcze dużo czasu na to potrzeba.
Z.P.:Jakie były najbardziej niecodzienne 

formy pracy na rzecz Szymonka, z którymi 
się spotkaliście w czasie prowadzenia akcji?

Było wiele form pomocy Szymonkowi i każ-
da na swój sposób była dla nas niecodzienna.

Z.P.:Ile osób zaangażowało się w organi-
zowanie pomocy dla Państwa syna?

W pomoc Szymanikowi zaangażowała sie 
ogromna liczba osób - za każdą choćby naj-
drobniejszą pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni.

Z.P.:Jak oceniacie ludzi, mieszkających wo-
kół Was z perspektywy wydarzeń, które jako 
rodzice Szymonka tworzyliście i w których 
Państwo uczestniczyliście w mijającym roku?

Mijający rok pokazał nam że wokół nas znaj-
duje się ogrom ludzi o dobrych sercach, którzy 
w tych trudnych chwilach nie pozostawiają nas 
samych sobie.

Z.P.: Komu chcielibyście podziękować?
Chcielibyśmy podziękować Wszystkim Lu-

dziom o wielkich sercach którzy pomogli nam 
uzbierać tak nieosiągalną dla nas kwotę. Dzię-
kujemy za każdą pomoc i modlitwę - było i jest to 
dla nas bardzo ważne i daje siłę do dalszej walki.

Rozmawiał Jarosław Bednarski

Szymonek z rodzicami.

Komendant Władysław Piątkowski apelował 
o instalowanie czujników czadu.

Debatę moderowali wicestarosta Tomasz Matlakiewicz 
i Komendant Adam Czyżewski.

Debata policyjna

Pomogliśmy w potrzebie
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Wzorcowy projekt

Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji 
lwowskiej i kresowej” w Potworowie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi 
zaprosiło starostę przysuskiego Mariana 
Niemirskiego na rozstrzygnięcie XL 
Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac 
Scaleniowych organizowanym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich. 

Seminarium odbyło się w Warszawie, 15 grudnia 
2016 r., w siedzibie ministerstwa. Po weryfikacji 
okazało się, że opracowany w powiecie przysuskim 

projekt na działania dotyczące scalania gruntów 
w obrębie wsi Hucisko jest jednym z najlepiej 
przygotowanych tego typu projektów w kraju. 
Przypominamy, że wniosek powiatu pn. „ Scalenie 
gruntów wraz z zagospodarowanie po scaleniowym 
obiektu  Hucisko , gm. Przysucha , pow. Przysuski” 
otrzymał  dofinasowanie w kwocie  5 183 174,00 
zł. Kwota ta pokryje w 100 % koszty postępowania 
scaleniowego, bez udziału własnego powiatu. 
Postępowanie scaleniowe może być wszczęte 

na wniosek większości właścicieli gospodarstw 
rolnych, położonych na projektowanym obszarze 
scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, 
których łączny obszar przekracza połowę 
powierzchni projektowanego obszaru scalenia. 
W obrębie Hucisko warunek ustawowy został 
spełniony, ponieważ wniosek złożyli właściciele 
i posiadacze samoistni posiadający 303 ha co 
stanowi 63 % powierzchni obiektu, zatem istnieją 
przesłanki do podjęcia postępowania scaleniowego. 
Postępowaniem scaleniowym zostanie objętych 
ponad 480 hektarów gruntów w tym około 86 ha 
gruntów rolnych i około 386 ha gruntów leśnych. 
Czas realizacji projektu jest do roku 2022 roku, a jego 
celem jest poprawa struktury rozłogu gospodarstw 
rolnych i leśnych. Scalenie gruntów w miejscowości 
Hucisko było oddolną inicjatywą mieszkańców, 
w imieniu których sołtys wsi Sławomir Adamczyk 
wystąpił do Starosty z wnioskiem  o przeprowadzenie 
scalenia i podpisami mieszkańców. - Dążymy do 
tego, by wspomagać biedniejsze tereny. Jeśli chodzi 
o tę miejscowość jest tu dużo terenów leśnych, 
ale niska klasa ziemi. Scalenie przyczyni się do 
rozwoju i poprawy infrastruktury. – mówi Marian 
Niemirski. Zagospodarowanie gruntów poprzez 
scalenia daje wiele korzyści. Wpływa nie tylko na 
zwiększenie efektywności gospodarowania nimi, 
ale także pozwala na poprawienie ich kształtu czy 
wydzielenie pól, jak najbliżej siedziby gospodarstwa. 
Realizacja tego typu projektów umożliwia także 
utworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych i leśnych. Grunty obrębu Hucisko 
charakteryzuje niekorzystna struktura obszarowa, 
nieracjonalne ukształtowanie rozłogów, bardzo 

duże rozdrobnienie gospodarstw, znaczna część 
gruntów znajduje się we współwłasnościach 
i nie posiada dostępu do dróg publicznych. 
Efektem scalenia będzie zmniejszenie liczby 
działek w gospodarstwach, zmniejszenie ilości 
działek o kształcie i powierzchni niedogodnej 
do upraw mechanicznych, zniesienie części 
współwłasności, zapewnienie dostępu każdej 
z działek do drogi publicznej oraz zmniejszenie 
odległości pól od gospodarstw co przyczyni się 
do poprawienia efektywności gospodarowania. 
Podstawowym efektem prac będzie stworzenie 
możliwości rozwoju wsi. Prace scaleniowe 
koordynuje i wykonuje samorząd województwa 
mazowieckiego przy pomocy jednostki 
organizacyjnej - Mazowieckiego Biura Geodezji 
i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce. Finansowanie prac 
scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego 
planuje się z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W interesie 
uczestników postępowania scaleniowego jest, aby 
dokonywanie jakichkolwiek trwałych inwestycji na 
gruntach objętych postępowaniem scaleniowym 
odbywało się za wiedzą Starosty Przysuskiego 
oraz wykonawcy prac scaleniowych Mazowieckiego 
Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce. 
Z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego, 
obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się 
wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew do czasu 
zakończenia postępowania, a niezrealizowane 
zezwolenia tracą moc. Zastrzeżenie to, nie dotyczy 
cięć sanitarnych.

Jarosław Bednarski

1 grudnia 2016 roku w Publicznym 
Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie 
przeprowadzono Międzypowiatowy Konkurs 
Recytatorski „W kręgu poezji lwowskiej 
i kresowej” skierowany do uczniów gimnazjów. 

Konkurs objęty był patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty - Pani Aurelii Michałowskiej, 
Starosty Powiatu Przysuskiego - Pana Mariana 
Niemirskiego, Wójta Gminy Potworów - Pana 
Marka Klimka oraz Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział 
w Radomiu. Po eliminacjach szkolnych, w konkursie 
wzięli udział uczniowie  z siedmiu gimnazjów: 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Wieniawie, Publicznego Gimnazjum nr 6 
w Radomiu, Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Odrzywole, Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Kochanowskiego w Przytyku,  Publicznego 
Gimnazjum im. Lotników Polskich w Klwowie, 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Rusinowie i Publicznego Gimnazjum im. Orląt 
Lwowskich w Potworowie.

Organizatorom i uczestnikom przyświecał cel, 
jakim było propagowanie twórczości poetów 
lwowskich i kresowych XIX  i XX wieku, rozwijanie 
wrażliwości na piękno poetyckiego języka,  
ukazywanie historii i uroku Lwowa oraz Kresów 
Południowo – Wschodnich, a także kultywowanie 
pamięci o Orlętach Lwowskich. Uczniowie poprzez 
różnorodną tematykę, nastrój i dramaturgię 
ukazywali życie, dokonania, przeżycia i emocje 
ludzi, którzy przeszli już do historii, ale żywo trwają 
w pamięci współczesnych. Udział w recytatorskich 
zmaganiach na pewno był emocjonalnym 
przeżyciem, doskonałą lekcją historii niezwykłej 
i wzruszającej, bo pisanej wierszem i sercem. Oto 
zwycięzcy konkursu: Pierwsze miejsce – Klaudia 
Waśniewska z Publicznego Gimnazjum nr 6 

w Radomiu, która recytowała „Balladę o pannie 
Franciszce” Emanuela Schlechtera. Drugie 
miejsce – Aleksandra Łochnicka z Publicznego 
Gimnazjum w Wieniawie za prezentację wiersza 
„Lwów” Józefa Relidzyńskiego. Trzecie miejsce 
– Julia Kamińska z Publicznego Gimnazjum 
w Potworowie, która przedstawiła wiersz „Pamięci 
Jurka Bitchana” Mariana Hemara. Komisja 
konkursowa pod przewodnictwem Bogusława 
Stańczuka - Prezesa Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział 
w Radomiu, z udziałem Bogusława Sawaryna 
– lwowianina, członka towarzystwa, Renaty 
Strzałkowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej  
w Wirze przyznała również dziewięć wyróżnień: 
Izabeli Maciągowskiej z Gimnazjum w Odrzywole, 
która recytowała „Zaproszenie, przyjedź do 
Lwowa” Krystyny Angielskiej, Katarzynie Drabik 
z Gimnazjum w Przytyku przedstawiającej wiersz 
„Listopad”  Mariana Hemara, Julii Bukarewicz 
z Gimnazjum w Rusinowie prezentującej „Piosenkę 
o marzeniu ostatnim” Mariana Hemara, Kindze 
Szymczak z  Gimnazjum w Potworowie recytującej 
‚Lwów” Józefa Relidzyńskiego, Julii Mireckiej z  
Gimnazjum w Rusinowie prezentującej wiersz 
Artura Oppmana „Orlątko”, Wiktorii Majos także 
z Gimnazjum w Rusinowie za recytację wiersza 
„Guziki” Zbigniewa Herberta, Natalii Jaworskiej 
z Klwowa przedstawiającej wiersz „Święty Mikołaj” 
Mariana Hemara, Karolinie Swęd z  Gimnazjum 
w Wieniawie recytującej „Byłem we Lwowie” Wiktora 
Budzyńskiego oraz Julii Kamińskiej z Wieniawy, 
która recytowała „Rozmowę  z księżycem” Mariana 
Hemara. Konferansjerami byli uczniowie klasy 
trzeciej Weronika Kalinowska i Patryk Manowiecki.

Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali liczne 
nagrody książkowe i rzeczowe, m.in. wydawnictwa 
albumowe z zakresu malarstwa, rzeźby, historii, 

antologię poezji lwowskiej „Moje serce zostało 
we Lwowie”.  Nagrody ufundowane przez 
patronów konkursu i Radę Rodziców przy PG 
w Potworowie wręczyli: Przewodniczący Rady 
Powiatu w Przysusze  Krzysztof Wochniak, Prezes 
TMLiKPd.-Wsch. Oddział  w Radomiu  Bogusław 
Stańczuk, .Aleksander Sawaryn oraz sekretarz 
Urzędu Gminy  w Potworowie Tomasz Górka. 

Po wręczeniu nagród głos zabrał Aleksander 
Sawaryn, który podziękował organizatorom 
za utrwalanie pamięci o Lwowie i ziemiach II 
Rzeczypospolitej. Słowa refleksji i podziękowania 
skierował do uczestników konkursu prezes 
Bogusław Stańczuk. Organizatorzy konkursu 
nauczyciele: Bogumiła Podsiadła, Aldona 
Skrzyniarz, Lidia Wochniak i Dyrektor Gimnazjum 
w Potworowie dziękują uczniom, nauczycielom, 
jurorom i sponsorom za udział w tym 
przedsięwzięciu. 

Krzysztof Wochniak
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Laureat stypendium Prezesa Rady Ministrów w Zespole Szkół 
nr 2 im. L.Skowyry   

35 lecie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Przysusze

Otwórz serce - otwórz paczkę

Uczeń II klasy technikum żywienia 
Honorat Sołtysiak – po raz drugi z rzędu 
wśród najlepszych uczniów w województwie 
mazowieckim. 29 listopada 2016 r. 

Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia 
Michałowska i dyrektor Delegatury w Radomiu 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Pan 
Krzysztof Szewczyk wręczyli stypendia Prezesa 
Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 
najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu delegatury w Radomiu  MKO.  Wśród 
najlepszych znalazł się uczeń klasy III technikum 
żywienia i usług gastronomicznych w Zespole 
Szkól nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze Honorat 
Sołtysiak. W minionym roku szkolnym Honorat 
osiągną średnią ocen 5,46 i wzorową ocenę 
zachowania. Gastronomia jest Jego pasją, 

marzy o prowadzeniu własnej restauracji. 
Jest uczniem zaangażowanym w życie szkoły. 
Uczestniczy w uroczystościach szkolnych, 
lokalnych.  Jest także dwukrotnym stypendystą 
w projekcie stypendialnym Marszałka 
Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – 
stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.  
Wysoka średnia nie przeszkadza Honoratowi  
być lubianym przez koleżanki i kolegów, co 
przełożyło się na zwycięstwo w wyborach na 
przewodniczącego Samorządu Szkolnego. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród 
72  laureatów stypendium Prezesa Rady 
Ministrów 15 uczniów otrzymało stypendium 
drugi raz. I wśród nich znalazł się właśnie 
Honorat Sołtysiak.           

Jarosław Bednarski

Od mszy św. w kościele p/w św. Jana 
Nepomucena w Przysusze rozpoczęły się 
obchody 35 rocznicy powstania Sekcji nr 3 
PZHGP w Przysusze. 

Wśród zebranych Hodowców i działaczy 
sekcji byli obecni założyciele – weterani 
sekcji: Stanisław Nowak, Stanisław Seta, 
Czesław Tomasik, Henryk Kacprzak. Spotkanie 
odbywające się w zaprzyjaźnionym od lat lokalu p. 
Kołsuta zgromadziło kilkudziesięciu pasjonatów 
i hobbystów. Zarząd Sekcji Przysucha postanowił 
nagrodzić czołowych hodowców i działaczy 
sekcji złotymi i srebrnymi odznakami PZHGP, 
pucharami oraz pamiątkowymi statuetkami 
przygotowanymi specjalnie na piękny jubileusz 
sekcji. Złote i srebrne odznaki przyznane za 
wkład pracy oraz długoletnią działalność oraz 
dobre wyniki w sporcie wręczyli przedstawiciele 
Okręgu Kielce – Sekretarz – Mateusz Lenart oraz 
wiceprezes – Kamil Żelazny. Odznakami złotymi 
zostali wyróżnieni: Tadeusz Białuski i Mirosław 

Wijatkowski. Odznaki srebrne otrzymali: 
Waldemar Dzierzchowski, Tomasz Szymczyk, 
Maciej Wełpa. Pucharami i dyplomami zostali 
wyróżnieni: Tomasz Szymczyk, Łukasz 
Szymczyk, Andrzej Szymczyk, Marcin Legucki, 
Zbigniew Legucki, Sławomir Legucki, Grzegorz 
Czyżykowski, Krzysztof Potocki, Jacek Pawlik, 
Stanisław Michalski, Arkadiusz Ziomek, Adam 
Potocki, Stanisław Łyczak, Marcin Rurarz, Marek 
Głogowski. Po wręczeniu nagród i wyróżnień 
spotkanie odbyło się w miłej, niemalże 
rodzinnej atmosferze. Priorytetem nowego 
składu Zarządu Sekcji Przysucha jest coroczne 
zakończenie i podsumowanie sezonu lotowego, 
aby w taki właśnie sposób służyć wszystkim 
hodowcom sekcji.

Mirosław Wijatkowski

19 listopada, w całej Polsce, zostanie 
otworzona baza, z której darczyńca będzie 
mógł wybrać rodzinę, której pragnie pomóc. 
Również w Przysusze Darczyńcy będą mieli 
okazję wesprzeć potrzebujące rodziny oraz 
dać im nadzieje na lepsze jutro, za którą 
w zamian otrzymają serdeczny uśmiech, 
świąteczną kartkę czy list, czasem jeden 
z najpiękniejszych jakie czytali w życiu, a to 
i tak nie wszystko. 

Przysuscy wolontariusze zdając sobie sprawę, 
z zaangażowania jakie wykazują Darczyńcy, z ich 
dobrego serca, a przede wszystkim ogromnej 
chęci pomocy drugiemu człowiekowi, postanowili 
w tym roku podarować prezent, dla osoby, 
która jako pierwsza wybierze rodzinę z regionu 
Przysucha i okolice, w postaci książki, otrzymanej 
przez Pana Piotra Skibę z Iłży.  –Nie tylko Rodziny 
doceniają osoby, które decydują się na to, by im 
pomóc. My, jako Wolontariusze bardzo cieszymy 
się z ich obecności, ponieważ zawsze trzymamy 
się razem, dążymy do jednego celu.” – informuje  
Liderka Agnieszka Maj – Kowalska – Chcemy, aby 
ten upominek, był wyrazem naszej wdzięczności, 
ponieważ wiemy ile serca wkładają Darczyńcy 
w przygotowanie paczki dla potrzebującej 
rodziny.- mówi Anita Włodarczyk, wolontariuszka 
Szlachetnej Paczki. Każda rodzina, która znajduję 
się w bazie na stronie Szlachetnej Paczki, ma 

przypisanych wolontariuszy, z którymi rozmawia 
Darczyńca. Oprócz opisu rodziny na stronie 
internetowej, to właśnie od Wolontariuszy, 
osoby pragnące pomóc, dowiadują się najwięcej 
o rodzinie. Pamiętajmy, że jeżeli uważamy, że 
sami nie jesteśmy w stanie stworzyć paczki, do 
pomocy możemy zaprosić rodzinę, przyjaciół, 
pracowników, lub tych, którzy tak jak my czują 
potrzebę pomagania. Szlachetną Paczkę 
w tegorocznej XVI edycji w Rejonie Przysucha 
i okolice przygotowywali: Agnieszka Maj-Kowalska  
- Lider rejonu, wolontariusze: Anita Włodarczyk, 
Paul ina Plaskota, 
Martyna Kowalewska, 
Karol ina Najdzik, 
Joanna Kowalska, 
Katarzyna Sobczyk, 
Sylwia Szczęsna, 
Dorota Nowak – 
Gil, Artur Kamiński, 
Mariusz Matynia, Rafał 
Kacperski. Do projektu 
włączonych zostało 
18 rodzin. Priorytetem 
było dotarc ie do 
osób samotnych, 
pozostawionych bez 
wsparcia najbliższych. 
Przygotowanie do finału 

Paczki trwały 4 miesiące. Efektem były piękne 
prezenty, a przede wszystkim zauważenie osób 
potrzebujących, którzy mają za sobą niezwykłą 
historię. W imieniu wolontariuszy i obdarowanych 
rodzin składam wszystkim serdeczne 
podziękowania za udział w tegorocznej edycji. 
Podziękowania kieruję również do osób, włożyli 
nawet najdrobniejszy wkład w przygotowanie 
finału. Bez Państwa pracy, hojności i pomocy 
finał Paczki byłby niemożliwy. Dziękujemy 
i zapraszamy za rok ! 

