Numer 4
(100)
Kwiecień
2020
Egzemplarz
Bezpłatny
ISSN 2299–
4343

Informator Samorządowy

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

Powiatowe szkoły ponadpodstawowe
zapraszają - więcej str. 6-11

POWIAT PRZYSUSKI

POWIAT PRZYSUSKI OTRZYMA
PRAWIE 5 MLN ZŁ.
Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH!!!

15 kwietnia Premier Mateusz
Morawiecki zatwierdził listy zadań do
dofinansowania ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Powiat
Przysuski otrzyma dofinansowanie na
wszystkie trzy złożone wnioski. Łączna
kwota dofinansowania wyniesie prawie 5 milionów złotych.

W ramach funduszu zostaną wykonane następujące zadania:
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W Rusinów – Brogowa – Janików od km 0+585 do km 1+085 i od km 4+380 do
km 5+380 oraz od km 7+160 do km 8+168.
2. Remont dróg powiatowych: Nr 3301W Skrzynno – Borkowice – Bryzgów od km 4+ 093 do km 5+297; Nr 3303W
Ruszkowice – Zdonków – Ryków od km 5+434 do km 7+274,
Nr 3329 W Potworów – Jamki – Skrzyńsko od km 5+355 do
km 6+512.
3. Remont dróg powiatowych: Nr 1686 Myślakowice – Różanna – Wysokin od km 2+691 do km 3+287, Nr 3322W Bieliny
– Gielniów od km 1+987 do km 2+345.

Powiat planuje rozpocząć realizację projektów drogowych
w 2020 r. Z pozyskanych właśnie funduszy rządowych w powiecie przysuskim przybędzie 7 883 m dróg powiatowych przywróconych do wysokiego standardu bezpieczeństwa i jakości. To
oczywiście nie jedyne planowane inwestycje drogowe w powiecie przysuskim na 2020 r. Będziemy walczyć o kolejne dofinansowania, ponieważ każda zdobyta złotówka na zewnątrz powiatu zwiększa nasze możliwości inwestycyjne, a tym samym
przyczynia się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców,
a to w naszej pracy ciągle najważniejsze mówi starosta Marian
Niemirski.
Jarosław Bednarski

DZIĘKUJEMY WAM ŻOŁNIERZE, ZA TO CO CZYNICIE DLA SPOŁECZEŃSTWA
– MÓWI WICESTAROSTA MAREK KILIANEK PODCZAS WIZYTY
W MIEJSCU STACJONOWANIA 623 KOMPANII LEKKIEJ PIECHOTY WOT
Od 20 marca w naszym powiecie działa grupa
żołnierzy WOT z 623 Kompanii Lekkiej Piechoty 62 Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia. Terytorialsi
pojawili się u nas w związku z koniecznością prowadzenia działań ograniczających rozprzestrzenianie
się koronawirusa. Ich pierwszym zadaniem było

Rozmowy podczas pełnienia służby.
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wzmocnienie policjantów z komisariatu z Przysuchy
w patrolach i kontrolowaniu osób przebywających na
kwarantannie. Żołnierze dostarczyli też produkty spożywcze z banku żywności z Radomia, które przekazane
zostaną potrzebującym mieszkańcom powiatu, którzy w obecnej sytuacji mają problemy z pozyskaniem
podstawowych produktów żywnościowych. Naszych gości, którzy obecnie
stacjonują w szkole podstawowej nr 2
odwiedził wicestarosta Marek Kilianek
i podziękował im za ich służbę dla lokalnej społeczności. „W czasie, kiedy
powstawały Wojska Obrony Terytorialnej, podzielałem obawy bardzo wielu
ludzi, na ile one będą one użyteczne
w naszej teraźniejszości. Dzisiaj przyznaję, że moje obawy były bezpodstawne. Widzę natomiast, jak bardzo teraz,
w naszej bieżącej bardzo poważnej
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Wicestarosta z wizytą u żołnierzy WOT.
sytuacji, te wojska są potrzebne, wręcz niezbędne. Dzisiaj, kiedy całe społeczeństwo zmaga się ze śmiertelnym
zagrożeniem ze strony koronawirusa Wojska Obrony Terytorialnej służą wsparciem i pomocą. Pozwoliłem sobie
odwiedzić żołnierzy stacjonujących na naszym terenie,
w Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze, razem z przedstawicielką Zarządzania Kryzysowego Panią Agnieszką
Krajewską. Podczas tej wizyty miałem okazję przekazać nasze wyrazy wdzięczności dla żołnierzy za pomoc
świadczoną policji podczas patroli, kontroli realizowania
obowiązków wynikających z kwarantanny. W porozumieniu i w kontakcie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej terytorialsi dostarczają potrzebującym niezbędne zaopatrzenie. Jak widać ta rola jest bardzo potrzebna i pożyteczna. Dzieje się to w skali lokalnej
i w skali całego kraju, gdzie również władze państwa
wyrażają swoją głęboką wdzięczność i oddanie służbie.
Oczywiście również i ja podczas wspominanej wizyty
miałem honor takie podziękowania przekazać w imieniu
własnym, jak również w imieniu Pana Starosty Mariana Niemirskiego. Jesteśmy wdzięczni, za to, co czynicie
dla społeczeństwa.” - mówi wicestarosta Kilianek. Te
działania są kontynuowane. Żołnierze w dalszym ciągu
współpracują z samorządami oraz innymi jednostkami
odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom Powiatu Przysuskiego.
Jarosław Bednarski
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KORONAWIRUS W POWIECIE PRZYSUSKIM
STAN NA 2 MAJA 2020.
W sobotę, 2 maja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze przekazała
kolejne informacje na temat statystyk dotyczących osób pod nadzorem, na kwarantannie
i w szpitalu oraz liczbę chorych. Według danych
z godziny 13, na kwarantannę skierowano trzy kolejne
osoby i ich liczba wynosi obecnie 67. Dwie są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. W powiecie przysuskim jest 17 osób zarażonych
koronawirusem i pięciu ozdrowieńców. Trzy osoby są
objęte izolacją domową, dwie nadzorem epidemiologicznym.
Od 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsca
noclegowe oraz galerie handlowe. W galeriach
będzie obowiązywał limit klientów. Minimalna powierzchnia dla jednej osoby na 15 m2. Co ważne – do
powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia
korytarzy. W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna
(np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw.
food court). W otwartych hotelach nie będą mogły być
czynne baseny i sale fitness. Podobny limit osób będzie
obowiązywał w otwieranych od 4 maja instytucjach
kultury: muzeach i bibliotekach. Również tego
dnia zostaną przywrócone zabiegi rehabilitacyjne, ale

POLOWA IZBA PRZYJĘĆ PRZY
SZPITALU W PRZYSUSZE
7 kwietnia 2020 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Przysusze rozstawili namiot pneumatyczny, który w razie konieczności zostanie wykorzystany
przez służby medyczne do organizacji polowej izby
przyjęć szpitala w Przysusze. Będzie to miejsce wstępnego odizolowania osób z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem od pacjentów hospitalizowanych.
Namiot jest dozorowany przez strażaków Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Przysusze.

nie obejmują one gabinetów masażu. Otwarte zostaną także boiska szkolne. Od 6 maja rząd chce dopuścić
możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Na uruchomionych obiektach będą obowiązywały wszystkie
ograniczenia dotyczące m.in. dystansu między poszczególnymi osobami.Obiekty na otwartej przestrzeni
będą dostępne dla maksymalnie sześciu osób, obiekty
typu korty tenisowe będą dostępne dla dwóch osób
przebywających na jednym korcie. Wszystkie czynności wykonywane na tych obiektach, czyli już stricte
trening sportowy, będą odbywać się bez maseczki,
niemniej jednak do samego przyjścia na obiekt będziemy musieli zachowywać wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Jarosław Bednarski

STYPENDIA STAROSTY PRZYSUSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. LUDWIKA SKOWYRY
Każdego roku w marcu w ZS nr 2 im. L. Skowyry
w Przysusze odbywała się uroczystość „Pierwsi między
równymi” podczas, której najlepsi uczniowie otrzymywali Stypendia Starosty, a rodzice listy gratulacyjne.
Niestety stan epidemii uniemożliwił zorganizowanie tej
uroczystości. Ubolewam bardzo nad faktem, że w tym
roku nie mogliśmy osobiście pogratulować najlepszym
uczniom efektów ich pracy, jednak stan epidemii ma
swoje wymagania i nakłada na nas wszystkich pewne
ograniczenia. Nie mogliśmy jednak dopuścić do sytuacji,
aby najlepsi uczniowie nie otrzymali stypendiów z powodu epidemii. Dlatego po szybk9ich technicznych konsultacjach podjąłem decyzję, aby należne uczniom środki
finansowe przelać bezpośrednio na konta bankowe.
Może przy następnej edycji naszego programu stypen-

dialnego będzie możliwość osobistego złożenia gratulacji
najlepszym – mówi starosta Marian Niemirski Stypendia
Starosty na II półrocze rok szkolnego 2019/2020 otrzymali uczniowie: Honorata Gapys, Weronika Aderek, Jakub
Kowalik, Katarzyna Duda, Natalia Socha, Amelia Biskup,
Jakub Skalski, Joanna Górzyńska, Kamil Kowalski, Małgorzata Witkowska, Klaudia Nowak, Kamil Ślusarczyk, Bartosz Pluciński, Kamil Marchewa, Piotr Jakubczyk, Victoria
Porczyńska, Izabela Swęd, Martyna Krogulec, Katarzyna
Oleś, Nikola Witkowska, Weronika Nawrocka, Karolina
Zawłocka, Magdalena Kucharczyk, Ewa Kucharczyk,
Klaudia Wejner, Jagoda Jędrzejczak, Ewelina Makowska,
Weronika Prokop, Wiktoria Kozdrach, Paweł Śledź, Klaudia Zielińska. Gratulujemy stypendystom.
Jarosław Bednarski