Dagmara Górnik, Agnieszka Maj - Kowalska

Honorat Sołtysik z Mazowiecką Kurator Oświaty 
p. Aurelią Michałowską.
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Gminny Dzień Seniora „Jesień radość niesie”

Wieczór z poezją

Nagrody dla sportowców 

Dzień Seniora to szczególne święto ludzi 
starszych, którym należy się szacunek 
i uznanie za bezinteresowną  miłość 
i mądrość, jakimi obdarowują młodsze 
pokolenia. 

To oni są w naszych domach piewcami 
tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie, kultywują 
stare obrzędy i zwyczaje. Aby zwrócić uwagę 
jak ważne jest to święto, Wójt Gminy Borkowice 
Robert Fidos zainicjował obchody I Gminnego 
Dnia Seniora. W dniu 22.11.2016 r. odbyła 
się wycieczka do Warszawy, która była 
rozpoczęciem świętowania tej wyjątkowej 
okazji. Seniorzy zwiedzili komnaty Zamku 
Królewskiego. Następnym etapem zwiedzania 
była Świątynia Opatrzności Bożej, która 
wybudowana została jako wotum naszego 
narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja. 
W drodze powrotnej nie obyło się bez śpiewów, 
ale także chwil zadumy i modlitwy. 

26 listopada 2016 r. w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury odbył się I Gminny 
Andrzejkowy Dzień Seniora. Oficjalnego 
otwarcia dokonał Wójt Gminy Robert Fidos 
wyrażając radość z powodu tak licznego 
przybycia na uroczystość, składając zebranym 
najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania. 
Szczególne podziękowania, kwiaty i życzenia 
trafiły w ręce najstarszych uczestników 
uroczystości – do Pani Franciszki Borańskiej 
z Borkowic oraz Pana Józefa Czarneckiego 
z Politowa. Po części oficjalnej rozpoczęła 
się część artystyczna, w której zostały 

wykorzystane własne możliwości i talent 
lokalnej społeczności. Jako pierwsza wystąpiła 
Pani Franciszka Borańska, która przedstawiła 
swój humorystyczny wiersz ,, Dzień Seniora”. 

W niezwykle bogatym programie 
artystycznym, wystąpili uczniowie z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących z Rzucowa. 
Przepiękne piosenki, skecze i wiersze 
przygotowane pod kierunkiem nauczycieli 
oczarowały zgromadzoną publiczność 
i dostarczyły wiele uśmiechu. Poetka i zarazem 

konferansjerka imprezy – Pani Danuta Skalska 
zaprezentowała swoje utwory, na scenie 
pojawiła  się również Pani Marianna Fidos 
śpiewaczka ludowa z Ruszkowic. Wszyscy 
uczestnicy Gminnego Dnia Seniora zostali 
zaproszeni na poczęstunek. Piękną formą 
spędzania tego wieczoru było wspólne 
biesiadowanie przy muzyce zespołu ludowego. 
Zabawy, śpiewy i tańce trwały do późnych 
godzin wieczornych.

10 grudnia w sobotnie, jesienne 
popołudnie Gminny Ośrodek Kultury 
w Borkowicach zorganizował wieczór 
poezji pt: ,,Tworzyć to dawać innym cząstkę 
siebie….”. 

W nastrojowym klimacie płonących świec 
witaliśmy wszystkich przybyłych szczególnie 
bohaterów tego wieczoru -  autorów 

zrzeszonych w Kole Literackim ,,Ozimina” 
działającym w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Przysusze.Charakter tego spotkania był 
miłym zaskoczeniem dla zebranych miłośników 
poezji, także śpiewanej. Kilka wierszy oraz 
piosenek autorskich zrobiło na słuchaczach 
niemałe wrażenie. Atmosfera wieczoru była 
swobodna i zachęcała do uśmiechu. Swoją 

twórczość przedstawiali: Danuta Ewa Skalska, 
Elżbieta Niewadzisz, Ewa Ślizak, Maria 
Miśkowska, Tadeusz Figarski. To było piękne 
przeżycie, które zachwyciło, wzruszyło, skłoniło 
do refleksji, za które z serca dziękujemy. Aby 
upamiętnić tę chwilę, zrobiliśmy wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.

07 grudnia podczas XXI sesji 
Rady Gminy w Borkowicach w  
sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Wójt Gminy Borkowice wręczył 
sportowcom nagrody za wysokie 
osiągnięcia sportowe oraz za 
sukcesy w pracy trenerskiej w roku 
2016. 

Nagrody  pieniężne otrzymali 
zawodnicy trenujący  zapasy 
w Międzyszkolnym Uczniowskim 
Klubie Sportowym Platan Borkowice: 
Dominik Kłak, Mateusz Kłak, Radosław 
Dutkiewicz oraz wieloletni trener Józef 
Maciejczak.  Słowa podziękowania 
za trud oraz pracę Wójt Robert Fidos 
skierował do zawodników, trenera oraz 
mamy braci Kłaków życząc dalszych 
sukcesów w nadchodzącym roku.
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Podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych i kulturalnych 
Gminy Borkowice w 2016 r. 

W 2016 roku oddano do użytku nowy Urząd 
Gminy, zakupiono na potrzeby oświaty autobus 
szkolny IVECO, wybudowano drogę gminną 
(ul. Górna w Borkowicach), zmodernizowano 
oświetlenie drogowe na nowoczesne typu LED 
w ośmiu sołectwach: Rudnie, Wymysłowie, 
Bolęcinie, Zdonkowie, Ninkowie, Woli 
Kuraszowej, Niskiej Jabłonicy, Rusinowie, 
zmodernizowano zbiornik wodny w Smagowie, 
wybudowano boisko trawiaste i siłownię 
plenerową w Wymysłowie, wybudowano plac 
zabaw i siłownię plenerową w Borkowicach, 
odnowiono tablice informacyjno-turystyczne 
w Rzucowie, Borkowicach i na Krakowej 
Górze, zakupiono piec konwekcyjno-parowo-
elektryczny na stołówkę szkolną w Borkowicach, 

wykonano projekty techniczne: budowy dróg 
gminnych, rozbudowy wodociągu na Goworku, 
budowy świetlicy w Zdonkowie, rozbudowy 
oświetlenia drogowego w Ruszkowicach 
i Zdonkowie, modernizacji zbiornika wodnego 
w Radestowie, budowy obiektów rekreacyjno- 
sportowych w Ruszkowicach, zmodernizowano 
nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego 
w Rzucowie, odnowiono nagrobek  ofiar 
terroru hitlerowskiego  mieszkańców Bryzgowa 
ze środków przyznanych przez Wojewodę 
Mazowieckiego, oddano do utylizacji partię 
azbestu, zakupiono kosiarkę bijakową do 
wykaszania poboczy dróg. Bieżący rok był 
bogaty w wydarzenia kulturalne i uroczystości. 
Najważniejsze z nich to: poświęcenie i oddanie 

do użytku nowego Urzędu Gminy z udziałem 
władz państwowych, samorządowych, 
duchowieństwa i mieszkańców gminy, nadanie 
sztandaru i imienia Nauczycieli Tajnego 
Nauczania Publicznej Szkole Podstawowej 
w Rzucowie, obchody 5 – rocznicy powstania 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara 
Kolberga w Ruszkowicach , obchody 1050 
rocznicy Chrztu Polski w trakcie Majówki na 
Krakowej Górze, Gminny Dzień Strażaka, 
Wakacyjny Festyn Rodzinny, Festiwal Piosenki 
Dziecięcej, Festiwal piosenki harcerskiej 
i patriotycznej im. Janusza Łąckiego oraz 
Gminny Dzień Seniora.

Budynek Urzędu GminyZmodernizowane boisko w RzucowieAutobus
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GiELNiÓw

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Rozwadach 
przygotowali paczki świąteczne 
dla wychowanków Domu Dziecka 
w Mroczkowie Gościnnym.

A k c j ę  z o r g a n i z o w a ł y 
przedstawicielki Rady Rodziców 
panie Marta Sulczyńska i Paulina 
Kopera. Do akcji włączyła się 
cała społeczność szkolna. 
Zebrane dary Święty Mikołaj 
wraz z przedstawicielkami Rady 
rodziców przekazał  6 grudnia.

W dniach 8-9 grudnia na hali sportowej 
przy ZSO Gielniów odbył się Mikołajkowy 
Turniej piłki nożnej o puchar wójta Gminy 
Gielnów organizowny przez Uczniowski 
Klub Sportowy Wikoria Gielniów. 
Podczas dwóch dni rywalizacji rozegrano 
dwadzieścia spotkań, które pozwoliły 
wyłonić zwycięskie drużyny.

W grupie najmłodszej (6--9 lat) i najstarszej 
(13-15 lat)najlepsze okazały się drużyny 
dziewcząt UKS Wiktoria, natomiast w grupie 
rocznika 2005 -2006 zwyciężyli chłopcy z PSP 
w Rozwadach. 

Po zakończeniu turnieju i wręczeniu 
pucharów oraz medali wszyscy zawodnicy 
wzięli udział w losowaniu nagród.

Przyznano również wyróżnienia 
indywidualne. Królami strzelców zostali Marlena 
Włodarczyk, Adam Kowalski i Kuba Zych, 
najlepszymi zawodnikami Jan Danielik i Ala 
Czechowska, natomiast najlepsi bramkarze to 
Martyna Grzywaczewska i Zuzia Grudziecka.

Mikołajki w Domu Dziecka

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
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GiELNiÓw

To jedno z haseł zachęcających uczniów 
PSP w Rozwadach do zainteresowania 
się literaturą.

Od wiosny jedną długą przerwę dzieci 
poświęcały na słuchanie fragmentów ulubionych 
lektur czytanych przez koleżanki i kolegów 
z klas starszych.

Korzystając z pogody i pięknego otoczenia 
szkoły Większość przerw spędzano 
na podwórku.

Obecnie uczniowie zapoznają się 
z twórczością patrona roku 2016 pod hasłem 
„ Długa przerwa z Sienkiewiczem” . Temu 
polskiemu nobliście będzie poświęcony konkurs 
wiedzy o życiu i twórczości autora oraz konkurs 
plastyczny dotyczący wybranej powieści.

W 2016 roku w Gminie Gielniów 
zrealizowana  następujące inwestycje:
• Wykonanie projektu sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Bochenka, 
Brzezinki, Drynia, Gałki, Gielniów, Lelitek, 
Snarki, Rozwady, Wywóz oraz rozbudowy 
sieci wodociągowej w miejscowościach 
Kolonia Brzezinki, Gielniów, Jastrząb, 
Wywóz, Huta, Puszcza.

• Modernizacja drogi Nr330218W łączącej 
miejscowości Bród-Góźdź; zakres robót - 
wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej.

• Odwiert studni głębinowej w miejscowo-
ści Brzezinki.

• Zakup wyposażenia placów zabaw 
w miejscowościach Bieliny, Rozwady, 
Goździków.

• Zakup ciągnika do celów wodno-
kanalizacyjnych w gminie.

• Rozpoczęto modernizację parku w Giel-
niowie. Prace remontowe obejmą min. 
plac zabaw, scenę letnią, alejki parkowe.

”W książkach wiedza, w książkach moc.
Czytaj Bracie dzień i noc.”

Inwestycje w Gminie Gielniów

Rozpoczeto modernizacje parku w Gielniowie.



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA12

Program „Otwarta firma”

II Halowy turniej piłki nożnej młodzieży gimnazjalnej

W programie „Otwarta firma” szkoła 
w Klwowie uczestniczyła po raz pierwszy. 
W dniach 14-18 listopada 2016 roku 
uczniowie klas trzecich Publicznego 
Gimnazjum w Klwowie odwiedzili 
przedsiębiorstwo produkujące pieczarki oraz 
Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą 
w Klwowie. Nie ma nic ciekawszego 
w zdobywaniu wiedzy o miejscowym rynku 
pracy, jak to, że uczniowie mogli uczyć się 
od praktyków.

Młodzież przekonała się, że można rozwijać 
przedsiębiorcze działania w niewielkiej 
miejscowości, jeśli ma się, choć „odrobinę” 
chęci i zamiłowania do swojej pracy.

Wizyta w przedsiębiorstwach umożliwiła 
uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku 
pracy, przybliżyła podstawowe zasady 
podejmowania decyzji i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Praktyczna lekcja 
z zawodoznawstwa przygotowała młodych ludzi 
do dorosłego życia, w przyszłości do roli bycia 
pracownikiem lub, kto wie, może pracodawcy.

W dniu 29.11.2016r. na terenie ZSS Klwów 
odbyła się II edycja turnieju piłkarskiego 
dedykowanego młodzieży gimnazjalnej,  
którego organizatorem był p. Szymon Głuch. 

Jak i w ubiegłym roku w turnieju wzięło udział 
pięć zespołów, które zaprezentowały swoje 
umiejętności piłkarskie. Poza reprezentacją  
naszej szkoły udział w tym widowisku wzięły 
jeszcze reprezentacje szkół z Potworowa, 
Rusinowa, Borkowic i Odrzywołu. Rozgrywki 

toczone były w systemie każdy z każdym co 
pozwoliło każdemu zespołowi rozegrać po 
cztery spotkania, w wyniku których została 
wyłoniona klasyfikacja końcowa. I tak kolejność 
i miejsca prezentowały się następująco:

I   miejsce  PG Potworów
II  miejsce PG Klwów
III miejsce PG Rusinów
IV miejsce PG Odrzywół
V  miejsce PG Borkowice

Na uczestników czekała miła niespodzianka 
w postaci nagród rzeczowych ufundowanych 
przez grupę producencką „Polska Papryka” 
reprezentowaną przez pana Romana Sobczaka 
oraz puchary zasponsorowane przez Wójta 
Gminy Klwów – Piotra Papisa.

Turniej ten nie odbyłby się bez 
pomocy Dyrekcji ZSS w Klwowie za co 
serdecznie dziękujemy!!

kLwÓw
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Mikołajkowe spotkanie z kosmetyczką

Święto Pluszowego Misia

7 grudnia 2016 roku uczennice klasy 
VI szkoły podstawowej oraz klas I-III 
gimnazjum ZSS w Klwowie uczestniczyły 
w spotkaniu z p. Iwoną Derlecką i p. 
Karoliną Bąk – kosmetyczkami z salonu 
„Metamorfoza”. Spotkanie zainicjowały 
opiekunki Samorządu Uczniowskiego  – p. 
Karolina Głuch i SK PCK – p. Anna Noga. 

Celem spotkania było uświadomienie 
dorastającym dziewczynom zagrożeń 
wynikających z nieprawidłowej higieny twarzy 
oraz jak ważny jest demakijaż twarzy. Panie 
doradziły uczennicom z jakich kosmetyków 
najlepiej korzystać w młodym wieku, jak 
odpowiednio dobrać je do rodzaju cery 
i karnacji skóry.     Pokazały jak wykonać 
krok po kroku delikatny makijaż dzienny by 
wyglądał naturalnie.

Kilka dziewcząt skorzystało z indywidual-
nych konsultacji.

Tradycyjnie, jak co roku, 25 listopada, 
w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie 
wśród najmłodszych uczniów szkoły 
podstawowej obchodzone jest to Święto 
Pluszowego Misia. Trudno sobie wyobrazić 
dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia.  Jest 
towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - 
powiernikiem największych sekretów i tajemnic.

W tym dniu wszystkie misie opuściły swoje 
pokoje i wraz z dziećmi przyszły do szkoły. W salach 
lekcyjnych i na korytarzach  zrobiło się kolorowo 
i „misiowo”. Pluszowe maskotki towarzyszyły 
dzieciom w czasie lekcji i przerw. Mały, duży, szary, 
kolorowy, z kokardką czy w kubraczku…-  każdy 
miś miał swoje święto.

We wszystkich klasach odbywały się również 
zajęcia, których głównym tematem były misie. 
Była wystawa maskotek, wspólna zabawa 
przy „misiowych” piosenkach, czytanie bajek 
i opowiadań, których głównymi bohaterami są misie.

kLwÓw

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia 
będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, 
a Nowy Rok, by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei

Wójt Gminy Klwów
Piotr Papis



odRZYwÓŁ

Święto Szkoły w Lipinach
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Rytmiczny krok, zdecydowana postawa 
i dobitne słowa potwierdzające wolę bycia 
dobrym człowiekiem. A na końcu tego 
przyrzeczenia  „Tak mi dopomóż Bóg“ jak 
uderzenie mieczem. Taki był przekaz święta 
szkoły w Lipinach, którego głównym punktem 
było ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

Większość z nich na tę okoliczność, podobnie 
jak każdego innego dnia przywdziała mundury. 
Kilkunastu innych dopełniało obrazu całości 
w cywilnych strojach galowych. Atmosferę 
święta wyrażało wszystko – tłum przyjezdnych, 
którzy niczym na wojskową przysięgę całymi 
rodzinami przyjechali do Lipin, defilada na placu 
szkolnym, konie, ułani, warta pod pomnikiem 
Patronki w historycznych strojach, kunsztowne 
przedstawienie, szkoła cała w biało-czerwonych 
barwach, znakomici goście i wspólny poczęstunek. 
Na placu przed szkołą komendy -  Prezentuj broń! 