229. ROCZNICA
UCHWALENIA
KONSTYTUCJI
3 MAJA

W niedzielę, 3go maja, Wicestarosta Przysuski
Marek Kilianek oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha w nietypowych okolicznościach podyktowanych
reżimem sanitarnym upamiętnili 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formę świętowania do której przywykliśmy ograniczono wyłącznie do złożenia
kwiatów.
Aleksandra Świercz
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KONSTYTUCJA 3 MAJA – PATRIOTYCZNY ZAMACH STANU?
Święto 3 maja co roku przywołuje do pamięci uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po amerykańskiej) konstytucji. Niestety, sama Konstytucja 3 Maja nie jest szerzej znana wśród Polaków. Nie chodzi tylko o samą treść dokumentu, która mogłaby mocno zaskoczyć bardzo wielu współczesnych
Polaków. Także sposób i okoliczności jej uchwalenia raczej nie są szerzej omawiane na lekcjach historii. A szkoda, bo płyną z nich cenne lekcje, aktualne
także szczególniew w 2020 r. Konstytucja 3 Maja, czyli plan wielkiej reformy, a wręcz, jak zgodnie twierdzą dzisiaj historycy - ratunku dla I Rzeczpospolitej, mogła być uchwalona wyłącznie dzięki sprytnym sztuczkom formalnym.
Przyjęło się uważać, że Konstytucja 3 Maja została
uchwalona przez Sejm Wielki jako próba dogłębnego zreformowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzięki reformom w duchu oświeceniowym, miano zawrócić państwo
z drogi ku upadkowi. Konstytucja miała ukrócić postępujący
bezwład państwa, nadać przywileje mieszczanom, oraz
podstawowe prawa chłopom. Do tego Rzeczpospolita miała
wystawić armię, która pozwoliłaby przeciwstawić się zaborcom. Tyle tylko, że nie wyszło. Warto zadać sobie pytanie, czy
w ogóle mogło? Podstawowym problemem, przed jakim
stało stronnictwo reformatorów było samo jej uchwalenie.
W przypadku Sejmu Czteroletniego, zwanego też Sejmem
Wielkim, zastosowanie tzw. „liberum veto”, a więc zerwanie
sejmu, nie wchodziło w grę. A to z uwagi na zawiązaniem
go „pod węzłem konfederacji”. Taki wybieg formalny sprawiał, że decyzje podejmowano nie zapadały jednomyślnie,
lecz zwykłą większością głosów. Reformatorzy skupieni
wokół króla mieli podstawowy problem – było ich mniej
niż przeciwników konstytucji. Po dogłębnej ocenie sytuacji
twórcy „Ustawy Rządowej” postanowili, że przeciwnicy reformy konstytucyjnej nie przeszkodzą jej wprowadzeniu,
jeśli nie będzie ich w pełnej liczbie na sali obrad. Na przeszkodzie stała również groźba interwencji ze strony wojsk
rosyjskich. „Malkontenci”, a więc stronnictwo hetmańskie,
przeciwne daleko idącym reformom Rzeczypospolitej, wciąż
dysponowali wystarczającą liczbą głosów, by je zablokować.
W normalnych okolicznościach, nie doszłoby do przyjęcia
Konstytucji przez Sejm. W tym celu stronnictwo królewskie
zastosowało bardzo sprytną sztuczkę. Obrady sejmu zostały
przyspieszone o dwa dni względem pierwotnego harmonogramu. Tak więc posłowie wracający na obrady sejmu
spoza Warszawy mieli poważny problem, aby dotrzeć na
czas, nawet jeśli jakimś cudem dowiedzieli się, że głosowanie nad konstytucją zostało przyspieszone o dwa dni
- zaraz po wielkanocnej przerwie. Co więcej, nie ogłoszono
prawidłowo daty rozpoczęcia sesji – jedynie wzywając do
stawienia się na obrady zwolenników reform. Trzeba sobie
jasno powiedzieć: nie było to posunięcie zgodne z przyjętymi
parlamentarnymi zwyczajami. W praktyce podstępem nie
dopuszczono większości przeciwników stronnictwa reformatorów do obrad. Większości, bo na sali znalazło się tylko 110
posłów reformatorów i 72 przedstawicieli opozycji z blisko
500 wszystkich posłów i senatorów uczestniczących w obradach. Poseł Suchorzewski dobył szabli i ogłosił, że jeżeli
ustawa rządowa zostanie uchwalona, to on zabije swojego
syna. Nie chciał, by dożył on czasów, gdy podstawowe prawa
i wolność szlachecka zostaną złamane. Szabla została posłowi odebrana. Dziecku nic się nie stało. Nie było również
głosowania,W czasie obrad poseł Michał Zabiełło zgłosił hasło, że w tak trudnej sytuacji trzeba uchwalić nową ustawę
rządową. W tym momencie król chciał zabrać głos i podniósł
rękę. Wszyscy stwierdzili jednak, że król podniósł rękę, aby
zaprzysiąc nową ustawę rządową. Tak też się stało. Nie było
liczenia głosów, tylko wiwaty, tłumy na ulicach Warszawy.
Przeciwników nawet nie dopuszczono do głosu. Konstytucja
3 Maja stanowiła moment przełomowy – nie tylko zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, ale wręcz wywracała go do
góry nogami. Konstytucja 3 Maja stanowiła swego rodzaju
zamach stanu. W swej istocie obalała dotychczasowy ustrój
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Państwo to teoretycznie
było monarchią – w tym sensie, że na jej czele stał król. Król
był jednak wybierany w wolnej elekcji przez szlachtę a jego
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Król na barkach wiwatującego tłumu po uchwaleniu konstytucji..
uprawnienia ograniczane przez dotychczasowe przywileje
tego stanu. Można przyrównać elekcyjnych władców Polski, zwłaszcza tych z XVIII wieku, bardziej do „dożywotnich
prezydentów”, niż monarchów absolutnych. Dzięki przejęciu
Konstytucji, Rzeczpospolita stawała się monarchią dziedziczną. Władza, po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego,
miała wrócić w ręce saskiego rodu Wettinów. Sasi cieszyli się
ogromnym sentymentem wśród polskiej szlachty. Pomimo
tego, że rządy Augusta II i Augusta III dla Rzeczypospolitej,
najdelikatniej rzecz ujmując, złotym okresem w historii nie
były. Co więcej, do konstytucji włączono wcześniejsze prawo o miastach. Ustawa ta obejmowała częścią przywilejów
szlacheckich, między innymi nietykalnością osobistą i prawem do nabywania majątków ziemskich. Miasta otrzymał
także ograniczony wpływ na politykę państwa, w postaci
możliwość wysyłania swoich pozbawionych prawa głosu
przedstawicieli na Sejm. Pochylono się także nad losem
chłopów, choć bez szczególnie daleko idących konsekwencji.
Część szlachty, nieposiadająca majątku, w ogóle utraciła prawa polityczne. Przede wszystkim jednak Konstytucja 3 Maja
ostatecznie zrywała z podejmowaniem decyzji przez Sejm
w drodze konsensusu. Jednomyślność zastąpiono, jakby nie
patrzeć – dużo bardziej praktyczną, zasadą większości głosów. Do tej pory korzystano z wybiegów formalnych, gdy
koniecznie trzeba było podjąć jakąś decyzję. Na przykład
właśnie zawiązywano Sejm pod węzłem konfederacji. Oficjalnie jednak Sejm podejmował decyzje jednomyślnie.
Akcja powoduje reakcję, sprzyjające reformom okoliczności skończyły się jeszcze przed uchwaleniem Konstytucji.
Jak się łatwo można było spodziewać, takie reformy stanowiły
krok za daleko dla obrońców „złotej wolności”. W oczywisty
sposób stanowiły one zagrożenie także dla interesów Rosji,
która roztaczała nad Rzeczpospolitą swój „protektorat”. Reakcja z obydwu tych stron musiała nadejść. Warto zadać sobie
pytanie, dlaczego w ogóle zdecydowano się spróbować szczęścia z reformami wbrew sporej części stanu szlacheckiego,
przy okazji prowokując potężnego sąsiada? Trzeba przyznać,
że sytuacja międzynarodowa była dla reformatorów korzystna. Rosja była zajęta wojną z Turcją i Szwecją, w praktyce od
rozpoczęcia obrad Sejmu Czteroletniego właściwie caryca
Katarzyna Wielka dokonała szeregu ustępstw na rzecz Polski
i Litwy. Między innymi wycofała z terytorium Rzeczypospolitej rosyjskie garnizony, wyraziła nawet zgodę na zwiększenie
stanu polskiej armii do 100 tysięcy żołnierzy. Nie bez powodu
– liczyła na udział tych sił w walkach po stronie Rosji. Tymczasem Rzeczpospolita związała się przymierzem z Prusami.
Niestety dla reformatorów, jeszcze przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, wojna Rosji z Turcją się skończyła. Losy reform
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Konstytucja 3 maja.
miały się zdecydować na polu bitwy. Kluczowe decyzje zapadły jednak w zaciszu gabinetów i salach tronowych sąsiednich
państw. Konstytucja 3 Maja, niestety, nie obowiązywała zbyt
długo i nie odwróciła losów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak wiadomo, Konstytucja 3 Maja obowiązywała bardzo
krótko – w praktyce raptem 14 miesięcy. Stronnictwo zdrady
zawiązało w targowicy konfederację i poprosiło o interwencję
Rosji, która już była gotowa do interwencji. Wojna w jej obronie zakończyła się klęską Rzeczypospolitej. Pruski sojusznik
zdradził Polskę i Litwę, zresztą to właśnie ten kraj obiektywnie patrząc uzyskał dzięki zduszeniu reform najwięcej. W 1793
roku doszło do II Rozbioru. Konstytucja 3 Maja nie uratowała
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W praktyce mogła wręcz
stanowić jeden z gwoździ do jej trumny. Można się zastanawiać, czy jako rosyjski protektorat Polska nie byłaby w stanie
przetrwać jako państwo dłużej, do zupełnej odmiany układu
sił w Europie. Tą przyniosły w końcu wojny napoleońskie
i kończący tą epokę kongres wiedeński. Czy jej twórcy zdawali
sobie sprawę z okoliczności? Z pewnością. Musieli wiedzieć, że
uchwalenie tej ustawy – zwłaszcza w niezgodny z obowiązującym prawem sposób – spotka się ze sprzeciwem sejmowej
opozycji. Z pewnością zdawali sobie sprawę z tego, jak wielką
prowokacją przeciwko Rosji będzie uchwalenie konstytucji.
Wcale nie pierwszą w ciągu paru lat. Wierzyli jednak, że robią
co w ich mocy, by uratować Rzeczpospolitą przed zagładą.
Niestety, przegrali. Dzisiaj Konstytucja 3 Maja stanowi tak
naprawdę bardziej symbol tradycji polskiego państwa, nie
realny akt prawny o konkretnej treści. W przeciwieństwie
do, chociażby, konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj
treść owocu Sejmu Czteroletniego z pewnością nie ma wiele
wspólnego z rzeczywistością III Rzeczypospolitej. Co nie znaczy, że w okolicznościach jego uchwalenia nie można znaleźć
cennej lekcji odwagi i inteligencji dla współczesnych Polaków.
Opracował Jarosław Bednarski
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10. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.
Dziesięć lat temu, 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M
w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz
inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej. Samolot wystartował w warszawskiego lotniska tuż przed godz.
7.30. Leciał do Smoleńska skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do
Katynia, gdzie na godz. 9.30 zaplanowane były uroczystości rocznicowe. O godz. 8.41.
samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk - Siewiernyj. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie: 89 członków delegacji i 7 osób załogi Tu-154M. W tym samym
dniu ogłoszona została żałoba narodowa, która trwała do 18 kwietnia do godz. 24. 17
kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości żałobne
ku czci ofiar katastrofy. 18 kwietnia para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli
w krypcie Katedry na Wawelu. Pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się do
28 kwietnia 2010 r. W 10 rocznicę tej tragicznej katastrofy, 10 kwietnia 2020 r., o godz.
8.41 prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawicki i inne osobistości
złożyli wieńce i oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej pod pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy. Marszałek
Sejmu Elżbieta Witek oraz wicemarszałkowie złożyli wieniec przed tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w holu głównym Sejmu. Następnie złożyli
wiązankę przed tablicą upamiętniającą marszałka Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego w holu głównym na parterze, a także przed znajdującą się na pierwszym piętrze
gmachu tablicą upamiętniającą posłów i senatorów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach premier, marszałek Sejmu i prezes
PiS złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach ofiar katastrofy. Prezydent Andrzej Duda
w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej przyjechał na Wawel, by oddać hołd spoczywającej w krypcie katedry parze prezydenckiej: Lechowi i Marii Kaczyńskim. Ze względu na
stan epidemii prezydentowi towarzyszyło zaledwie kilka osób: wicemarszałek Sejmu
Ryszard Terlecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezydencki minister Wojciech Kolarski, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i wojewoda
małopolski Piotr Ćwik. - Rocznica przypada w okresie, kiedy musimy obywać się bez
uroczystości, zwłaszcza bez organizowania religijnych obrzędów poświęconych naszym
bliskim, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne - przyznała Magdalena Merta,
wdowa po wiceministrze kultury i dziedzictwa narodowego Tomaszu Mercie. - Miałam
to szczęście, że zaznałam szczęścia. Zawsze dziękowałam Bogu za mojego męża. Żyłam
w świadomości, że to największe szczęście, jakie mnie w życiu spotkało - mówiła wspominając swojego męża. Odnosząc się do tragedii smoleńskiej stwierdziła, że symbolicznie
wpisuje się ona w narrację o zbrodni katyńskiej, która według niej „w dużym stopniu stanowi o naszej tożsamości”. - My jesteśmy z Katynia, tak jak Żydzi są z Auschwitz. Katyń
jest podobnym do niego znakiem naszej tożsamości – powiedziała. Jej zdaniem, warto
przypominać, iż śledztwo katyńskie nie jest zamknięte oraz warto pamiętać przesłanie
śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał znaczenie prawdy o Katyniu. „Ta
krew nie obeschła, również dlatego, że tak trudno było o prawdę” – dodała. - Rodzinom
katyńskim przyszło czekać kilkadziesiąt lat na prawdę, chociaż była ona znana już w 1943
roku, po ekshumacji dokonanej przez Niemców. Ale na przyznanie, że była to zbrodnia sowiecka przyszło nam czekać bardzo długo. Kłamstwo katyńskie jest elementem śledztwa,
w którym zajmujemy się nie tylko tym, co spotkało polskich oficerów pojmanych i zamordowanych przez Sowietów, ale także tym, jak Sowieci próbowali wywinąć się od odpo-

Tłumy na pogrzebie Lecha i Marii Kaczyńskich.

Pozostałości po TU-154M.
wiedzialności za tę zbrodnię. Tu też dostrzegam pewne podobieństwa do tragedii
smoleńskiej, bo skala przekłamywania informacji o niej jest bardzo duża – zauważyła. Dla Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, wdowy po wicemarszałku Sejmu
Jerzym Szmajdzińskim, to bardzo smutne, że z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa 10. rocznica katastrofy smoleńskiej
upłynie bez obchodów. W poprzednich latach 10 kwietnia o 8.41 razem z rodziną
i przyjaciółmi odwiedzała grób męża na cmentarzu w Wilanowie. - W tym roku
żadnego spotkania nie będzie, bo nie może być. Ustaliliśmy ze znajomymi, że jeżeli ktoś chce, może przyjść na cmentarz indywidualnie o każdej porze. To dla mnie
trudne. Tym bardziej, że 7 kwietnia miało odbyć się spotkanie wspominkowe w sali
kolumnowej w Sejmie dotyczące posłanek i posła lewicy - oprócz mojego męża chodziło jeszcze o Jolę Szymanek-Deresz i Izę Jarugę-Nowacką. Zaplanowany był też
koncert Chóru Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w teatrze w Jeleniej Górze, bo
mąż był wiele lat posłem z tego okręgu – powiedziała. Wdowa po wicemarszałku
Sejmu zwróciła uwagę, że 10 lat „to dużo, ale jednocześnie bardzo mało”. - Czas
niczego nie zmienia. Człowiek musi funkcjonować, bo nie ma wyjścia, ale zawsze
mam męża w sercu. Jak podkreśliła wdowa, bardzo ważna jest dla niej pamięć
o jej mężu. - Mówię wszystkim: miejcie go w sercu, pamiętajcie, jakim był wspaniałym, kochanym człowiekiem. Był osobą, która mogła świecić przykładem jako
polityk. Bardzo szanował ludzi, co dzisiaj nie jest powszechne. Wiemy, że bywa z tym
różnie. Zresztą jak przyszłam do Sejmu w 2011 r. to zaczepiali mnie na korytarzach
posłowie – i to z PiS. Bardzo miło, z szacunkiem wyrażali się o moim mężu. To jest
niezwykle istotne – stwierdziła. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski
wskazał, że w pierwszej dekadzie XXI wieku „jako polski naród przeżyliśmy dwa
wydarzenia, których daty pamiętamy z minutową dokładnością”. Pierwszym
była śmierć papieża Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, drugim –
katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41.- Katastrofa samolotu
rządowego, na pokładzie którego lecieli nasi najwybitniejsi przedstawiciele
życia państwowego i narodowego, łącznie 96 osób z prezydentem RP Lechem
Kaczyńskim i jego małżonką Marią, z ostatnim prezydentem RP na Wychodźstwie
Ryszardem Kaczorowskim, z wicemarszałkami Sejmu i Senatu oraz z przedstawicielami wszystkich partii politycznych zasiadających wówczas w polskim
parlamencie, z dowódcami wszystkich rodzajów sił zbrojnych, także z biskupami
polowymi i innymi duchownymi, ta katastrofa nas wszystkich po prostu poraziła
– powiedział abp Jędraszewski. - Tamte dni sprzed dziesięciu lat stały się jedną,
wielką żałobą narodową – podkreślił metropolita krakowski. - Pamiętamy kondukt z ciałami najpierw pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dwa dni później
jego małżonki z Okęcia do Pałacu Prezydenckiego i ogromne rzesze wzdłuż trasy
przejazdu i wielkie kolejki ludzi, którzy godzinami czekali na moment, w którym
mogliby złożyć im osobisty hołd. Na koniec ich pogrzeb na Wawelu 18 kwietnia
2010 r. - mówił.- Niestety, do dzisiaj nie znamy wszystkich okoliczności tej tragedii – powiedział abp Jędraszewski. - Tym bardziej modlimy się więc o wieczne
zbawienie dla wszystkich ofiar tej katastrofy, pamiętając jednocześnie o ofiarach
zbrodni katyńskiej. Delegacja RP z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim
na czele, która wtedy leciała do Smoleńska, udawała się tam, aby oddać hołd
naszym bohaterom bestialsko zamordowanym 70 lat wcześniej, w 1940 r. - dodał arcybiskup. Pełną listę ofiar katastrofy smoleńskiej publikujemy na stronie
www.ziemiaprzysuska.pl
Opracował Jarosław Bednarski
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LICEUM KADETÓW W LIPINACH - SZKOŁA
Z PRZEPUSTKĄ DO WOJSKA I ŚWIATA PRZYJAŹNI.
Matura i musztra. Wojsko i cywile. Przyjaźnie bez względu na odległość.
Patriotyzm i altruizm. Prosta ścieżka do dorosłości ze startem w Lipinach.

Naszą najmocniejszą stroną jest obraz, bezpośrednie spotkanie, czasem muzyka i do niej wyćwiczony krok.
Piękne młode dziewczyny, trochę gubiące swoją kobiecość
w mundurze kamuflaż 2010 i młodzi chłopcy, którzy, przeciwnie, bardzo zyskują zakładając wzór moro. I obok nich
dzielnie im kibicujący i niejeden raz rozkręcający szkolną
aktywność koledzy bez munduru. I tak wszyscy razem
w jednej sali zdobywają wiedzę. Obecny czas wydaje się
pozbawiać nas najważniejszych atutów. Bo nijak nie możemy się spotkać, porozmawiać, pokazać. W zamian za
to jak grzyby po deszczu wysypały się promujące szkołę
filmy. Siedzący w domach uczniowie zaczęli je robić na
potęgę. Swoje dorzucili nauczyciele i już w sieci krąży
prawie 10 produkcji na temat Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach, a w przyszłym tygodniu zapowiadane
są kolejne. O czym mówią niecenzurowani uczniowie? Pierwsze odmieniane na wiele sposobów zdanie to – jesteśmy jedną wielką rodziną.
To poczucie wspólnoty w trudach, sukcesach i przeciwnościach. O czy
mówią nauczyciele? To mój drugi dom, to moje drugie miejsce na ziemi. I w zasadzie na tym mogłabym zakończyć ten artykuł, bo czy trzeba
lepszej rekomendacji niż poczucie wspólnoty, duma i troska o coś co jest
nasze? Tekst jednak może trafic do tych, którzy nic o szkole nie wiedzą,
wiec piszę dalej. Jest dwadzieścia kilometrów od Przysuchy miejscowość,
cała w lesie ukryta. Lipiny się nazywa, choć wokół wiecej sosen niż lip.
Jest w niej kilkanaście domów i szkoła. Dawno temu stworzona. Dawno,
bo już ósmą dziesiątkę w tak niefortunnych czasach kończy. Wokół szkoły są trzy budynki internatów. Aż tyle, bo aż tyle potrzeba dla ucznów,
którzy chcą tutaj się uczyć. Na placu często rozbrzmiewa sygnał trąbki
na pobudkę lub capstrzyk grany, a co poniedziałek słychać śpiewany
a‘capella hymn. Uczniowie w większości chodzą w „mundurkach“. Nie
w granatowych z białym kołnierzykiem lecz w brązowo- zielonych barwach wojskowych. Ci, którzy przychodzą tu we własnym cywilnym stroju
też mają ściśle okreslone kolory i zasady ubioru. Szkoła spełnia wymogi
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stawiane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, więc minister przyjął ją
do swojego programu. Ci, którzy ubierają mundur mają wszelkie szanse
na karierę w wojsku. Ci, którzy noszą cywilne ubrania mogą zrobić po
szkole co chcą. Jedni i drudzy zdają maturę. Jedni i drudzy aplikują tam
gdzie widzą swoją przyszlość, choć kadeci drogę do wojska mają prostą,
jeśli tylką zechcą. Szkoła ogólnie jest miejscem, o którym każdy z nas
coś wie. A jaka jest konkretna szkoła wiedzą ci, którzy w niej uczą lub do
niej chodzą. O tej lipińskiej na prawo i lewo uczniowie opowiadają, że to
jedyna w Polsce skoszarowana, że organizuje skoki ze spadochronem,
daje umundurowanie, dobrze żywi, organizuje wyjazdy na basen i spływy kajakowe, no i posiada cztery własne konie. Nauczyciele dodają, że
to honor i splendor, iż kolejne dzieci z tych samych domów przychodzą,
a nowi uczniowie z całej Polski pojawią się dlatego, że ci obecni zachęcają
i promują, bo duma ich rozpiera z miejsca gdzie się uczą. I dodają jeszcze,
że nigdy na zewnatrz nie przynieśli im wstydu, a patriotyzm, odpowiedzialność i altriuzm pozyskują chyba wraz z sosnowym powietrzem, bo
jak inaczej wytłumaczyć fakt, że krew oddają litrami i nawet nie czują, że
robią coś nadzwyczajnego. Wszystko w tej szkole mogłoby być zwyczajne.
Bo przecież są uczniowie i nauczyciele, są lekcje i czas wolny, sprawdziany
i kartkówki, jest wreszcie matura na koniec. A tymczasem tyle jest niezwykłych spraw, rzeczy i ludzi. Jak pisałam wcześniej są konie, a młodzież się
nimi opiekuje i uczy jazdy konnej. Są pobudki zrywające całą społeczność
i szkoleniowe soboty w czasie gdy inni odreagowują po trudach tygodnia.
Są ślubowania jak przysięgi, na które cała rodzina przyjeżdża i wyjazdy na
osiemnastki. Działa tu kawiarenka, którą prowadzą sami uczniowie i klub
„dobrego gotowania“ tworzony w internacie ilekroć ktoś jest głodny. Trzy
siłownie, trzy stoły ping-pongowe, piłkarzyki i badminton w liczbie bliżej
nieokreślonej, a dookoła ścieżki rowerowe ile tylko ktoś chce. To fakt, teren
jest piękny, zachwyca o każdej porze roku. Zachęca do spacerów i pomaga
w relacjach międzyludzkich. Może to wszystko urok tego miejsca? Może
dlatego Liceum Kadetów ściąga nastolatków z całego kraju? „Od Szczecina
nad Bałtykiem po...“ Kijów, miasto złotych kopuł leżące nad Dnieprem parafrazujac słowa pewnego angielskiego polityka. A na pewno to urok
młodości sprawia, że Lipiny kwitną. Korzysć jest więc dwustronna. Młodzi

mogą tu dostać wiedzę i przepustkę do dorosłego życia. Jeśli to życie ma być wojskowe, to
lepszej szkoły nie znajdą. Tutaj też przekonają się czy prawdziwie wojskowa rzeczywistość to
ich przyszłość. Jeśli w dorosłym życiu będą chcieli zdjać mundur lub go wcale nie zakładać,
dostaną tu wiedzę by wybrać inaczej. A w prezencie dodajemy duży bagaż zainteresowania
od dorosłych oraz przyjaźnie na całe życie rozsiane po całej Polsce. O tym jacy jesteśmy na co
dzień, jacy są nasi uczniowie i co dokładnie proponujemy można przeczytać na naszej stronie
www.szkolalipiny.pl
Dorota Sokołowska
Dyrektor szkoły
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OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
IM. JANA PAWŁA II W PRZYSUSZE
W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
w Przysusze wchodzą dwa typy szkół: liceum ogólnokształcące i technikum informatyczne. Liceum
Ogólnokształcące to szkoła posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do dalszej edukacji
w odpowiedzi na zmieniające się tendencje na rynku
pracy. W roku szkolnym 2020/2021 proponowane są
w tym typie szkoły w 4–letnim cyklu kształcenia następujące klasy:
• klasa biologiczno – chemiczna przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych; obowiązuje
rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki;
• klasa matematyczno – fizyczna przygotowująca
do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, obowiązuje rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, języka angielskiego;
• klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna przygotowująca do studiów politechnicznych
i uniwersyteckich na kierunkach ekonomicznych
oraz ścisłych; obowiązuje rozszerzony program nauczania matematyki, geografii, informatyki;
• klasa językowa przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach językowych oraz społecznych; obowiązuje rozszerzony program nauczania języka angielskiego, drugiego języka obcego, języka
polskiego;
• klasa humanistyczna przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawniczych,
humanistycznych, artystycznych oraz społecznych;
obowiązuje rozszerzony program nauczania języka
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie;
• klasa europejska przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach przyrodniczych oraz społecznych; obowiązuje rozszerzony program nauczania
geografii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie.
Ponadto jest możliwość podjęcia nauki w technikum informatycznym, w którym realizowany jest
rozszerzony program nauczania matematyki. W trakcie nauki w tym typie szkoły w 5- letnim cyklu kształcenia uczniowie przystępować będą do kolejnych
części egzaminu zawodowego, które obejmują następujące kwalifikacje:
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Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla kwalifikacji INF.02 oraz INF.03 oraz posiada status akademii lokalnej Cisco w ramach programu Cisco Networking Academy. Absolwenci kursu uzyskują certyfikat
umiejętności komputerowych IT Essentials 5.0.
Wyróżnienia w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY
Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania
jest bardzo dobra zdawalność egzaminu maturalnego
oraz egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach. Ponadto szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II uzyskały wyróżnienia
w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY. Stanowi on zestawienie najlepszych liceów i techników
w Polsce, którego opracowaniu patronuje miesięcznik
edukacyjny Perspektywy. Uczniowie Technikum Informatycznego zostali wyróżnieni w ogólnopolskim
Rankingu Techników – Perspektywy 2020. Tym samym
placówka zyskała miano Złotej Szkoły. Nasi podopieczni uplasowali się na 8. miejscu w województwie mazowieckim. Zaznaczenia wymaga fakt, iż nie jest to
pierwszy sukces uczniów Technikum Informatycznego.
W poprzednich latach uzyskano już tytuł Złotej Szkoły
i Brązowej Szkoły.
Do istotnych sukcesów należy zaliczyć także osiągnięcia uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II, które uzyskało tytuł
Brązowej Szkoły. Triumf ten jest niewątpliwie owocem
wytężonej pracy zarówno uczniów, jak i pedagogów.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Współtworzy obraz dynamicznie rozwijającej się placówki oraz pozwala z nadzieją patrzeć na nadchodzące
lata edukacji w naszym regionie.
Sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 1
im. Jana Pawła II
w konkursach przedmiotowych
Doskonałym sprawdzianem wiedzy i umiejętności
uczniów jest ich udział w olimpiadach i konkursach.
Wsparcie nauczycieli w dobrym przygotowaniu do
nich umożliwia uzyskiwanie wyróżniających wyników.

POWIAT PRZYSUSKI
Lekcje z ZUS
W ubiegłym roku w naszej szkole zorganizowano
wystawę z okazji „100 lecia ZUS“. Ruszył też autorski projekt „Lekcje z ZUS”, który powstał w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, by budować świadomość
młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie
ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.
Lekcje te kształtują świadomość młodzieży, uczą przy
tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób,
które przynależą do innych pokoleń, a ponadto mogą
dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W roku szkolnym 2019/2020 reprezentanci Zespołu
Szkół nr 1 chętnie uczestniczyli w konkursach zarówno
z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Liczna
grupa chętnych brała udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy historycznej „Żołnierze Wyklęci. Walka
o pamięć i cześć”, organizowanym przez Stanisława
Karczewskiego, senatora RP ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej. Konkurs odbywa się
pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewody
Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Ponadto reprezentant naszej placówki zdobył wyróżnienie w „Konkursie wiedzy o prawie” organizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu. Podopieczni Zespołu Szkół
nr 1 im. Jana Pawła II biorą także udział w zmaganiach
edukacyjnych na szczeblu ogólnopolskim i mogą pochwalić się wspaniałymi wynikami w skali kraju. Reprezentanci placówki osiągnęli imponujące rezultaty
w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” i zakwalifikowali się do półfinału konkursu.
Nad Olimpiadą pieczę sprawują: Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejska Organizacja Badań Jądrowych
CERN w Szwajcarii, co świadczy o ogromnym prestiżu
przedsięwzięcia.
Ponadto grupa uczniów klasy I wzięła udział
w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „HIGH SCHOOL BUSINESS CHALLENGE”. Jego organizatorem jest Studenckie
Koło Naukowe SGH i Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych. W okręgu warszawskim
nasi uczniowie wypadli rewelacyjnie, plasując się na
drugiej pozycji. Tym samym znaleźli się wśród 29 najlepszych drużyn z całego kraju.
Aktywność podopiecznych placówki
w projektach ogólnopolskich
i międzynarodowych
Celem pogłębiania swoich zainteresowań uczniowie chętnie włączają się w rozmaite przedsięwzięcia.
Od kwietnia 2020r. uczestniczą w całym cyklu live
streamów z astronomii „Astronomia w Twoim domu”.
Akcja jest prowadzona przy wsparciu ze strony „Astronarium” – cyklu popularnonaukowych programów
astronomicznych oraz „Uranii” – polskiego czasopisma
i portalu o kosmosie. Transmisje są prowadzone na
kanale Astronarium w serwisie YouTube; podczas live
streamów naukowcy prezentują ciekawe zagadnienia
z badań kosmosu oraz odpowiadają na pytania internautów.

Warto także przywołać współpracę z EDU-ARTIC,
w ramach której uczniowie wybranych klas pierwszych
wzięli udział w webinariach. Dzięki nim mają okazję
poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych poprzez udział w transmisjach z Arktyki. Wraz
z nimi uczestniczy w tym przedsięwzięciu młodzież
z całej Europy.
22 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły aktywnie
włączyli się w obchody 50. Międzynarodowego Dnia
Ziemi. Z tej okazji, wraz z młodzieżą z całego kraju,
uczestniczyli w wirtualnych warsztatach zorganizowanych przez Ministerstwo Klimatu we współpracy
z Bankiem Ochrony Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Ministerstwem Edukacji Narodowej. Patronat nad
wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Podczas
spotkania odbył się wideoczat z ministrem klimatu Michałem Kurtyką oraz warsztaty on-line z ekspertami.

DKMS – pokonajmy nowotwory krwi
Sukces odniosła także akcja DKMS – pokonajmy
nowotwory krwi, zorganizowana przy współpracy
z fundacją DKMS. W czerwcu 2019 roku, podczas biegu charytatywnego „Biegajmy, pomagajmy”, 18 osób
zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Jak się okazało, jeden z wychowanków ZS nr 1
im. Jana Pawła II znalazł biorcę, czyli osobę genetycznie do siebie podobną, której może uratować życie.
I tak też się stało. Oddał swoje komórki macierzyste,
tym samym ratując życie nieznanej osobie. Im więcej
potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla
chorych na nowotwory krwi.