świszczały jak szable, które błyszczały w pięknym 
jesiennym słońcu i podkreślały uroczysty 
charakter tego wydarzenia.  Kadeci składali 
honory, powiewał sztandar przywołujący Helenę 
Spoczyńską. Sprężysty dobrze wyćwiczony krok 
budził podziw i wywoływał wzruszenie rodzin. 
A przedstawienie na sali gimnastycznej pełnej 
jesieni przeprowadziło uczestników przez ciemną 
noc zaborów do czasów „zbudzenia“ Polski 
„ze snu“ do życia. Ekspresja „Reduty Ordona“ 
poruszyła obecnych. Wydawało się, że na sali 
raz krzyk raz strzały słychać – tak przejmujący był 
przekaz, zakończony refleksyjnymi rozważaniami 
muzycznymi o nadziei, która potrafi zachować 
wiarę w niemożliwe. Były też wyróżnienia dla 
13 najlepiej zapowiadających się nowych 
uczniów, stypendia Starosty Przysuskiego dla 
15 najlepszych w minionym roku szkolnym 
i wyróżnienie dla pierwszej spośród kadetów 

- Karoliny Łuszczyńskiej. Uczniowie wyróżnieni 
Stypendium Starosty: 1. Ilona Biernacka – średnia 
ocen 5,25, 2. Karolina Łuszczyńska 5,11, 3. 
Patrycja Oracz, 5,07, 4. Jakub Chmielewski 
5,00, 5. Marceli Kowalczyk 5,00, 6. Kinga 
Musiał 4,94, 7. Żaklina Karwat 4,90, 8. Izabela 
Wójciak 4,90, 9. Agata Cholewińska 4,89, 10. 
Kinga Pająk 4,88, 11. Kamil Walasik 4,87, 12. 
Paulina Cieślikowska 4,86, 13. Natalia Wasiak 
4,84, 14. Łukasz Nowosielski 4,82, 15. Justyna 
Pająk 4,80 Goście zgodnie wspominali ideały, 
które wypełniały życie Założycielki i zarazem 
Patronki szkoły. Powszechna był wiara w czas 
powrotu do korzeni i tych pierwszych wartości 
sprzed lat, które lipińską szkołę zbudowały, 
a ludzi wyposażyły w treści najważniejsze. Całość 
splatały śmiech, wzruszenie i duma.

Dyrektor ZSPiMS im. Dr Heleny Spoczyńskiej 
Dorota Sokołowska



odRZYwÓŁ

Trwają prace przy modernizacji ciągu pieszego w Kamiennej Woli i Kolonii Ossie

HUBALOWA WIGILIA
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W miarę dobra pogoda pozwala Wykonawcy na zakończenie robót 
wzdłuż drogi krajowej nr 48 w Kamiennej Woli i Kolonii Ossie. Roboty 
wykonuje GDDK i A na podstawie porozumienia z Gminą Odrzywół.  

Gmina wykonała dokumentację geodezyjną i techniczną, oraz dokonała 
niezbędnych zgłoszeń budowlanych.  Zadanie obejmuje prawie 2 km. 
Chodników wraz z odwodnieniem.

Zakończenie robót planuje się do końca grudnia 2016r.

2 grudnia 2016r. uczniowie klas pierwszych udali się na zaproszenie 
Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
z Radomia w rejon dawnej leśniczówki Bielawy koło Poświętnego na 
uroczystą Hubalową Wigilię. 

Jak zaznaczyła Dyrektorka radomskiej szkoły Beata Jasek leśna polana na 
Bielawach to magiczne miejsce, otoczone wojenną legendą, a współcześnie 
miejsce łączące pokolenia. Spotkali się tam, wspominali, dzielili opłatkiem, 
ubierali ozdobami świątecznymi leśne drzewka, biesiadowali przy ognisku 
młodzież od przedszkola po szkołę średnią z różnych rejonów Polski, 
samorządowcy, leśnicy, strażacy, ułani. Nie mogło zabraknąć na tej 
uroczystości Honorowego Hubalczyka płk. Mariana Zacha. W drugiej części 
uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów w Anielinie, 
miejscu śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego. W leśnej scenerii przy Szańcu 
Hubala zapłonęły znicze. Kadeci z naszej szkoły zaciągnęli honorowe warty  
w Bielawach i Anielinie. Na zakończenie została wykonana pamiątkowa 
fotografia i wszyscy mogli podziwiać popisy jeździeckie w wykonaniu 
ułanów ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego WP mjr. 
Hubala. Uczestnicy długo będą wspominać X Hubalową Wigilię jako 
wyjątkowe wydarzenie. 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego, 
oraz wszelkich łask 

od Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus 
w nadchodzącym Nowym  Roku 

ANNO DOMINI 2016
dla   Wszystkich Mieszkańców Gminy Odrzywół 

i Zacnych Gości
życzą:

                                  Stanisław Gapys                          Marian Kmieciak
                       Przewodniczący  Rady Gminy               Wójt Gminy Odrzywół



PoTwoRÓw

Wierność narodowym tradycjom, 
hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz 
pamięć o patronach Szkoły i godne Jej 
reprezentowanie ślubowali uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich 
w Potworowie.

15 dzień listopada 2016 r. był szczególnym 
dniem w życiu Gimnazjum. Podczas uroczystego 

apelu reprezentanci klas pierwszych złożyli 
ślubowanie, podczas którego obiecali dbać 
o dobre imię Szkoły i dobrze wykorzystywać 
zdobytą wiedzę.

Uroczystości zaprzysiężenia towarzyszyła 
świetna zabawa i ogromne zaangażowanie 
pierwszoklasistów oraz ich wychowawców, 
którzy dzielnie wspierali swoich podopiecznych.

Najważniejszym punktem akademii 
Pasowania było wręczenie przez Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum Pana Krzysztofa 
Wochniaka dyplomów Gimnazjalisty.

Wtorkowe ślubowanie zakończył symboliczny 
akt przyjęcia pierwszoklasistów przez ich 
starszych kolegów do braci uczniowskiej.

Dariusz Duda

9 grudnia  już po raz trzeci Szkolne Koło Wolontariatu 
działające przy PSP Potworów obchodziło swoje święto- 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Uroczystość ta była okazją do spotkania  i  podziękowania 
wszystkim, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym. 
Podczas akademii społeczność szkolna miała możliwość zapoznania  
z działalnością Koła poprzez obejrzenie prezentacji i filmów z akcji 
charytatywnych, zbiórek żywności. Uczniowie mogli także obejrzeć 
film z udziałem naszych wolontariuszy z Gali Wolontariatu, która 
odbyła się 05.12.2016 r. w Szkole Muzycznej w Radomiu. Podczas 
tej gali jeden z wolontariuszy Jakub Małek otrzymał nagrodę za 
zajęcie pierwszego miejsca w Arka ma talent. Nasz klub został 
nominowany do Klubu Roku. Bycie wolontariuszem to nie tylko 
odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja 
z pomocy drugiemu człowiekowi.

Urszula Ślusarczyk

Pasowanie na Gimnazjalistów

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
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W Publicznej Szkole Podstawowej w Potworowie 
odbył się I szkolny etap Konkursu Polonistycznego, 
organizowanego pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Wzięło w nim udział 18 uczniów z klasy 
V i VI przygotowanych przez p. mgr Edytę Zawadę i p. 
mgr Krystynę Wojtuniak.

Najlepszy wynik wśród piszących uzyskały dwie uczennice, 
tj. Aleksandra Podkowa z klasy VI b oraz Aleksandra 
Wojciechowska z klasy VI a, które zakwalifikowały się do II 
etapu rejonowego. Pojadą one dnia 3 stycznia 2017 r. do 
Radomia, by dalej zmagać się z zadaniami z języka polskiego.         

 Krystyna Wojtuniak

W piątek, 9 grudnia 2016 r. hala sportowa w Potworowie po raz 
kolejny stała się areną piłkarskiej rywalizacji reprezentantów klas 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Potworów.

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej nad którego organizacją 
i sprawnym przebiegiem czuwała dwójka koordynatorów: Pan Wojciech 
Gędaj i Pan Rafał Wołczyński, został rozegrany w trzech grupach, 
systemem „każdy z każdym”.

W grupie A (klasy 1-3) najlepsi okazali się młodzi adepci futbolu z klasy 
3B, grupę B (klasy 4-6) zdominowały przedstawicielki Gimnazjum, natomiast 
w turniejowej grupie C złożonej z klas gimnazjalnych na pierwszym miejscu 
uplasowali się reprezentanci klasy IIC.

Futbolowe zmagania mikołajkowe zakończyło uroczyste, wpisane w oficjalny 
ceremoniał Turnieju o Puchar Wójta, uhonorowanie przez przedstawicieli 
władz oświatowych i samorządowych wszystkich uczestników piłkarskiej 
zabawy poprzez wręczenie pamiątkowych nagród zarówno tym, którzy 
aktywnie brali udział w rozgrywkach, jak i tym, którzy dopingując gorąco 
z trybun spełniali się w roli kibiców.