Działalność charytatywna uczniów Zespołu
Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II
Podopieczni naszej placówki chętnie podejmują
działania mające na celu nieść pomoc ludziom potrzebującym. Niektóre z nich na stałe wpisały się już w tradycję szkoły.
„Moja krew – twoje życie”
Kierując się empatią i wrażliwością na krzywdę
bliźniego oraz odpowiadając na jego wołanie o pomoc, w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół
nr 1 im. Jana Pawła II odbyły się trzy akcje HDK. Liczna grupa uczniów(138 osób) oddała łącznie 57 litrów
krwi. Nasza szkoła zajmuje pod tym względem czołowe miejsce w okręgu radomskim. W podziękowaniu
za bezcenny dar życia każdy z „młodych bohaterów”
otrzymał słodki upominek. Jednak o wiele większą
wartością okazuje się być czysta satysfakcja, wynikająca z podarowania drugiemu człowiekowi cząstki siebie,
krew to dar życia, którego nie da się zastąpić.
Adopcja na odległość
Od 2010 roku w naszej szkole prowadzona jest
akcja charytatywna pod nazwą „Adopcja na odległość”,
której inicjatorką jest nasza uczennica, już absolwentka, Julia Ciesielska. Działanie to jest koordynowane
przez misjonarki Siostry Michalitki, które prowadzą
misję Mngelemendouka w Kamerunie. Akcja ta to
forma duchowej i materialnej pomocy udzielonej konkretnemu dziecku, dzięki czemu może się ono kształcić
oraz ma zapewnione podstawowe potrzeby bytowe.
Od listopada 2019r. mamy nową podopieczną Princesse Faith Malontsa Nouhouila. Roczny koszt adopcji
to 250zł. W ubiegłym roku szkolnym cała społeczność
szkolna uzbierała kwotę 303 zł, która ma pomóc „małej
księżniczce“ w edukacji. Okazuje się, że pomoc dziecku
oddalonemu od nas tysiące kilometrów wcale nie jest
taka trudna. Dzięki temu życie dziewczynki stanie się
lepsze i bezpieczniejsze. Ta myśl dodaje nam wszystkim siły do działania i jest to dla nas najcenniejszą
nagrodą.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Działalność Szkolnego Klubu Młodzieżowego
Wolontariatu
Od kilku lat uczniowie naszej placówki aktywnie
włączają się w działalność Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu, który działa pod przewodnictwem
Centrum Młodzieży ARKA w Radomiu. W tym roku
szkolnym uczniowie prowadzili zbiórkę kart świątecznych dla dzieci ze szpitala onkologicznego w Lublinie.
Ponadto wolontariusze wsparli pomocą schronisko
dla zwierząt w Radomiu. Ten dar otwartego serca jest
szczególnie istotny i cenny we współczesnym świecie.
Sport w naszej szkole
Uczniowie naszej placówki mają także możliwość
rozwijania własnej sprawności fizycznej poprzez udział
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych
na sali gimnastycznej, hali sportowej oraz na pływalni
w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. Ponadto uczniowie mogą wziąć udział w przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia takich jak
Dzień Zdrowego Śniadania czy turniej Piłki Siatkowej
Szkoła bez nałogów. Na stałe w życie szkoły wpisały się
takie inicjatywy jak Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet.
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POŻEGNANIE
ABSOLWENTÓW
TECHNIKUM
W ZESPOLE
SZKÓŁ NR 2
IM L. SKOWYRY
W PRZYSUSZE
- 24 KWIETNIA 2020.
„Wszystkie rzeczy mają swój czas,
a nieubłaganym biegiem przemija
wszystko pod słońcem”.

www.zsz.przysucha.pl
2

nr

24 kwietnia 2020r. 91 uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze zakończyło
edukację. Stan epidemii spowodował, że nie mogliśmy
się pożegnać zgodnie z tradycją i szkolnym ceremoniałem. Uczniowie odbierają świadectwa indywidualnie
według ustalonego harmonogramu. Każdy rocznik
jest niezwykły i niezapomniany, pozostawia w szkole
swój ślad. Są to sukcesy szkolne i pozaszkolne uczniów.
Wśród tegorocznych absolwentów są laureaci Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendyści Starosty
Przysuskiego, uczestnicy konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów zawodowych, zawodów sportowych. Tegoroczni absolwenci bardzo dobrze zdali
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. We
wszystkich kwalifikacjach wyniki są wyższe niż średnia
w kraju i w województwie mazowieckim. Najlepszymi
absolwentami są: Honorata Gapys – śr. 5,77, Weronika
Aderek – 5,54, Jakub Kowalik –śr. 5,31, Bartosz Pluciński –śr. 5,28, Joanna Górzyńska, Karolina Zabłocka –
śr.5,15,Natalia Socha, Wiktoria Kozdrach – śr. 5,08,
Ewelina Marchewa- 5,0, Katarzyna Oleś, Małgorzata
Witkowska -4,93, Magdalena Kucharczyk – 4,92.
Najlepsi absolwenci, oraz Ci, którzy odnosili sukcesy
w różnych obszarach życia szkoły otrzymali nagrody
ufundowane przez Radę Rodziców. Wielu tegorocznych
absolwentów aktywnie uczestniczyło w życiu szkoły,
angażując się w pracę na rzecz Samorządu Szkolnego,
Spółdzielni Uczniowskiej „Skowyrówka”, wolontariatu „Złote serca” , szkolnych klubów PCK, HDK. Dzięki
ich zaangażowaniu przeżywaliśmy podniosłe chwile
podczas 100 rocznicy powstania szkoły, ale także
uśmiechaliśmy się podczas spektakli kabaretowych.
Zdalnie życzenia przekazała Pani dyrektor „abyście zawsze podejmowali dobre decyzje, aby Wasza dorosłość
była szeroką drogą prowadzącą do wyznaczonego
celu, abyście na swojej życiowej drodze spotykali tylko
dobrych ludzi. Maturzystom życzę powodzenia na egzaminie, który otworzy Wam bramy dalszej edukacji.
Wszystkiego najlepszego!
Małgorzata Bednarska
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im. Ludwika Skowyry w Przysusze

KIERUNKI KSZTA£CENIA
W ROKU SZKOLNYM 2020/21
Technikum:
technik elektronik
technik mechanik
technik hotelarstwa
technik ekonomista
technik us³ug fryzjerskich
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych
technik pojazdów samochodowych
Uczeñ w ramach przedmiotu: przepisy ruchu drogowego
i technika kierowania pojazdami zdaje prawo jazdy kat. B

Bran¿owe Szko³y I stopnia:

kucharz
elektronik
fryzjer
mechanik-monter maszyn i urz¹dzeñ
œlusarz
cukiernik
operator obrabiarek skrawaj¹cych
mechanik pojazdów samochodowych
wielozawodowa (cieœla, piekarz, krawiec,
sprzedawca, murarz, blacharz, z³otnik-jubiler, inne).

Tel. (48)675-24-63 tel./fax. (48) 675-56-67 e-mail: zsz@przysucha.pl

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. LUDWIKA SKOWYRY W PRZYSUSZE?
Zespół Szkół nr 2 im Ludwika Skowyry w Przysusze to
największa placówka oświatowa w powiecie przysuskim,
która kształci w zawodach na poziomie technikum i branżowej szkoły Io . Oto 10 powodów, dla których warto wybrać
Skowyrówkę na dalszy etap kształcenia:
1. Atrakcyjna oferta edukacyjna. Absolwenci szkoły
podstawowej mogą podjąć kształcenie w technikum w następujących kierunkach: technik elektronik, technik
ekonomista, technik mechanik, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów
samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast branżowa szkoła I 0 umożliwia
zdobycie kwalifikacji zawodowych w ciągu trzech lat nauki
w następujących zawodach: fryzjer, kucharz, elektronik,
mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik
pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających , ślusarz, wielozawodowa ( cieśla, piekarz,
cukiernik, krawiec, sprzedawca, murarz, blacharz, lakiernik, złotnik – jubiler i inne).
2. Nowoczesna baza dydaktyczna. Zajęcia lekcyjne
zarówno w technikum jak i szkole branżowej odbywają się
w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce
multimedialne. Natomiast zajęcia sportowe odbywają się
w hali sportowej i w powiatowej krytej pływalni.
3. Profesjonalne pracownie kształcenia zawodowego.
Komfort pracy dla uczniów i nauczycieli zapewniają pracownie kształcenia zawodowego w budynku Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego: technologii gastronomicznej, fryzjerska, elektronicznych systemów alarmowych,
mechaniki pojazdowej i inne. Są one wyposażone w profesjonalny sprzęt i narzędzia umożliwiające przygotowanie

do pracy. Wszystkie pracownie są także przystosowane do
przeprowadzania egzaminów zawodowych.
4. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe. Uczniowie technikum i szkoły
branżowej zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych zdawalność egzaminów we wszystkich kwalifikacjach była wyższa niż średnia w województwie mazowieckim
i w kraju: technik pojazdów samochodowych - 100%, technik
żywienia i usług gastronomicznych - 93,3%, technik usług
fryzjerskich – 92,31%, technik hotelarstwa – 75,4%
5. Praktyki zawodowe. Uczniowie technikum wyjeżdżają
na praktyki zawodowe do atrakcyjnych turystycznie miejscowości: Zakopane, Jurata. Praca podczas praktyk zawodowych
pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienie ciekawej pracy w przyszłości.
6. Realizacja projektów unijnych. W naszej szkole realizowane są projekty unijne, dzięki którym wzbogacamy
bazę dydaktyczną i poszerzamy możliwości i umiejętności
uczniów. Obecnie uczestniczymy w programie Erasmus+
, w ramach którego uczniowie wyjeżdżają bezpłatnie na
praktyki zagraniczne do Grecji. W trakcie realizacji jest także
projekt: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
7. Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarskiego mogą uzyskać dodatkowe
kwalifikacje zawodowe np. baristy czy barmana. Uczniowie
technikum pojazdów samochodowych oraz branżowej szkoły
I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowcy
mogą zrobić kurs prawa jazdy w ramach zajęć szkolnych.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

8.Przyjazna atmosfera. Wielu uczniów naszej szkoły
chwali dobrą atmosferę panującą w środowisku szkolnym,
możliwość realizacji i rozwoju swoich talentów i pasji. Młodzież aktywnie uczestniczy w działaniach różnych organizacji
młodzieżowych: Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska „Skowyrówka”, wolontariat „Złote serca” , szkolne koło
LOP, szkolne koło PCK, HDK, SKS. Uczniowie znajdujący się
w trudnej sytuacji życiowej otrzymują specjalistyczną pomoc
pedagogiczną. Wszyscy uczniowie klas pierwszych odbywają
spotkania integracyjne często w plenerze,
9. Rozwijanie swoich talentów i umiejętności. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych i zawodowych: Olimpiada Wiedzy o Żywności, Olimpiada Młodych Barmanów, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Teologii Katolickiej, Olimpiada Wiedzy
Hotelarskiej, Olimpiada Techniki Samochodowej, konkursy
zawodowe: kulinarne, fryzjerskie, samochodowe, pożarnicze, ortograficzne, recytatorskie i wiele innych. Pasjonaci
sportu zdobywają liczne laury w różnych dyscyplinach sportowych np.: zwycięstwo w V Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w WSH w Radomiu, mistrzostwo powiatu w piłce
nożnej
Najlepsi uczniowie naszej szkoły są laureatami Stypendium
Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Starosty Przysuskiego.
10. Internat. Uczniowie, którzy mieszkają poza Przysuchą
i mają trudny dojazd do szkoły mogą zamieszkać w internacie, w którym w bardzo dobrych warunkach mieszkają i poza
nauką pod opieką nauczycieli mile spędzają czas wolny,
bezpłatnie korzystają z siłowni i powiatowej krytej pływalni.
Popularność naszej szkoły wynika z faktu, że ZS nr 2 to doskonale wyposażony, nowoczesny i dynamicznie rozwijający
się ośrodek kształcenia. Zapraszamy uczniów i rodziców do
zapoznania się ofertą kształcenia w Zespole Szkól nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze poprzez stronę internetową
szkoły www.zsz.przysucha.pl
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BORKOWICE

ODNOWIONY OŚRODEK ZDROWIA
W minionym czasie przeprowadzono remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rzucowie. Zakres prac
obejmował poczekalnię, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, rejestrację, łazienkę dla pacjentów oraz pomieszczenie socjalne personelu. We wszystkich pomieszczeniach ułożono nowe posadzki i okładziny ścienne
oraz wymieniono na nowe meble i wyposażenie. Pomieszczenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych. Jak informuje kierownik ośrodka dr Jarosław Michalski koszt poniesionych nakładów finansowych sięgnął 90 tyś. zł. Ośrodek w Rzucowie jest od 2012 roku jest filią SP ZOZ w Chlewiskach.

ŚRODKI
DLA STRAŻAKÓW
Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach w ramach zadania ,, Mazowieckie Strażnice OSP 2020”
otrzymała dofinansowanie na remont budynku strażnicy ze środków województwa mazowieckiego w wysokości 20 tyś. zł. Zadanie będzie polegało na remoncie
ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Realiza-

cja zadania zapewni odpowiednią gotowość bojową
jednostki OSP. Marszałek woj. maz. Adam Struzik przeznaczył 8 mln. zł na środki ochrony dla mazowieckich
OSP funkcjonujących w KSRG. Ochotnicza Straż Pożarna z Borkowic zostanie wyposażona w środki ochronne
tj.: kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe,
maseczki jednorazowe z certyfikatem CE, ubrania lekkie, hełmy lekkie z goglami, płyn dezynfekcyjny oraz
worki na odpady. Środki te przeznaczone będą na walkę z koronawirusem. Strażacy na co dzień biorą czynny
udział w zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19. Muszą
więc być wyposażeni w odpowiednie środki bezpieczeństwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach
powstała 13 czerwca 1921 r. Założycielem jednostki był
ówczesny proboszcz parafii ks. kanonik Jan Wiśniewski.
W roku 2021 jednostka w Borkowicach obchodzić będzie 100-lecie swojej działalności. Przygotowania do
obchodów tak ważnej uroczystości rozpoczęły się już
w roku 2020. Planuje się wydanie publikacji upamiętniającej działalność jednostki , zaś obchody odbędą się
w roku 2021. Zwracamy się do mieszkańców Borkowic
z prośbą o przekazywanie do Urzędu Gminy informacji
i starych fotografii dotyczących historii OSP Borkowice.

OGŁOSZENIE
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice nr 27/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie
gminy Borkowice z uwagi na występujący brak opadów deszczu i panującą suszę, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców. Wprowadza się na terenie Gminy Borkowice
zakaz poboru wody
z gminnej sieci wodociągowej z przeznaczeniem do podlewania i zraszania przydomowych ogródków działkowych oraz trawników, klombów, tuneli foliowych,
szklarni i upraw: działkowych, rolnych i sadowniczych, a także napełniania wodą basenów – w godzinach 6:00 do 22:00 w okresie od dnia 23 kwietnia 2020 r. do
odwołania. Nie zastosowanie się do postanowień zarządzenia spowoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa o wykroczeniach.
Wójt Gminy Borkowice
Robert Fidos
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BORKOWICE

KOMPUTERY DLA SZKÓŁ
Gmina Borkowice w ramach
projektu ,, Zdalna szkoła” pozyskała środki finansowe w wysokości 45 tyś. zł na zakup laptopów. Działanie jest finansowane
ze środków z programu ,,Zdalna
szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Sprzęt zostanie przekazany do
szkół, które użyczą go najbardziej
potrzebującym uczniom na okres
nauki zdalnej.

JEDNA KLĘSKA
TO ZA MAŁO
Rok 2020, w którym mieliśmy hucznie
świętować 100-lecie Bitwy Warszawskiej
i utrzymanie niepodległości po zwycięskiej
wojnie polsko-bolszewickiej, rozpoczął się od
ogłoszenia pandemii groźnego koronawirusa.
Wprowadzony stan epidemiologiczny siłą rzeczy powoduje straty w gospodarce i finansach
państwa. Ograniczone zostały niektóre prawa
obywatelskie. Czeka nas wzrost bezrobocia,
upadek firm, zmniejszenie wynagrodzeń, problemy z dostępem do służby zdrowia i edukacji.
Spór o wybory prezydenckie uświadomił, że politykom chodzi o interesy partyjne, a nie o dobro obywateli i Ojczyzny. Osłabiane finansowo
z roku na rok samorządy poniosą w czasie epidemii kolejne straty. Wystawia się je na próbę
lojalności wobec różnych ośrodków politycznych
oraz wciąga w totalną wojnę dwóch wrogich
obozów. Kolejnym nieszczęściem jest klęska
suszy, która narasta od kilku lat. Dawne systemy
melioracyjne, które służyły odwodnieniu, ale
również zatrzymaniu wody uległy już dawno
degradacji. Zaniedbania w budowie małej i dużej retencji są olbrzymie i sięgają lat 80-tych XX
wieku. Susza spowoduje znaczące zmniejszenie
produkcji rolnej i pogorszy sytuację materialną
rolników. Dopełnieniem tej klęski żywiołowej
są masowe pożary łąk, lasów i terenów krajobrazowo-przyrodniczych, powodujące nieodwracalne straty materialne i przyrodnicze. Dla
Gminy Borkowice nierozwiązanym problemem
jest nielegalne składowisko niebezpiecznych
odpadów złożonych przez grupę przestępczą
w miejscowości Borkowice. Protesty, programy
radiowe i telewizyjne, petycje mieszkańców
i działania władz samorządowych doprowadziły do zmiany Ustawy o odpadach. Od września
2019 roku istnieje możliwość otrzymania dotacji na likwidację składowisk, które uznane są
przez cztery instytucje państwowe (Sanepid,
RDOŚ, WIOŚ, Straż Pożarna) za niebezpieczne
dla ludności. Gmina Borkowice takie opinie
uzyskała i 6 listopada 2019 r. złożyła stosowane dokumenty do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Do 24 kwietnia 2020 r. nie
otrzymaliśmy żadnych środków finansowych
ani żadnej informacji na jakim etapie jest rozpatrywanie naszego wniosku. Wprowadzone
do ustawy zapisy miały w trybie pilnym likwidować zagrożenia dla obywateli. Po powrocie
uczniów do szkoły, położonej w sąsiedztwie
składowiska, mieszkańcy gminy zapowiadają
protesty nie tylko w Borkowicach. Przedstawione ogólnie, niektóre z problemów z jakimi
boryka się państwo i samorządy nasuwają konkluzję, że w trudnych czasach tak jak deszczu na
suszę, potrzeba jest współpracy wszystkich sił
politycznych, partnerstwa państwa i samorządów w pracy dla dobra Ojczyzny i jej obywateli.
Trudne czasy zawsze mobilizowały Polaków do
walki o lepszą przyszłość. Ufam, że wszystkie
trudności przezwyciężymy i znów przyjdą dobre
dni.
Robert Fidos
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GIELNIÓW

KARTKA DLA MEDYKA

DZIEŃ ZIEMI

Codziennie walczą na pierwszej linii frontu, troszcząc się przede wszystkim
o nasze życie. To pracownicy służby zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy
medyczni, laboranci, kierowcy karetek i cały personel medyczny. W tych trudnych
czasach oni nie mogą zostać w domach. Codziennie ryzykują życie swoje i swoich
bliskich walcząc o nasze zdrowie. Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom
i innym pracownikom ochrony zdrowia składamy wyrazy uznania i wdzięczności za
pełną poświęcenia i serca pracę. Życzymy Wam dużo siły, cierpliwości. Niech każdy
dzień będzie pełen serdeczności i życzliwości.

Dzień Ziemi 22.04.2020 Dzisiaj obchodzimy święto naszej planety! Niestety w tym roku będziemy celebrować ten dzień w znacznie inny sposób niż w roku
ubiegłym. Warto pamiętać, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas!
Ziemia jest naszym domem, a więc powinniśmy o nią dbać.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gielniowie

4 MAJA DZIEŃ STRAZAKA

TRUDNY CZAS
DLA UCZNIÓW
I DLA SZKOŁY
Kształcenie na odległość w szkołach
i placówkach oświatowych przedłużone
do 24 maja 2020r mimo to nauczyciele
i uczniowie ze Szkół Gminy Gielniów radzą sobie znakomicie choć dzieci i rodzice
nie mogą doczekać się powrotu do szkół.
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GIELNIÓW

PRACE WDZIĘCZNYCH
PRZEDSZKOLAKÓW
Dzieci z Przedszkola w Gielniowie wykonały piękne prace. To dla naszej Służby Zdrowia.
Brawo Przedszkolaki.

ZDROWE ŚNIADANIE
Rzucamy „Wyzwanie na zdrowe śniadanie” to akcja dla
Przedszkolaków i Uczniów naszej szkoły. Uwaga - zróbcie razem
z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami przepyszne, a co najważniejsze zdrowe śniadanie - pełne witamin i wartości odżywczych.
Do dzieła!
Gratulacje wyglądają przepysznie życzymy smacznego

KARTKA DLA STRAŻAKA
Przyłącz się do akcji „Kartka dla Strażaka” Zapraszamy Przedszkolaków i Uczniów naszej szkoły
do wykonania kartki z życzeniami i podziękowaniami dla Strażaków z naszej Gminy oraz z Powiatu.
Służą nam zawsze całym sercem i należą im się za to ogromne słowa uznania. Kartkę należy wykonać dowolnym sposobem i przesłać do dnia 03.05.2020r do wychowawcy klasy na messengera.
Podziękowania zostaną umieszczone na szkolnym fecebook (04.05.2020r. ) Do dzieła
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KLWÓW

URZĄD GMINY KLWÓW POMAGA ROLNIKOM
W WYPEŁNIANIU e-wniosków.
Rolnicy w 2020 roku po raz trzeci będą mogli
składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowej - obowiązkowo przez internat za pośrednictwem
aplikacji e-wnioski. Pracownicy Urzędu Gminy wzorem
lat poprzednich pomagają rolnikom w wypełnieniu
wniosków. Zainteresowani rolnicy na miejscu mogą
skorzystać z fachowej pomocy przeszkolonych i dobrze
przygotowanych pracowników Urzędu Gminy. Rolnicy
chcący skorzystać z pomocy proszeni są o wzięcie ze
sobą numeru gospodarstwa, hasła niezbędnego do
zalogowania się w aplikacji eWniosekPlus oraz wniosku w wersji papierowej. Wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 składa się od 15 marca do 15 maja
2020 r. Wniosek może być również złożony do 9 czerw-

ca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia
płatność zostanie pomniejszona o 1% należnej kwoty płatności. Ze względu na trwający stan epidemii
oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020
roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w roku 2019, będzie można złożyć w ARiMR
w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później
niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności. Zmianą w zasadach przyznawania
płatności od roku 2020 w stosunku do roku 2019 jest
możliwość ubiegania się przez rolników o płatność dobrostanową do loch, tuczników, krów mlecznych oraz
krów mamek. Płatność dobrostanowa polega na rekompensowaniu rolnikowi dodatkowych kosztów oraz

USUWANIE FOLII
ROLNICZYCH
I INNYCH ODPADÓW
POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI
ROLNICZEJ Z TERENU
GMINY KLWÓW
Gmina Klwów
otrzymała dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32500 zł w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, po wcześniejszym złożeniu wniosku.
Mieszkańcy Gminy Klwów wykazali bardzo duże
zainteresowanie programem. Wszyscy chętni zadeklarowali ilości posiadanych odpadów takich jak:
folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek
do owijania balotów, opakowania po nawozach
i opakowania typu Big Bag. Program będzie realizowany z początkiem czerwca. Przedsięwzięcie ma na
celu ułatwienie pozbycia się folii rolniczych oraz innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej w sposób
prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku. Odpady
bardzo często wyrzucane są na dzikie wysypiska, do lasu
lub magazynowane przez długi czas w gospodarstwach
rolnych, bądź spalane stwarzając zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Odpady pochodzące
z gospodarstw rolnych są ogromnym problemem. Na rynku
istnieje niewiele podmiotów gospodarczych zainteresowanych odbiorem tego typu odpadów, dlatego Gmina Klwów
wychodzi naprzeciw tym problemom i poprzez zrealizowanie przedsięwzięcia objętego wnioskiem zagospodarowana zostanie duża ilość trudnych do pozbycia się odpadów
pochodzących z gospodarstw rolnych.
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utraconych przychodów wiążących się z utrzymaniem zwierząt
z zastosowaniem
podwyższonych
standardów. Na
co zwrócić szczególną
uwagę
przy wypełnianiu
wniosków? Podstawą wypełnienia wniosku jest
przypisanie upraw
na odpowiednich działek ewidencyjnych. Gospodarstwa o powierzchni gruntów ornych przynajmniej
10 ha mają obowiązek deklarowania szczegółowo
uprawianych roślin. Uprawy powinni rozpisać również
beneficjenci, którzy skorzystali z premii dla młodego
rolnika lub premii na restrukturyzację małego gospodarstwa, nawet jeżeli mają poniżej 10 ha.

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH W KLWOWIE
„DZIĘKUJĄ MEDYKOM”

Wszyscy przeżywamy trudny czas związany z obecną sytuacją. Nauczyciele, uczniowie
i rodzice zmagają się ze zdalnym nauczaniem.
Osoby starsze z trudami codziennego życia, zaspokojeniem codziennych potrzeb, może…. Samotnością? Jednak to Oni – Pracownicy Medyczni
są teraz na pierwszym froncie walki o ludzkie
zdrowie i życie. Ratując nas – sami narażają się
na zakażenie wirusem SARS CoV-2 wywołującym
chorobę Covid-19. Pielęgniarki, lekarze i tysiące
innych pracowników służby zdrowia pracują często ponad siły. To właśnie jako podziękowanie
dla Nich powstał pomysł ogólnopolskiej akcji
„Podziękuj Medykom”, w którą włączyła się nasza
szkolna społeczność – druhowie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, członkowie Szkolnego Koła
Polskiego Czerwonego Krzyża, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie. Celem akcji jest wyrażenie wdzięczności Tym
wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Doceniając codzienny trud i poświęcenie, często
izolację od własnej rodziny, wszyscy jesteśmy Im
ogromnie wdzięczni za nieugiętą walkę z niewidocznym, a tak groźnym przeciwnikiem. Wyrazem naszej wdzięczności są laurki, plakaty, wierszyki – chociaż tak możemy pokazać jak bardzo
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Ich doceniamy i szanujemy, powiedzieć Im, że dla
nas są prawdziwymi bohaterami dzisiejszych czasów!. Naszych kolegów i znajomych namawiamy:
Zróbmy jeszcze jedną rzecz: ZOSTAŃMY W DOMU!
- w ten sposób my też pomagamy!

KLWÓW

NOWE LAPTOPY
DLA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI
Z GMINY KLWÓW
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Klwów
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020 Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do sze-

rokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego
pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego. Dzięki temu, zakupiono 15 laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym Microsoft
Office 2019 na łączna kwotę 45 000zł – 100% dofinansowania. Zakupione komputery zostały przekazane na
rzecz szkół podstawowych z terenu Gminy Klwów. Dyrektorzy szkół zdecydują o dalszym rozdysponowaniu
sprzętu, który umożliwi prowadzenie interaktywnych
zajęć dydaktycznych w ramach zdalnego nauczania.
Laptopy mają profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie zajęć online.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie
zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów i w ten sposób realizują podstawę
programową.

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU
– „STROIK
WIELKANOCNY”
Święta Wielkanocne to niesamowity czas,
którego nieodłącznym atrybutem są ozdoby wielkanocne. Symbolizują one radość i podkreślają
nastrój. Ozdoby wielkanocne nie tylko przypominają nam o zbliżających się świętach, ale są także
symbolem nadchodzącej wiosny i odradzającej się
przyrody, dlatego na ogół są barwne i wesołe.

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2020
Gmina Klwów w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”, W ramach realizacji zadania zostaną wykonane
prace remontowe w strażnicy, co poprawi komfort pracy strażaków ochotników i zwiększy ich gotowość bojową.
Remont przyczyni się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i wpłynie na prawidłowe przechowywanie sprzętu
specjalistycznego oraz samochodów pożarniczych, jakimi dysponuje jednostka OSP Klwów. Dzięki pozyskanym
środkom, z pewnością to zadanie będzie łatwiejsze do zrealizowania. Przyznane dofinansowanie jest wyrazem
szacunku dla trudnego i często niebezpiecznego zawodu wykonywanego przez strażaków ochotników.

Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna
w Klwowie ogłosiła konkurs na „Stroik Wielkanocny”. Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży
oraz dorosłych z terenu gminy Klwów. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie
aktywności twórczej dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie
wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości
prezentacji własnych dokonań twórczych, umożliwienie uczestnikom konkursu przedstawienia
własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych. Poziom prac wielkanocnych był niezwykle wyrównany. Jury po dokładnym obejrzeniu
prac uznała, że najładniejszy stroik wykonał Adaś
Kliszcz. Nagrody zostaną wręczone uroczyście jak
już minie stan zagrożenia epidemiologicznego,
lecz już dziś przekazujemy gratulacje nagrodzonym. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym
roku.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ

POMOC
DLA MEDYKÓW
W ramach akcji „Myśliwi z pomocą pielęgniarkom,
lekarzom i ratownikom” radomscy myśliwi przekazali
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Tytusa Chałubińskiego ponad 2 tysiące maseczek ochronnych, 50 przyłbic
i 10 kartonów jabłek, zaś Mazowiecki Szpital Specjalistyczny otrzymał wsparcie w postaci 1000 maseczek,
50 przyłbic oraz 10 kartonów jabłek. Jak informuje
koordynator akcji Pani Alicja Krasa z RDLP w Radomiu
z pomocą przyszli także mieszkańcy Gminy Odrzywół,
m.in: ks. kanonik Adam Łukiewicz kapelan radomskich
myśliwych, firma Vitax-Textil z Panią prezes Teresą Wiśniewską, która skroiła blisko 3 kilometry materiału
na ponad 20 tysięcy maseczek, Pani Zofia Wiktorowicz
oraz Pani Magdalena Macierzyńska z Domu Dziennej
Opieki Senior Plus, a także mieszkańcy Kamiennej
Woli. Można powiedzieć, że cały Odrzywół szyje maseczki- dodaje Pani Alicja Krasa.
Szyte w ramach akcji maski wkrótce trafią do szpitala w Przysusze i w Nowym Mieście nad Pilicą.