Dariusz Duda

Kuratoryjny Konkurs Polonistyczny

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
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Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom Gminy Potworów 

życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś Nowy 2017 Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

 
Wójt Gminy - Marek Klimek

Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Milczarski



RusiNÓw

Mikołajkowa tradycja rozszalała się na 
dobre w rusinowskiej szkole. Już kolejny 
raz uczniowie pokazali swoją kreatywność 
i zaangażowanie. 

6 grudnia na korytarzach było radośnie, 
niezwykle świątecznie i bardzo czerwono, 

ponieważ w tym dniu był to obowiązkowy 
kolor. Nauczyciele też chętnie wzięli udział 
w zabawie, czym udowodnili, że nie tylko 
służą dzieciom swoją wiedzą, dbając o ich 
edukację, ale również troszczą się o budowanie 
pozytywnych relacji z uczniami opartych 

na życzliwości i zrozumieniu. Dzięki temu 
panuje u nas ciepła i serdeczna atmosfera. 
Największym prezentem, jaki można ofiarować 
drugiemu człowiekowi jest miłość, a tej nie 
brakuje w naszej szkole.

23 listopada uczniowie  Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Kochanowskiego w Rusinowie wzięli udział 
w programie artystycznym poświęconym 
profilaktyce uzależnień. 

Celem wydarzenia było przybliżenie dzieciom 
zagrożeń, na jakie mogą być narażone 
w szkole, na podwórku wśród rówieśników, 
a nawet w domu. Oddziaływanie profilaktyczne 
ma szczególne znaczenie w odniesieniu do 
dorastającego pokolenia, ponieważ jest to 
okres podejmowania wielu ryzykownych 
zachowań. Zdarza się też, że już kilkuletnie 
dzieci z ciekawości sięgają po pierwszego 
papierosa. Czyja to wina? W wielkiej mierze 
nas -  dorosłych. Mamy nadzieję, że występ 
uczniów w wyrazisty sposób przedstawił 
wagę problemu i przekonał do zdrowego 
stylu życia „bez palenia i bez picia”. Warto 
podejmować wszelkie działania, aby ochronić 
nasze dzieci przed złem, które niestety 
wypływa często ze świata ludzi dorosłych. 
Program został przygotowany przez panią 
Grażynę Niezabitowską, przy współpracy 
z panią Justyną Majos, która obdarowała 
wszystkich artystów słodkimi prezentami. 
W związku z programem zorganizowano 
konkurs na plakat promujący zdrowy styl życia. 
W szkole podstawowej wygrała klasa VI b, 
natomiast w gimnazjum klasa II b. Nagrody 
dla wyróżnionych ufundowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mikołajki na czerwono

Nie pij, nie pal!  Nie zabijaj siebie!
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„Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we 
własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to 
jedyny język, dzięki któremu możemy rozumieć siebie i innych, 
zanim dojrzejemy intelektualnie.”

                                                   Bruno Bethelheim

Przedszkolaki z Gałek miały okazję przenieść się w bajkowy świat 
oglądając spektakl pt: „Bajka o rybaku i złotej rybce.” Dzieci podziwiały 
doskonałą grę lalek i piękną scenografię. Po obejrzeniu bajki dzieci 
z radością i zachwytem oglądały i dotykały lalki grające w przedstawieniu.

Bajkowy świat

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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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Rusinów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia.

Niech ten wyjątkowy czas spędzany w gronie przyjaciół i bliskich, 
będzie pełen wewnętrznego spokoju, radości i miłości.
W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Państwu 

realizacji najśmielszych marzeń i planów, 
a także wytrwałości i sukcesów 

w dążeniu do wytyczonych celów.

Rada Gminy Rusinów  
Przewodnicząca Rady Gminy Rusinów

Dorota Jaciubek

Wójt Gminy Rusinów
Krzysztof Marian Urbańczyk
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Zabawa mikołajkowa dla niepełnosprawnych

W grudniu rusza program Maluch

Zakup nowych maszyn na cele komunalne

W dniu 04.12.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wieniawie zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieniawa przy współpracy 
z Wolontariatem Gminnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. 

Na spotkanie przybyło 34 osoby niepełnosprawne wraz 
z opiekunami. Imprezę poprowadził wodzirej, który wcielił się 
w Papę Elfa oraz dwóch animatorów zabaw - Śnieżynki. W trakcie 
zabawy zostały przeprowadzone konkursy dla dzieci, malowanie 
twarzy, zabawy ruchowe i sprawnościowe. Do pomocy włączyły 
się wolontariuszki z Gimnazjum w Wieniawie. Dzieci i młodzież 
wspaniale się bawili, było widać wielką radość wśród nie tylko dzieci 
ale i ich rodziców. Poczęstunek dla wszystkich przygotowały Panie 
z Klubu Koła Gospodyń Wiejskich w Wieniawie oraz Panie z Koła 
Kobiet znad Zalewu. Paczki ze słodyczami dla niepełnosprawnych  
ufundowali sponsorzy z Wieniawy, którym serdecznie dziękujemy.

Zabawa pokazała jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu 
imprezy. 

W imieniu własnym, Zastępcy Wójta, 
Pani Krystyny Żurowskiej oraz 

wszystkich pracowników urzędu 
gminy, pragniemy złożyć Mieszkańcom 

Powiatu Przysuskiego i świętującym 
wraz z nimi gościom, najserdeczniejsze 

życzenia zdrowych, spokojnych, 
spędzonych w domowej atmosferze 

świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 2017 roku. 
Niech nowo narodzony Chrystus 
przyniesie pokój, otworzy nasze 

serca na potrzeby drugiego człowieka 
i rozpali w nich płomień prawdziwej 
miłości, abyśmy zjednoczeni wokół 

betlejemskiej stajenki w jednym 
Duchu, byli nawzajem dla siebie dobrzy 

i serdeczni.

Wesołych świąt

Wójt gminy Wieniawa
Krzysztof Sobczak

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego 2017 Roku 
składam Państwu w imieniu Radnych Rady 

Gminy w Wieniawie serdeczne życzenia:
Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 
Niech życzenia składane przez wigilijną 

wieczerzą będą szczere i czyste jak biel opłatka 
a Nowy Rok przyniesie wiele radosnych chwil 

i spełnienia wszystkich marzeń.

Z wyrazami przyjaźni, szacunku i sympatii.

Przewodnicząca Rady Gminy w Wieniawie
 mgr Grażyna Strzelczyk

Jeszcze w bieżącym roku Gmina planuje 
ogłoszenie przetargu na zakup nowych 
maszyn do realizacji zadań z zakresu 
gospodarki komunalnej. Przeznaczono 
na ten cel w budżecie kwotę 300 tyś. zł. 

Będą to, m.in. ciągnik komunalny o mocy 
około 100 KM, z przednim TUZ, odpowiednio 
wyposażonym w przyłącza hydrauliczne oraz 

ładowaczem czołowym wraz z osprzętem. 
Obok ciągnika zakupiona zostanie przyczepa 
transportowa o ładowności 8 ton, z podwójnymi 
burtami, kosiarka bijakowa na wysięgniku 
ramiennym z wymiennymi podzespołami, 
umożliwiająca koszenie przeciwskarp w rowach. 
Wyposażymy również park maszynowy 
w zestaw pił tarczowych, który umożliwi 

usuwanie w sposób mechaniczny gałęzi 
i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu i pojazdom poruszającym się po drogach 
gminnych. Dodatkowo planujemy zakup 
pługa odśnieżnego w postaci uniwersalnego 
zgarniacza do prac związanych z odśnieżaniem 
i równaniem terenu oraz przyczepianego 
rozsiewacza hydraulicznego soli i piasku.

Już za kilka dni zostanie oddana do 
użytku część budynku urzędu gminy, na 
cele realizacji ministerialnego programu 
Maluch, w formie dziennego opiekuna. 

Placówka oficjalnie rusza z dniem 1 grudnia 
2016r. Po zakończeniu prac i wyposażeniu 
w niezbędny sprzęt, planujemy aby jeszcze 

w tym miesiącu przyjąć pierwsze maluchy. 
Dzień otwarty dla rodziców planujemy 
20 grudnia 2016r., aby mogli zapoznać 
się z warunkami pobytu oraz zakresem 
oferowanych usług. Gmina zdecydowała 
się przystąpić do Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 „MALUCH, ponieważ było duże 
zainteresowanie tego typu placówką ze strony 
rodziców. Obecnie trwa procedura rekrutacyjna 
dla dziennych opiekunów. Szczegóły na 
stronach internetowych www.gminawieniawa.
pl, oraz na bip@gminawieniawa.pl.
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Konsultacje społeczne z zakresu studium uwarunkowań

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową w GCKIS w wieniawie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w bieżącym roku ogłosiła konkurs 
grantowy na przeprowadzenie procesów 
konsultacji społecznych aktów planowania 
przestrzennego, w którym Gmina Wieniawa 
wzięła udział.  