ŻOŁNIERZE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
ROZPOCZNĄ NOCNE PATROLE W LASACH GMINY ODRZYWÓŁ.
Dowództwo WOT zaakceptowało wniosek Wójta Gminy Odrzywół o pomoc w postaci uruchomienia patroli żołnierzy WOT na terenie gminy . Szczegóły współpracy ustalono na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 22.04.2019r. z udziałem przedstawiciela WOT plut. Dawida Bugaja i Pani Agnieszki Krajewskiej z Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego. Żołnierze będą patrolować obszary leśne poruszając się na quadach, motocyklach terenowych i pieszo. Będą wyposażeni w sprzęt noktowizyjny
i termowizyjny.
Prosimy mieszkańców o ograniczenie pobytu w lasach ze względu na bardzo duże zagrożenie pożarowe. Lasy w gminie i okolicy płoną prawie codziennie.
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ODRZYWÓŁ

WNIOSEK GMINY ODRZYWÓŁ O DOTACJĘ Z FUNDUSZU DRÓG
SAMORZĄDOWYCH ZOSTAŁ POZYTYWNIE ROZPATRZONY.
Na zatwierdzonej przez Premiera Mateusza
Morawieckiego liście zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach FDS, znalazł się projekt gminy
Odrzywół dotyczący remontu dwóch odcinków dróg:
drogi Różanna – Łęgonice Małe - granica gminy z gmi-

ną Nowe Miasto i ul. Źródłowej w Wysokinie wraz z jej
przedłużeniem w Cetniu. Łącznie do remontu przewidziane jest prawie 5,6 km. drogi. Remont będzie polegał na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz
wykonaniu utwardzonych poboczy.

Kosztorys zadania opiewa na kwotę 2,642 mln. zł.
Wysokość dotacji to kwota 1,717 mln. zł. Ostateczny
koszt zadania określi postepowanie przetargowe. Poziom dofinansowania może być też zwiększony.

ROCZNICA POBYTU ODDZIAŁU
MJR „HUBALA” NA ZIEMI ODRZYWOLSKIEJ.
W cieniu epidemii , w tym roku obchodzimy 80-tą rocznicę śmierci mjr „Hubala” i rozbicie jego Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego. Pierwszy partyzant lub
ostatni żołnierz 1939r. mjr. „Hubal” przybył na teren ówczesnej gminy Ossa 18 kwietnia 1940r. Ówczesna gmina Ossa, z siedzibą w Odrzywole była jedną z największych
gmin w powiecie opoczyńskim (140km2 – obecnie 99km2 ). W jej skład wchodziły
w większości sołectwa obecnej gminy Odrzywół oraz część miejscowości gminy Poświętne ( Brudzewice, Brudzewice Kolonia – Kaliszek, Gapinin, Wólka Kuligowska).
Na skraju lasu „Królówka” w Stanisławowie znajdowały się zabudowania folwarczne majątku Ossa-Królówka, odkupione w k. XIX w. od Jagminów przez Bronisława i Samuela Kobylańskich. Oddział po rozdzieleniu się z piechotą w lasach koneckich
przybył do Królówki w sile 22 ułanów. Najstarsi mieszkańcy Stanisławowa wspominali o nocnych patrolach konnych. To w tym miejscu Hubal spotkał się po raz ostatni ze
słynna „Tereską” – kurierką oddziału. Po 3 dniach pobytu obawiając się dekonspiracji
i bojąc się o ludność cywilną major przemieścił oddział do leśnych szałasów w pobliżu Wólki Kuligowskiej. Major był przygnębiony wiadomościami o barbarzyńskiej
pacyfikacji Gałek, Huciska i Skłobów. Żołnierze byli przeziębieni, zmęczeni i głodni.

Przed obławą niemiecką ostrzegali majora gajowi i Komendant Policji Granatowej
w Poświętnym. To stąd 29 kwietnia oddział ruszył pod Anielin, gdzie nad ranem
major „Hubal” zginął.
Epizodem związanym z ówczesną gminą Ossa jest śmierć ostatniego adiutanta oddziału ks. dr Edwarda Ptaszyńskiego z Radomia. Ksiądz po rozbiciu oddziału
aktywnie działał w konspiracji i ukrywał się najpierw w Rzeczycy, potem Kraśnicy,
a w 1943r. w lasach w okolicy Walerianowa i leśniczówki Grabiny.
Ze wspomnień najstarszych mieszkańców wynika, że ukrywał się w ziemiance
w lesie a jeść przynosiła mu żona gajowego Wójcika. 13 października został zabity
w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Według informacji niektórych mieszkańców Ossy, został zamordowany w celach rabunkowych przez pijanego bandytę
„Hałasa”, syna gajowego Wójcika z pierwszego małżeństwa. Według innej wersji
został zastrzelony przez Kałmuków lub Turkmenów stacjonujących w Drzewicy.
Wójcikowie pochowali go w leśnym grobie ułana Armii WP „Prusy”. Aleksandra
Łysianka. W 1947 rodzina ekshumowała zwłoki księdza i pochowała go w Radomiu. Członkiem oddziału mjr Hubala był śp. Jan Maciążek, mieszkaniec Odrzywołu.
Z budynków dworskich w Królówce do obecnej chwili zachowały się ruiny letniego
pałacyku z zabytkową studnią zbudowaną z kamienia w XIX w.
Marian Kmieciak
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Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz przypadającego w tym roku
Jubileuszu 30-lecia samorządności, na ręce wszystkich tych,
Gmina i Miasto
Przysucha

którzy współtworzą samorząd, pracują na rzecz lokalnej społeczności,
składamy życzenia oraz serdeczne podziękowania.
Dziękujemy za zaangażowanie oraz podejmowanie działań,
które służą rozwojowi Gminy i Miasta Przysucha.
Życzymy zadowolenia z dotychczasowych osiągnięć,
wytrwałości i niegasnącego zapału do realizacji wyznaczonych celów.
Podejmowane przez Państwa działania, zwłaszcza w tym trudnym czasie,
niech obfitują w liczne sukcesy oraz zaowocują społecznym uznaniem.
Niech będą źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Przewodniczący Rady

„W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski(…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania
wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic(…)
niniejszą konstytucję uchwalamy(...). Tymi słowami,
3 maja 1791r. król Stanisław August Poniatowski,
w atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego, posłów zgromadzonych na Sejmie Czteroletnim
oraz przy poparciu „warszawskiej ulicy”, zaprzysiągł
ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja ( nazywana
przez jej twórców „ostatnią wolą i testamentem ginącej ojczyzny ‚’) wyrażała nadzieje światłych Polaków na wzmocnienie, osłabionej i pogrążonej w głębokim kryzysie ojczyzny. Była pierwszą w Europie
i drugą na świecie ( po amerykańskiej ) nowoczesną
konstytucją. Ujęta w jedenastu artykułach znosiła
m.in. wolną elekcję i liberum veto, likwidowała
odrębność Korony i Litwy, wprowadzała trójpodział
władzy - na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Mimo swej wagi i doniosłości postanowień,
Konstytucja nie uratowała Rzeczypospolitej przed
upadkiem, która w wyniku II i III rozbioru straciła niepodległość na 123 lata. Niemniej jednak dzieło Sejmu
Wielkiego przetrwało w pamięci zbiorowej Polaków,
z aktu prawnego stając się symbolem historyczno
– narodowym, pozwalającym przetrwać najtrudniejsze chwile w dziejach kraju. Pierwsze próby obchodów święta majowego podejmowano już podczas
rozbiorów, co zwykle spotykało się z surowymi represjami, zwłaszcza w zaborze rosyjskim. Po odzyskaniu
niepodległości święto Konstytucji 3 Maja stało się
uroczyście obchodzonym przez władze państwowe
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Tomasz Matlakiewicz

i samorządowe świętem narodowym. W czasie okupacji niemieckiej, majowe rocznice stanowiły okazję
do zamanifestowania, że Polska choć uciemiężona
nadal żyje. W tym dniu potajemnie składano kwiaty
na grobach zasłużonych Polaków, wywieszano flagi,
malowano symbole narodowe, a w wielu oddziałach
partyzanckich odprawiano uroczyste msze polowe
i zaprzysięgano nowych członków. Po wojnie władze
komunistyczne stopniowo marginalizowały majowe
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święto, aby ostatecznie w 1951r. zakazać go całkowicie. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r., Święto
Konstytucji 3 Maja wróciło do kalendarza oficjalnych
rocznic i wraz z przypadającym na 2 maja Dniem Flagi, jest uroczyście obchodzone zarówno przez władze
centralne jak i samorządowe. Chociaż nie możemy
świętować wspólnie, cieszymy się tym doniosłym
dniem, gdyż stanowi on ważny element naszej
tożsamości narodowej. Zawieśmy flagę na balkonie,
pochylmy się nad pięknymi kartami naszej historii,
czerpiąc z niej siłę i nadzieję, która pozwoli przetrwać
trudny czas. Pamiętajmy o wielkich dokonaniach naszych przodków - patriotów, o ich mądrości i poświęceniu dla ojczyzny. Pamiętajmy, ponieważ.... „ Naród,
który traci pamięć przestaje być Narodem”.
Maria Madej - Sompolska
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JUBILEUSZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z HISTORIĄ PRZYSUSKIEJ ADMINISTRACJI W TLE
Każda miejscowość pretenduje do roli małej ojczyzny, wokół której skupia się społeczność, chcąca podkreślić wyjątkowe walory historyczne, przyrodnicze,
czy krajobrazowe danego obszaru. Chęć przynależności do tej zbiorowości, budowanie jej wyjątkowości,
jest istotnym procesem, elementem jednoczącym,
wzmacniającym poczucie ważności, integrującym
lokalną społeczność. Dążenia władz i mieszkańców
wpisują się w bardzo popularny na świecie nurt odkrywania i popularyzowania historii swojego regionu.
W 2020 r. mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad
gmin (27 maja) i ustawy o samorządzie terytorialnym
(8 marca). 27 maja ustanowiono Dniem Samorządu
Terytorialnego. Przeprowadzona wówczas reforma
samorządowa stworzyła warunki do szerszej aktywności środowisk lokalnych i regionalnych, a obywatelom zapewniła większy udział w kształtowaniu życia
publicznego. Władze samorządowe zaczęły działać dla
dobra określonej wspólnoty – gminy, powiatu i województwa, zaspokajać jej zbiorowe potrzeby, obejmujące niemal wszystkie dziedziny życia społecznego,
wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom. Siedzibą
gminy i powiatu naszej lokalnej zbiorowości jest Przysucha, estetyczne, położone pośród zieleni miasteczko
w południowo-zachodniej części woj. mazowieckiego.
Na początku XIX w., kiedy ostatecznie upadła I Rzeczypospolita, wprowadzono na polskiej wsi ustrój gminny.
Na mocy dekretu księcia warszawskiego z 23 lutego
1809 r. utworzono gminy wiejskie i miejskie, z wójtami we wsiach i burmistrzem w Przysusze. Miasto
zamieszkiwało w tym okresie 498 chrześcijan, 1150
Żydów i 107 ewangelików. Zajmowali 152 domy drewniane i 36 murowanych.Ukazy carskie w 1859 i 1864 r.
wprowadziły kolejne reformy ustroju gminnego. Gmina została oddzielona od władzy dotychczasowych
właścicieli ziemskich, zyskała charakter samorządowy. Najważniejszym organem nowej formacji zostało
Zebranie Gminne, skupiające włościan o określonym
stanie posiadania. W 1869 r. Przysucha utraciła status
miasta, ostatnim jej burmistrzem był Ludwik Wiśniewski. W skład gminy wchodziły odtąd miejscowości:
Browarek, Drutarnia, Gródek, Gwarek, Hamernia,
Huta, Jakubów, Janów, Kozłowiec, Lipno, Mechlin,
Młyny, Pomyków, Przysucha, Puszcza, Suchodół, Topornia i Zapniów. W okresie II Rzeczypospolitej Gmina
Przysucha znajdowała się na terenie województwa
kieleckiego i była jedną z 23 gmin wiejskich powiatu
opoczyńskiego. Obejmowała obszar 6545 ha, który
był zamieszkany przez 5708 mieszkańców wyznania
katolickiego i mojżeszowego. Po 1918 r. z niewielkimi
zmianami utrzymano w mocy ustawę o samorządzie
gminnym z marca 1864 r. Na jej podstawie wójtowie
i sołtysi byli jednocześnie funkcjonariuszami państwowymi i przedstawicielami władzy samorządowej. Reprezentantem gminy był wójt, który miał do pomocy
aparat urzędniczy z pisarzem gminnym (sekretarzem)
na czele. Pierwszym powojennym wójtem wybranym
w 1919 r. był Jan Woźniak. W 1921 r. urząd gminny
podjął starania, aby podnieść status osady Przysucha
do rangi miasta. Komisja obradująca przy starostwie
powiatowym w Opocznie jednogłośnie odrzuciła
wniosek, motywując decyzję ubóstwem przysuskiej
gminy. W okresie okupacji niemieckiej gmina znajdowała się na terenie woj. kieleckiego,w powiecie tomaszowskim, po II wojnie, w powiecie opoczyńskim,
woj. łódzkim. W powojennej rzeczywistości znacznie
uszczuplono władzę wójtowską. Na mocy ustawy

Obrady Rady Gminy Przysucha, okres międzywojenny, sala urzędu gminy(róg ul. Krakowskiej i rynku polskiego).Siedzą od prawej Józef Foksowicz, Adam Żurowski,NN,NN,NN
z 20 marca 1950 r. zniesiono samorząd terytorialny.
Kompetencje wójta i zarządu gminy przejęły rady
narodowe, na ich czele stały prezydia. Pierwszym
przewodniczącym GRN został Antoni Tracz. GRN z końcem 1954 r. zakończyła swoją działalność. Powołano
gromadzkie rady narodowe. W 1956 r. z gromadzkich
rad narodowych woj. łódzkiego i kieleckiego powstał
powiat przysuski. Przysucha przez dwa lata funkcjonowała jako wieś na prawach powiatu.Kiedy przywrócono osadzie prawa miejskie, w 1958 r. radę przemianowano na Miejską Radę Narodową, Pierwszym
przewodniczącym MRN był Marian Ślufarski. W 1973 r.
powołano Radę Narodową Miasta i Gminy Przysucha.
Podczas kolejnych zmian ustrojowych i powstaniu
w 1972 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy (działającej
do 1990 r.), gmina funkcjonowała w woj. kieleckim,
powiecie przysuskim. Gmina Przysucha rozpoczęła
działalność 1 stycznia 1973 r. Po reformie podziału
administracyjnego z 1 czerwca 1975 r. zlikwidowano
powiat przysuski. Miasto i gmina Przysucha pozostały
w niezmienionych granicach, ale włączono je do województwa radomskiego. Pierwszym przewodniczącym
RN został Jan Wamil, a następnie przez dwie kolejne
kadencje Jan Lasek; po 1981 r. Mieczysław Wrzesień.
Stanowisko pierwszego naczelnika gminy objął Stanisław Babiński, którego w 1983 r. zastąpił Tadeusz Tomasik.W ustroju gminnym po 1990 r. nie występowała
funkcja naczelnika gminy. Organem wykonawczym
został zarząd gminy na czele z burmistrzem. Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta został Michał Siedlecki,
zaś burmistrzem Tadeusz Tomasik. Rok później T. Tomasik zrezygnował z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajął
na trzy lata Bogdan Andrzej Rutkowski. Zakres zadań
władzy określonych w 1990 r. podlegał nieustannej
ewolucji. Gminy zdobywały nowe kompetencje w dziedzinie oświaty, opieki socjalnej, promocji, współpracy
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw. Podczas wyborów samorządowych w 1994 r.
przewodniczącym Rady został Stanisław Babiński, na
burmistrza powołano Antoniego Kapustę. Od początku
1999 r., zaczęła obowiązywać ustawa z 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających reformę
administracji publicznej. Rozpoczęły funkcjonowanie
samorządy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Reforma z 1998 r. stanowiła zjawisko o charakterze szczeInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

gólnym, po zaledwie siedmioletnim doświadczeniu
związanym z funkcjonowaniem jednoszczeblowego
samorządu lokalnego opartego na gminie, wprowadzono jego trójstopniowy podział. Nastąpiła decentralizacja państwa polskiego i przekazanie kompetencji
zarządczych do pond 2000 gmin w kraju. Zgodnie
z zamysłem reformy powołane zostały nowe samorządowe województwa, powiaty i gminy. Powiat przysuski tworzyło 8 gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów,
Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów i Wieniawa.
W wyniku ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zapoczątkowano jakościowe
zmiany roli i pozycji polskich województw. Dokonano
przekształcenia 49 województw w 16 regionów. Duże
województwa mogły przejąć więcej obowiązków
i kompetencji od władzy centralnej. Wybory w 1998 r.
wyłoniły w Przysusze nowego przewodniczącego Rady
- Mirosława Popiołka i nowego burmistrza - Tadeusza
Tomasika. Do 2002 r. organem wykonawczym gminy
był zarząd, następnie wprowadzono organy jednoosobowe: wójta, burmistrza, prezydenta. Cztery lata później stanowisko burmistrza zachował Tadeusz Tomasik,
przewodniczącym Rady został Grzegorz Jaszczura,
którego zastąpiła na dwie kadencje Krystyna Bielawska. W kadencji 2014-2018 Przewodniczącym Rady
Gminy był Mirosław Pierzchała, burmistrzem Tadeusz
Tomasik, wiceburmistrzem Adam Pałgan, sekretarzem
Stanisław Wiaderek. W obecnej kadencji Radzie Miasta
i Gminy przewodniczy Mirosław Pierzchała, burmistrzem jest Tomasz Matlakiewicz, sekretarzem Wojciech Masłowski. Władze obu samorządów przysuskich
z powodzeniem wykorzystują środki krajowe i dotacje
unijne, zmieniając sukcesywnie wiele dziedzin życia
mieszkańców. Tworzą wraz z mieszkańcami stabilną
podstawę demokratycznego kraju, fundament nowej
Rzeczypospolitej. Realizacja programów, inicjatyw
obywatelskich i funduszy aktywizujących mieszkańców gminy, miasta i powiatu przysuskiego, uwolnienie niezbędnej dla rozwoju każdej wspólnoty energii
społecznej i potencjału indywidualnej twórczości, to
warunek kształtowania demokracji rozumianej nie tylko jako możliwość demokratycznego wyboru władzy
politycznej, ale także jako możliwość współodpowiedzialności obywateli za sprawy publiczne.
Agnieszka Zarychta-Wójcicka

21

PRZYSUCHA

WSPOMNIENIE MAJORA
Byłyby wspaniałe uroczystości
rocznicowe w Anielinie z rekonstrukcją kawaleryjskiej szarży, bieg
Hubalczyków w Przysusze, nie było
upamiętnienia tragicznych wydarzeń
z marca i kwietnia 1940 r. w Skłobach,
Hucisku i Gałkach Gielniowskich (wtedy Krzczonowskich). Wszystkie te zdarzenia zostały odwołane nie z powodu
jakichś działań zbrojnych, czy politycznych, lecz na skutek poważnych
zagrożeń epidemicznych wywołanych
pewnym wirusem. Ale mimo tych
przeciwności pamięć o Nim w społeczności przysuskiej trwa. Bo to przecież
tutaj, na ówczesnej ziemi opoczyńskiej i koneckiej działalność Oddziału Wydzielonego
Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala najdobitniej utkwiła w ludzkiej pamięci. O historii tego oddziału napisano już chyba wszystko, nie czas i miejsce na
przypominanie więc wszystkich bitew i potyczek, ponieważ te fakty są powszechnie
znane. Nie wyjaśniona pozostała tylko jedna kwestia – grób majora. Hubal zginął rankiem 30 kwietnia 1940 r. w zagajniku leśnym pod wsią Anielin. Stamtąd ciało chłopską
furmanką Niemcy przewieźli do Studzianny, nieopodal Poświętnego, a następnie ciężarowym samochodem do koszar wojskowych w Tomaszowie Mazowieckim. I to wszystko
co wiemy na pewno w sprawie pochówku majora. Jakie były dalsze losy zwłok – do dzisiaj nie wiadomo. Poszukiwania doczesnych szczątków Hubala przez rodzinę rozpoczęły
się już w 1946 r., kontynuowane były następnie w latach 60-tych i 70-tych XX w. - bez
rezultatu. W 2016 r. pojawił się ślad prowadzący na cmentarz obok kościoła św. Idziego
w Inowłodzu, jednak przeprowadzone prace sondażowe i badanie DNA odkopanej kości
wykluczyły tożsamość legendarnego dowódcy. Najnowsze tropy wiodą do Monachium,
gdzie odnalezione zostały zdjęcia i filmy przedstawiające Spałę w 1940 r., a wśród nich
rozpoznano fotografie z ciałem majora. Całą kolekcję przekazano do polskiego IPN-u
w celu przeprowadzenia szczegółowych badań i oględzin. Czyżby w Spale była mogiła?.
Czas pokaże. Wspomniane wcześniej bitwy i potyczki są równie dobrze znane jak losy
mieszkańców „hubalowych” wsi i ich pacyfikacje w pierwszych miesiącach 1940 r. Walki
oddziału Hubala były nierozerwalnie związane z akcją odwetową niemieckich okupantów, którzy w ten sposób mścili się za poniesione straty własne na niewinnej ludności.
Jednocześnie wyraźnie należy podkreślić, że eksterminacja ludności polskiej była jednym
z głównych celów polityki niemieckiej bez względu na akcje zbrojne mjra Hubala. Według ustaleń Mariana Głucha badającego okupacyjne dzieje Skłób, w dniu 11 kwietnia
1940 r. Niemcy zamordowali 244 mieszkańców tej wsi, w tym samym czasie w Hucisku
zginęło 35 osób, a z Gałek Krzczonowskich i Mechlina odpowiednio 40. i 23. mężczyzn
rozstrzelano na radomskim Firleju, a 12. na miejscu. W tym momencie rodzi się natychmiast refleksja: czy warto było? Jednoznacznej odpowiedzi nie będzie nigdy. Dla jednych
pozostanie na zawsze romantycznym rycerzem kultywującym najlepsze tradycje polskiego żołnierza sięgające czasów powstań kościuszkowskiego i listopadowego, a kończąc na
warszawskim, nakazujące walkę z okupantem do zwycięskiego końca bez względu na
okoliczności, dla innych niepoprawnym, szalonym majorem, narażającym niepotrzebnie
polską, biedną wieś na wielkie ofiary i zniszczenia.
Alojzy J. Klimek
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Hubal
Jakże trudno, gdy armia na strzępy rozdarta,
przed wrogiem oficerskiej nie pochylić głowy.
Jakże trudno, gdy ojczyzna prawie na proch starta,
pozostać niewzruszonym, do walki gotowym.
,,Gloria victis” – w świątyniach drzew śpiewają ptaki.
Gdzież jest drugi taki?
Ojczyzna to dla niego obowiązek cichy,
wypełniany po męsku, ze śmiercią u boku.
Rzeczowo, bez patosu i otoczki pychy,
Z cieniem nadziei święcącym jak próchno o zmroku.
,,Gloria victis” – pośród węzłów korzeni szumią strugi.
Gdzież jest taki drugi?
Jaką charyzmę trzeba mieć, aby jej siłą
przyciągnąć wiernych ludzi do szaleńczej walki.
Honorem wręcz rycerskim szafować trzeba było,
by wydeptać wśród lasów partyzanckie szlaki.
,,Gloria victis” – szepczą w chórze z wiatrem polne maki.
Gdzież jest drugi taki?
Ale oto wróg wznieca ogień strasznej zemsty,
zemsty niegodnej człowieka, barbarzyńskiej, dzikiej.
Palą się Hucisko i Skłoby. Ciała mężczyzn
wsiąkają w usta ziemi krwawym ściekiem.
,,Gloria victis” - bezgłośnie zieją paszcze dołów.
,,To przez niego” – niosą się skargi matek, sierot, wdów.
Ale wtedy Helenka, jedna z sierot wielu,
przyszła poetka ludu, ślubuje Hubali,
że godność jego czynów i szlachetność celów,
w swojej pieśni przechowa, od złego ocali.
,,Gloria victis” – sławi postaci bohaterów pieśni ludowa –
odwieczna arka przymierza między dawnym a nowym.
Skonała wojna i stało się to oczywiste,
jaką wartość dla kraju ma walka obronna.
Ona jest walką o życie i ma ręce czyste,
nawet gdy za nią idzie mroczna hekatomba.
,,Gloria victis” – na leśnych grobach zabitych nucą krzyże.
Pokój Tobie w nieznanej mogile, majorze.
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PRZYSUCHA

COVID-19 A REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY PRZYSUCHA
Czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych związane z zagrożeniem
epidemiologicznym zmusiło system oświaty do wypracowania nowych rozwiązań w realizacji programu
nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia
20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
nałożyło na dyrektorów jednostek systemu oświaty
odpowiedzialność za organizację realizacji zadań tej
jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych
zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe. Powyższe regulacje prawne sprawiły,
że „przysuskie” placówki oświatowe także musiały
dostosować się do nowej rzeczywistości i wypracować nowe metody nauczania. W pierwszym okresie
szkoły dokonały wśród uczniów analizy możliwości
technicznych prowadzenia zdalnego nauczania (dostępu do komputerów, laptopów, tabletów oraz sieci
internetowej) aby we właściwy sposób dostosować
metody pracy do możliwości uczniów. Zarówno
w przedszkolach jak i szkołach szybko ustalono sposób komunikowania się z dziećmi i ich rodzicami.
Odbywa się on na bieżąco głównie poprzez dziennik
elektroniczny, mailing czy utworzone grupy robocze
na portalach społecznościowych. Informacje również zamieszczane są na stronach internetowych
poszczególnych placówek. Celem wykorzystania róż-

norodnych form komunikacji jest dotarcie do wszystkich uczniów i umożliwienie im pracy zarówno na
komputerze jak i na telefonie (gdy w rodzinie jest
więcej dzieci jest to bardzo istotne). Odbiorcami są
wszyscy uczniowie. Formy komunikacji dostosowane
są do wieku uczniów, starsi wykorzystują komunikatory i platformy do video lekcji. Młodsi korzystają
z pomocy rodziców, z przesłanych filmów, plików
dźwiękowych, innych materiałów. W przedszkolach
wprowadzono dyżury i ustalono terminy konsultacji
nauczycieli z rodzicami, które są realizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym na stronie
przedszkola. Prowadzone są wideo- czaty z dziećmi,
rozmowy telefoniczne z rodzicami i dziećmi. Aktywny jest messenger na którym grupy przedszkolne
otrzymują bieżące informacje, rodzice i nauczyciel
dzielą się spostrzeżeniami, przekazują uwagi i sugestie dotyczące realizacji podstawy programowej.
Uczniowie realizują program nauczania zgodnie
z podstawą programową z wykorzystaniem dostępnych platform edukacyjnych (e-podręcznik.pl, Learning.Apps) podręczników, ćwiczeń oraz materiałów
i informacji przesłanych przez nauczycieli. Wykorzystywane przez nauczycieli są również aplikacje do
prowadzenia lekcji online takie jak ZOOM czy Teams.
Wszystkie zajęcia są konspektowane, tak aby ułatwić
wprowadzanie nowych treści nauczania. Jak w normalnej szkole praca uczniów podlega również ocenie
przez nauczycieli. Nauczyciele monitorują i oceniają
pracę uczniów, biorąc przede wszystkim pod uwagę
ich wkład i zaangażowanie, uwzględniając proble-

my techniczne, jakie pojawiają się podczas nauki
zdalnej. Uczniowie odsyłają zadane prace w postaci
zdjęć i plików i na tej podstawie otrzymują oceny
i uzyskują informację zwrotną od nauczyciela w postaci oceny wystawionej w e-dzienniku. Prace kontrolne przeprowadzane są rzadko. Wychowawcy są
informowani przez nauczycieli o ewentualnym braku
kontaktu z uczniem i wyjaśniają to na bieżąco z rodzicami. Wsparciem dla dyrektorów placówek oświatowych, w tym trudnym okresie jest organ prowadzący, którym jest Gmina i Miasto Przysucha, i który
niezwłocznie po uruchomieniu przez Ministerstwo
Cyfryzacji oszczędności zgromadzonych w ramach
unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
złożył wniosek na zakup sprzętu dla dzieci i nauczycieli, wykorzystywanego do zdalnego nauczania. Na
ten cel Gmina i Miasto Przysucha otrzymała kwotę
70 000,00zł. Dnia 29 kwietnia br. zakończone zostało
postępowanie ofertowe na zakup 25 laptopów do
prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Przysucha w ramach zdalnego nauczania spowodowanego
pandemią koronawirusa COVID-19. Każda zmiana,
wypracowanych przez lata, dobrych form nauczania
wiąże się z przejściowymi trudnościami ale jak widać
na przykładzie przysuskiej oświaty wszystkie trudności są do pokonania. Wszystko zależy od zaangażowania i poważnego traktowania swoich obowiązków
przez kadrę nauczycielską, za co Im dziękujemy.
Przysuska Administracja Oświaty