Zgodnie z regulaminem konkursu 
projekt grantowy ukierunkowany jest na 
przeprowadzenie konsultacji społecznych 
i monitoringu społecznego w zakresie działań 
prowadzących przez jednostki samorządu 
terytorialnego w obszarze planowania 
i zagospodarowania przestrzennego Osi 
Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne 
na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 
2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – 
budowlanych i planowania przestrzennego. 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału 
instytucjonalnego administracji publicznej 

w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz usprawnienie procesów 
inwestycyjno – budowlanych poprzez 
zastosowanie metod i narzędzi prowadzenia 
konsultacji społecznych w planowaniu 
przestrzennym. 

Gmina Wieniawa w związku z konkursem 
FRDL otrzymała 33.000,00 zł  na  
przeprowadzenie II etapów konsultacji 
społecznych. Ponadto Gmina realizując projekt 
otrzyma wsparcie doradcze ekspertów do 
spraw partycypacji oraz ekspertów do spraw 
planowania przestrzennego. 

W ramach grantu we współpracy 
z ekspertem ds. konsultacji przygotowywany 
jest Indywidualny Plan Konsultacji (IPK), 
który będzie obejmował następujące techniki 
konsultacyjne: badania ankietowe w formie 
tradycyjnej oraz elektronicznej, punkt 

konsultacyjny, spotkanie konsultacyjno-
warsztatowe, spotkania grupowe mieszkańców 
– kawiarenka oraz spotkanie otwarte. Zgodnie 
z IPK konsultacje zostaną przeprowadzone 
w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 
2018 roku. Zastosowanie w/w technik pozwoli 
na dotarcie do szerokiej grupy osób, która 
będzie miała możliwość zapoznania się 
z zagadnieniami  dotyczącymi planowania 
przestrzennego oraz przedstawienia 
własnych opinii, które będą miały wpływ na 
konstruowany dokument.

Przeprowadzone konsultacje społeczne 
przyczynią się przede wszystkim do włączenia 
społeczności lokalnych w procesy planistyczne 
dotyczące gminy. Dzięki realizacji projektu 
zwiększymy świadomość mieszkańców gminy, 
a dodatkowo będą oni mogli w większym 
stopniu uczestniczyć w życiu publicznym gminy.

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wieniawie 
został rozstrzygnięty konkurs na szopkę 
bożonarodzeniową. 

Konkurs adresowany był do młodzieży 
szkolnej i osób dorosłych. W tym roku wpłynęło 
ogółem 20 szopek -  10 od młodzieży szkolnej 
i 10 od osób dorosłych.  Jest to już VI edycja 
konkursu na którą dostarczono największą 
liczbę szopek.

Szopki zostały wykonane z różnych 
materiałów  z drewna, gliny, papieru, słomy, 
masy solnej, styropianu, kamienia.

Komisja oceniła nadesłane prace i przyznała 
nagrody w kategorii młodzież szkolna: dwa 
pierwsze miejsca zajęli Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Pogroszynie oraz Wiktoria 
Karbownik z Kamienia, dwa drugie miejsca: 
Julia Sodel z Zagórza i Natalia Podstawek 
z Kochanowa, trzy trzecie miejsca dla: Wiktorii 
Polesiak z Żukowa, Przemysława Szczęsnego 
z Kochanowa i Klaudii Karbownik z Kamienia.

Publiczne  Przedszkole w Wieniawie, Julia 
Żurek oraz Dawid Żurek otrzymali wyróżnienia.

W kategorii osoby dorosłe przyznano 
nagrody: dwa pierwsze miejsca dla Elżbiety 

Niewadzisz z Wieniawy i Józefa Września 
z Sokolnik Mokrych, trzy drugie miejsca dla: 
Ewy Burak z Kochnowa, Henryka Sodela 
z Zagórza i Agnieszki Polesiak z Żukowa, 
trzy trzecie miejsca: dla Agnieszki Góralskiej 
ze Skrzynna, Genowefy Miłowskiej z Kamienia 
i Patrycji Odzimkowskiej z Wieniawy. 
Wyróżnienia otrzymali Witold Przepiórka 
i Weronika Odzimkowska z Wieniawy. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz 
pamiątkowe dyplomy.

Wystawę szopek można oglądać w Bibliotece  
do końca stycznia 2017 roku.
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Każdy adres 
jest ważny

Pociąg „Dragon” - 
weekendowe połączenie 
stolicy z Krakowem

APeL

Miś - ratownik

Naczelnik urzędu skarbowego 
organem podatkowym właściwym 
do odroczenia terminu do złożenia 
ewidencji zakupów i sprzedaży VAT 
w postaci pliku JPK_VAT
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Przyzwyczailiśmy się, że nasze dane znajdują 
się w bazach i systemach prowadzonych przez 
administrację i różne instytucje. Wszystko można 
znaleźć w sieci lub sprawdzić w wygodnej aplikacji. 
Po co więc umieszczać tabliczkę z adresem na 
budynku skoro nawigacja doprowadzi nas do celu? 
To bardzo ważne, a nieprawidłowe umieszczenie 
numeru porządkowego lub jego brak to wykroczenie 
za które możemy odpowiadać. Z danych 
gromadzonych w urzędowej bazie adresowej 
korzystają służby ratunkowe, dostawcy, listonosz, 
a nawet nasi znajomi chcący nas odwiedzić. Jeżeli 
do dostarczenia jest zamówiona książka, to, że 
poczekamy 15 minut dłużej może wydłużyć pracę 
jedynie kuriera lub listonosza. Gdy wzywamy 
pomoc i ratownicy w rzędzie identycznych domów 
poszukują wskazanego w zgłoszeniu numeru 
sprawa robi się poważna. Chodzi o bezpieczeństwo 
nasze lub naszych bliskich. Szybki dojazd do 
akcji uwarunkowany jest prawidłowymi danymi 
adresowymi  zatem dbałość o nie jest bardzo 
ważna. Prawidłowe oznakowanie posesji tabliczką 
z numerem oraz  nazwą ulicy to nasz obywatelski 
obowiązek który ułatwi służbom ratunkowym  pracę 
i umożliwi szybkie dotarcie w sytuacji gdzie każda 
sekunda jest na wagę złota. O ważności danych 
adresowych od kilku miesięcy informuje Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, który prowadzi 
kampanię „Każdy adres jest ważny”. Celem 
naszych działań jest zwiększenie świadomości 
dotyczącej ważności danych adresowych wśród 
urzędów gmin oraz ich mieszkańców. Dzięki 
dotychczasowym działaniom coraz więcej osób 
zdaje sobie sprawę, że informacja o adresie to nie 
tylko zapis urzędowej bazie.  W działania promujące 
dbałość o dane adresowe włączyła się również 
Państwowa Straż Pożarna, która wspólnie z GUGiK 
edukuje mieszkańców oraz pracowników gmin na 
terenie całej Polski realizując zadania kampanii 
„Każdy adres jest ważny”. W akcji czynnie bierze 
udział Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Przysusze która umieściła w budynku 
Starostwa Powiatowego w Przysusze oraz 
w budynku Komendy Powiatowej PSP w Przysusze 
kartonową postać strażaka który ma przy sobie 
ulotki promujące właściwe oznakowywanie ulic 
oraz posesji. Zapraszamy do zabrania ulotki ze 
sobą i zapoznanie się z akcją. Więcej informacji 
oraz spot reklamowy pod adresem https://emuia.
gugik.gov.pl/?page_id=770

Oficer Prasowy mł.bryg. Artur Kucharski

Miło mi poinformować, że w nowym rozkładzie 
jazdy, obowiązującym od 11 grudnia 2016 r., 
weekendowy pociąg „Dragon” z Warszawy 
Wschodniej do Krakowa Głównego, oprócz 
Warszawy Centralnej, Warszawy Zachodniej, 
Opoczna oraz Włoszczowej zatrzyma się na dwóch 
dodatkowych stacjach: w Grodzisku Mazowieckim 
i Miechowie. Pociąg „Dragon”, złożony 
z klimatyzowanych, piętrowych wagonów kursuje 
w soboty i niedziele. Wagony są przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 
posiadają przewijaki dla niemowląt. W pociągach 
można nieodpłatnie przewieźć psa lub rower. 
Dużym atutem połączenia Kolei Mazowieckich jest 
czas przejazdu oraz konkurencyjne ceny biletów. 
Gorąco zachęcam do skorzystania z oferty Kolei 
Mazowieckich. Szczegółowe informacje dotyczące 
pociągu „Dragon” można znaleźć na stronie 
internetowej: www.dragon.mazowieckie.com.pl. 

   
Dariusz Grajda, 

Członek Zarządu, 
Dyrektor Handlowy

Na prośbę Czytelnika zamieszczamy apel 
o poszanowanie praw zwierząt.

Na terenie naszego powiatu jest bardzo dużo 
psów, które stoją na łańcuchach, nawet nocami 
w zimę. Czasami pies od momentu, kiedy 
zostanie uwiązany (bo jest młody i wszystko 
gryzie), do końca życia nie jest z łańcucha 
spuszczony – stoi przy budzie w upały i wielkie 
mrozy. Łańcuch często jest krótki i ciężki, a buda 
w żaden sposób nie chroni przed mrozem czy 
opadami. Nie zdajemy sobie sprawy zwierzę 
może chorować z powodu mrozu i braku ruchu, 
a takie postępowanie to niestety znęcanie się 
nad zwierzętami.

   Czytelnik

Redakcja przyłącza się do apelu Czytelnika 
i zwraca się z prośbą do wszystkich Czytelników 
Ziemi Przysuskiej – nie zapominajmy o naszych 
najlepszych przyjaciołach.

   Redakcja

Pragniemy poinformować że, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze  postanowiła 
czynnie włączyć się w kampanię „Twój miś może zostać 
ratownikiem”. Celem kampanii jest udzielanie wsparcia 
psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania 
poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych 
w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych 
niebezpiecznych zdarzeniach. Wykazano, że wręczenie 
poszkodowanemu dziecku zabawki, podczas sytuacji 
stresogennej, odwraca jego uwagę od tego, co dzieje 
się dookoła, a jak wiadomo, często są to bardzo 
traumatyczne zdarzenia. Nawiązując do tej sytuacji 
powstał pomysł kampanii, polegającej na zbieraniu 
używanych (lub nowych) maskotek w miejscach 
publicznych, takich jak szkoły, sklepy, urzędy, które 
po odświeżeniu trafią do Jednostek Ratowniczo – 
Gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego. 
To akcja, która niesie ze sobą wiele korzyści, jak 
np. wydźwięk edukacyjny, jakim jest propagowanie 
zachowań, które wpływają na bezpieczeństwo, ale 
jest także doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na to, 
że w wypadkach, pożarach i innych niebezpiecznych 
zdarzeniach, częstymi poszkodowanymi są dzieci, które 
właśnie wtedy, już na etapie akcji ratowniczej, należy 
otoczyć szczególna opieką. Przede wszystkim jednak, 
kampania ma aspekt społeczny - zwracający uwagę 
na krzywdę innych. Zbiórka maskotek przez Komendę 
Powiatową PSP w Przysusze  trwa od 16 grudnia 
2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Maskotki można 
również zostawić w siedzibie Komendy Powiatowej 
PSP w Przysusze przy ul. Targowej 3.  Serdecznie 
zachęcamy do włączenia się w akcję!!! 

Oficer Prasowy mł.bryg. Artur Kucharski

22 listopada 2016 r. zostało opublikowane 
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 
listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
właściwości organów podatkowych (Dz. U. poz. 1875), 
w którym jako organ podatkowy właściwy do odroczenia 
terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 
§1b ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 613) wskazano naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku 
od towarów i usług.Oficer Prasowy mł.bryg. 

Anna Limanin

Przysmaki Pani Moniki

Kulebiak z pieczonym dorszem
Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu potrawę, którą można podać na wigilijny stół, ale 

równie dobrze może być daniem głównym w każdy inny dzień. Smacznego. Korzystając z tej spe-
cjalnej okazji składam moim Czytelnikom i Czytelniczkom najserdeczniejsze życzenia zdrowych 
i wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2017 Roku. Mam nadzieję, że będzie on równie do-
bry i smaczny jak mijający rok. Wszystkim dziękuję za zainteresowanie i wszystkie sympatycz-
ne kontakty z Państwem. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać również i w kolejnym, roku. 

Składniki: 300 g ciasta francuskiego, 200 g marynowanego w pieprzu i soli i upieczonego dor-
sza bez skóry, 180 g kiszonej kapusty starta na grubych oczkach włoszczyzna, 1 cebula,  i 1 jaj-
ko kilka suszonych grzybów, 2 łyżki oleju rzepakowego, 1 łyżeczka pieprzu ziołowego, 2-3 ziarna 
pieprzu, 2 ziarna ziela angielskiego, liść laurowy i sól. 

Przygotowanie: 1. Grzyby płuczemy i namaczamy w wodzie. Potem gotujemy. Gdy wysty-
gną, kroimy je w paski. Podsmażamy na oleju z pokrojoną w kostkę cebulą. 2. Kapustę szatku-
jemy. Zalewamy wywarem z grzybów i gotujemy ok. 30 minut z włoszczyzną i przyprawami. Pod 
koniec solimy, dodajemy grzyby i pieprz ziołowy. 3. Ciasto francuskie rozwałkowujemy i układamy 
na blasze wyłożonej pergaminem. Na cieście rozkładamy odsączoną kapustę z grzybami i kawał-
ki dorsza. 4. Całość zawijamy, smarujemy roztrzepanym jajkiem i delikatnie nakłuwamy. Piecze-
my ok. 30 minut w temp. 200 st. C.

      Monika Grzywaczewska
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Mieszkańcy Powiatu przysuskiego gościli na meczu Cerrad Czarni Radom 
– Onico AZS Politechnika Warszawska w ramach Partnerstwa Regionalnego 
podpisanego przez powiat przysuski z drużyną Czarnych Radom. 

Na mecz pojechali pracownicy powiatu przysuskiego oraz uczniowie z Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II z Przysuchy,  Zespołu Szkół Nr2 im. Ludwika Skowyry 
z Przysuchy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. 
Heleny Spoczyńskiej z Lipin. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00 po zajęciu 
miejsca w sektorze przeznaczonym dla kibiców nastąpiła prezentacja zawodników. 
Tuż po prezentacji Starosta Przysuski Marian Niemirski został wyróżniony i otrzymał 
na swoje ręce pamiątkową koszulkę z herbem powiatu i podpisami wszystkich 
zawodników Cerradu Czarnych Radom. Mecz okazał się zwycięski dla Czarnych 
Radom wygrywając 3:1. Mecz był bardzo atrakcyjny, kibice jednej i drugiej drużyny 
gorąco kibicowali śpiewem, klaskaniem i biciem w bębny co nadawało atrakcyjności 
imprezy. Tuż po wygranym meczu można było się spotkać z zawodnikami i zrobić 
pamiątkowe zdjęcie. Te niezapomniane chwile i emocje pozostaną na długo w pamięci. 

Mariusz Jędrusiński

6 grudnia 2016 roku z okazji Mikołajek Powiatowe 
Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze zorganizowało 
dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia bezpłatne wejście 
na pływalnię i kręgielnię. W tym dniu obiekt odwiedziło 
575 osób. Z promocji mikołajkowej skorzystało ponad 
400 osób. W godz. 8.00 – 15.00 pływalnia i kręgielnia 
była do dyspozycji dla grup szkolnych z naszego powiatu. 
W czasie pobytu na pływalni zapewniono dzieciom liczne 
gry i zabawy w wodzie. Największym powodzeniem 
cieszył się wyścig na pontonach i koszykówka wodna.

Dzieci chętnie pozowały do zdjęć ze św. Mikołajem. 
Każde dziecko wróciło do domu z mikołajkowym balonem.

Ewa Błaszczyk - Pizon

10 edycja ligi rozpoczęła się 26 listopada 
2016 r. Zakończenie planowane jest na 
połowę lutego 2017. W rozgrywkach 
uczestniczą 32 lokalna, amatorskie drużyny 
reprezentujące większość miejscowości 
w powiecie przysuskim. 

25 drużyn to zespoły, które w rozgrywkach 
ligi uczestniczą od lat. 7 drużyn zgłosiło się 
po raz pierwszy. Zespoły uczestniczące 

w rozgrywkach zostały podzielone na dwie 
grupy ligowe – po 16 zespołów w każdej grupie. 
Zespoły grają systemem każdy z każdym, bez 
rundy rewanżowej, czyli każdy zespół ma do 
rozegrania 15 spotkań. Do bieżącej edycji 
ligi zgłoszonych zostało 452 zawodników. 
W czasie rozgrywek łącznie rozegranych 
zostanie 240 meczów. Po przerwie Świąteczno 
– Sylwestrowej rozgrywki zostaną wznowione 

w styczniu, w długi weekend 6-7-8. 14 i 15 
stycznia ze względu na cykliczne spotkanie 
samorządowe liga pauzuje. Za organizację 
rozgrywek z ramienia starostwa odpowiada 
Robert Bomba. Poniżej prezentujemy aktualne 
tabele ligowe. Wszystkim, zawodnikom 
i widzom życzymy udanej zabawy.

Jarosław Bednarski

Mecz Cerrad Czarni Radom

Mikołajki w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

Powiatowa Liga Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty po raz dziesiąty
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Noworoczne Spotkanie Samorządowe 25.01.2016. Najlepsi w tym roku w lidze Oldboys PRD Gielniów. Zakończenie rozgrywek 
21.02.2016.

Matura 4.05.2016. Powiatowe Zawody Strażackie 19.06.2016.

Pielgrzymi w koszulkach firmowych i z banerem naszego powiatu. Dożynki Powiatowe w Rusinowie 14.08.2016.

Starosta przekazuje sztandar jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 
25.09.2016.

Powiatowe ¦çwiczenia obronne 24.11.2016.

Rok 2016 w obiektywie