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Mimo zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych, w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, rekrutacja do przedszkoli,oddziałów
przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok 2020/2021 w Gminie Przysucha przebiega
zgodnie z harmonogramem ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Nr 7/2020
z dnia 29 stycznia 2020r.Termin składania wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
i klas I szkoły podstawowej przypadał w znacznej
mierze w czasie funkcjonowania placówek jeszcze
w normalnym trybie, tj. do 12 marca (w przypadku
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) i do 18 marca 2020r. (w przypadku pierwszoklasistów). Z uwagi
na bezpieczeństwo osób zainteresowanych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zostały podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie ich na stronach internetowych jak również w formie papierowej na drzwiach wejściowych
do placówek (bez konieczności wejścia do budynku).
Jednocześnie umożliwiono rodzicom i opiekunom
kandydatów składanie pisemnego oświadczenia woli
przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego
/ I klasy w formie elektronicznej. Świadomość zagro-

żenia spowodowała, iż nie było problemów z pozyskaniem wymaganych dokumentów w postaci skanów i zdjęć. Wyniki rekrutacji, (listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych) zostały, zgodnie z harmonogramem
ogłoszone w identycznej formie w dniu 8 kwietnia
2020r. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym
odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do
przedszkola/ oddziału przedszkolnego, natomiast na
pozostałe wolne miejsca przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Gmina i Miasto Przysucha na
rok szkolny 2020/2021, w dwóch podległych sobie
przedszkolach, dysponuje 194 miejscami dla przedszkolaków. W wyniku naboru nowych kandydatów
na przedszkolaków do samorządowych przedszkoli
w tym roku, przyjęto 67 dzieci (30 do SP nr 1 i 37 do
SP nr 3). Niestety z uwagi na osiągnięcie zbyt małej
liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
do Samorządowego Przedszkola Nr 3 nie przyjęto
2 dzieci. Łączna liczba dzieci przyjętych do oddziałów
przedszkolnych na podstawie złożonych deklaracji
oraz nowych wniosków przedstawia się następująco:
OP przy PSP 1 w Przysusze – 24 dzieci, OP przy PSP 2
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

w Przysusze - 48 dzieci,OP przy PSP w Skrzyńsku –
39 dzieci. Do oddziału przedszkolnego przy PSP 1
nie zostało przyjęte 5 dzieci z uwagi na osiągnięcie
zbyt małej liczby punktów. Zgodnie z ustawą Prawo
Oświatowe do klas pierwszych szkół podstawowych
w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
W wyniku złożonych zgłoszeń oraz przeprowadzonej
rekrutacji do klas pierwszych w szkołach, w których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha przyjęto łącznie 90 dzieci, w tym do PSP 1 –
24 uczniów, PSP 2 – 48 uczniów i PSP w Skrzyńsku
- 18 uczniów. Do pierwszej klasy w PSP1 nie zakwalifikowano 4 dzieci z taką samą, najmniejszą ilością
punktów, a jedno miejsce pozostaje wolne. Zgodnie
z harmonogramem od 15 maja (przedszkola i oddziały przedszkolne) i 12 maja ( klasy pierwsze) odbędzie
się postępowanie uzupełniające. Zakończenie naboru
przewidziane jest na 8 czerwca (przedszkola i oddziały przedszkolne) i 5 czerwca ( klasy pierwsze).
Przysuska Administracja Oświaty
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•

INWESTYCJE W DOBIE KORONAWIRUSA

Na terenie Gminy i Miasta Przysucha prowadzone są prace w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Spośród 11 odcinków dróg gminnych, na remont
których samorząd pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych, obecnie 6
znajduje się w przebudowie. Prace trwają na drodze gminnej Zbożenna-Skrzyńsko
„Gościniec”, Janików-Beźnik-Dębiny oraz w Przysusze na ul. Świętokrzyskiej. Natomiast na ul. Starowiejskiej w Janikowie, ul. Staszica w Przysusze oraz ul. Polnej
w Smogorzowie roboty drogowe dobiegają końca. Przed nami remont drogi gmin-

Prace na odcinku Zbożenna-Skrzyńsko Gościniec.

•

Roboty drogowe na ul. Świętokrzyskiej w Przysusze.
nej na odcinku Gliniec-Beźnik oraz 4 ulic w Przysusze: ul. Targowej, ul. Porucznika Madeja,
ul. Szkolnej oraz ul. Skarbowej. Prace zostaną zakończone do 30 czerwca 2020r. Na początku kwietnia br. Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha podpisał kolejne Umowy, dotyczące przebudowy: ul. Leśnej i ul. Czermińskiego w Przysusze (budowa
ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry wzdłuż „Orlika” wraz z miejscami parkingowymi
i oświetleniem) oraz ul. Leśnej w Skrzyńsku. Prace na tych trzech odcinkach rozpoczęły się
w ostatnim tygodniu kwietnia i potrwają do końca lipca 2020r.

Trwa budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, boisk wielofunkcyjnych w Beźniku
i w Skrzyńsku. Obecnie w Beźniku prowadzone są prace ziemne wraz z przygotowaniem podłoża gruntowego pod nawierzchnię sportową. Kolejny etap obejmuje budowę wielofunkcyjnego
boiska w Skrzyńsku. Na realizację inwestycji samorząd pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
Zakończenie prac planowane jest do końca lipca 2020r.

•

Gmina i Miasto Przysucha została beneficjentem programu
„Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Dobra wiadomość dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze. Jednostka ratowniczo-gaśnicza z Przysuchy znajduje się na liście wytypowanych strażnic, do
których trafi wsparcie finansowe z Samorządu Mazowsza, umożliwiające przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych.
Środki w wysokości 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na remont
garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Beźniku.

•

Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysusze przeszedł rewitalizację. Po wykonaniu robót budowlanych wraz z przebudową istniejących ciągów pieszych, modernizacją oświetlenia, nadszedł czas na ostatni etap inwestycji. W końcowej fazie są prace prowadzone w zakresie zagospodarowania strefy zieleni. Trwa wykonanie
nasadzeń szaty roślinnej oraz montaż infrastruktury parkowej. Wykonana została również konserwacja ogrodzenia wokół figury Matki Bożej. Zakończenie realizacji zadania
zaplanowano na początek maja br.

Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysusze.
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GMINA I MIASTO PRZYSUCHA W CZASIE EPIDEMII
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha w związku z trwającą epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, czterokrotnie została przeprowadzona dezynfekcja
przestrzeni publicznej w porze nocnej w terminach: 9/10 kwietnia, 17/18 i 24/25 oraz z 30 kwietnia na 1 maja. Dezynfekcji poddane zostały miejsca najczęściej
uczęszczane przez mieszkańców, w tym: ulice, chodniki, przystanki autobusowe, okolice sklepów. Odkażone zostały również elementy takie jak: poręcze przy schodach, barierki, ławki. Samorząd w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zadecydował o podjęciu działań odkażających w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.
Działania będą kontynuowane cyklicznie, o konieczności ich przeprowadzenia zadecyduje panująca sytuacja i stopień zagrożenia. Akcja dezynfekcyjna została przeprowadzona przez jednostki OSP z Przysuchy, Skrzyńska oraz Smogorzowa.

W dniach 15-18 kwietnia 2020r. na terenie Gminy i Miasta Przysucha została przeprowadzona dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców. Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz podjął decyzję o zakupie maseczek ochronnych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Środki finansowe
na zakup maseczek zostały przeznaczone z uruchomionej rezerwy celowej, w ramach zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie rozdysponowano
ok. 9000 sztuk. Ilość maseczek została określona na podstawie podanej liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, zawartej w „Deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Maseczki zostały wykonane z wysokogatunkowej tkaniny, 100 procentowa bawełna, posiadają certyfikat sanitarny
i są wielokrotnego użytku. Dystrybucja, przy wykorzystaniu skrzynek pocztowych, przeprowadzona została przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, strażaków jednostek
gminnych OSP, harcerzy oraz Sołtysów.

Mieszkańcy z Gminy i Miasta Przysucha otrzymali paczki żywnościowe
w ramach realizowanego programu pomocy
żywnościowej. Celem było dotarcie z pomocą do
osób, rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji
i z powodu niskich dochodów, nie mogą sobie
zapewnić niezbędnych produktów spożywczych.
6 kwietnia br. została przywieziona do Przysuchy
żywność z Radomskiego Banku Żywności. Paczki
w ilości 216 trafiły do osób zakwalifikowanych
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze. Dystrybucją zajęli się stacjonujący na terenie miasta Przysucha żołnierze Wojsk
Obrony Terytorialnej przy współpracy z Fundacją
„Razem”.
Dorota Widawska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW

INFORMACJA
WÓJTA GMINY RUSINÓW
W SPRAWIE
ODCZYTU WODY

INFORMACJA W SPRAWIE
KONTROLI SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE RUSINÓW

W związku z panującą epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2),
Urząd Gminy informuje, iż ze względów bezpieczeństwa, praca
inkasenta dokonującego odczytu urządzeń pomiarowych za pobór
wody i/lub odbiór ścieków jest ograniczona. W związku z powyższym od dnia 4 maja do dnia 29 maja 2020r. mieszkańcy gminy
mogą przekazywać telefonicznie pod nr. 48 672 70 25 wew. 22,
dane do faktury tj. stan wodomierza oraz dane osobowe. Wszystkie faktury będą przekazywane w wersji papierowej pocztą lub pozostawiane w skrzynce na listy, jak również drogą elektroniczną na
wskazany przez odbiorcę adres e-mail. Po tym okresie bieżące faktury będą wystawiane w formie prognozy na podstawie średniego
zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy.

Mając na uwadze przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od kwietnia bieżącego roku, w dniach zbiórek odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzone będą kontrole prawidłowej segregacji
odpadów. Właściwa segregacja odpadów ma ścisły związek z wysokością opłat ponoszonych przez mieszkańców, ponieważ najdroższe w zagospodarowaniu są odpady zmieszane, a ich liczba z uwagi na niewłaściwie prowadzoną segregację systematycznie rośnie.
Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą
sprawdzanie, czy w pojemnikach na odpady niesegregowane nie ma odpadów ze szkła,
plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować
do odpowiednich worków. W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie wszczęte
postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego decyzji zwiększającej opłatę adekwatną do oddawania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany).
Zasady prawidłowej segregacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

NOWE LAPTOPY DLA PSP IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W RUSINOWIE
Gmina Rusinów otrzymała dofinansowanie na zakup 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenia interaktywnych
zajęć dydaktycznych w ramach zdalnego nauczania w czasie epidemii koronawirusa. Sprzęt
będzie miał profesjonalne oprogramowanie komputerowe, umożliwiające prowadzenie zajęć on line.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed
monitorami komputerów i w ten sposób realizują podstawę programową.

NOWA DROGA W MIEJSCOWOŚCI GAŁKI
Kolejna droga na terenie Gminy Rusinów zyskała nową nawierzchnię asfaltową. Do użytku społeczności lokalnej został oddany odcinek drogi gminnej o długość 167 m
i szerokości 4,0 m w miejscowości Gałki. Wykonana inwestycja ułatwi pracę rolników i ich codzienne funkcjonowanie oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

26

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

RUSINÓW

ZDALNE NAUCZANIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RUSINOWIE
Skutki pandemii są odczuwalne dla całego społeczeństwa, w tym również dla polskiej szkoły. To nie jest
łatwa sytuacja dla nikogo. Wszyscy pragniemy spokoju
i wyczekujemy ogłoszenia powrotu do normalnego
życia. Jednak teraz trzeba nauczyć się funkcjonować
i przystosować do nowej rzeczywistości. Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły mierzą się z trudami zdalnego
nauczania i po tych kilku tygodniach widać, że stanęli
na wysokości zadania. Zdalnym nauczaniem objęci są
wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego z oddziałami przedszkolnymi
w Rusinowie. Sprawnie i systematycznie kontaktujemy
się z uczniami, najczęściej za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych a także za
pomocą telefonów. Sprawdzamy zadania, pomagamy
zrozumieć trudne treści, oceniamy i motywujemy do
pracy. Nauczyciele zachęcają do korzystania z propozycji i ofert edukacyjnych zamieszczonych na stronie
MEM, np. www.epodręcznik.pl a także do oglądania
programów emitowanych w pasmach edukacyjnych
telewizji publicznej. Nauczyciele wskazują uczniom
wiele możliwości zdobywania wiedzy. Z informacji
zwrotnych wynika, że nasi uczniowie nie próżnują. Pa-

miętamy również o tym, aby dbać o dobre samopoczucie w tym niełatwym czasie. Dlatego też kontaktujemy
się nie tylko z uczniami, lecz prowadzimy rozmowy telefoniczne z rodzicami. Szczególną rolę odgrywają wychowawcy, którzy dbają razem z rodzicami o właściwą
oraz systematyczną pracę dzieci. Pomocą i wsparciem
pedagogicznym objęci są również uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Obecna sytuacja uświadamia nam potrzebę dobrych relacji szkoły z domem, uczy nas z pewnością
większego szacunku dla trudnej i potrzebnej pracy
nauczyciela oraz doceniania zaangażowania uczniów,
którzy na miarę swoich możliwości starają się sumiennie wykonywać polecone zadania. Uczniowie mają

MAŁA GMINA Z WIELKIM SERCEM
W związku z epidemią COVID-19 Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Rusinów Hieronimem Setą zainicjowali akcję szycia maseczek
ochronnych dla SPZZOZ w Przysusze (830 szt.),
SPZZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą (1363 szt.),
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (500 szt.), Państwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego w Przysusze (200
szt.) i do Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych
w Drzewicy (200 szt.). Na apel odpowiedzieli mieszkańcy naszej gminy, dostarczając materiały potrzebne
do uszycia maseczek.
Do akcji przyłączyli się również darczyńcy: Wójt
z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodniczący wraz
z Radnymi, Stowarzyszenie ”Przystalanie”, Stowarzyszenie „Rozwoju Wsi Przystałowice Małe”, mieszkańcy
Nieznamierowic i Grabowej. Za zebrane fundusze
zostały zakupione materiały, które są niezbędne do
uszycia maseczek. Materiał na maseczki przekazała
również firma PINOKIO Baby Fashion M. P. W. Gizińscy
Sp. Jawna z Przysuchy.

Akcję szycia maseczek swoją bezinteresowną pomocą wspomogły Panie z Rusinowa, Brogowej, Gałek,
Grabowej, Zychorzyna, pracownicy obsługi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rusinowie, pracownicy obsługi
Samorządowego Przedszkola w Gałkach oraz Stowarzyszenie ”Przystalanie”.
Jak widać w sytuacjach kryzysowych mieszkańcy
Gminy Rusinów potrafią się zmobilizować i nieść pomoc potrzebującym.
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możliwość zadawania pytań swoim nauczycielom,
na które zawsze otrzymają fachową i merytoryczną
odpowiedź. Staramy się być nie tylko wymagający,
ale przede wszystkim serdeczni i wyrozumiali. Dzięki dobrej współpracy wszystkich podmiotów nasza
szkoła w trudnym czasie radzi sobie bardzo dobrze.
Od samego początku rodzice i dzieci mogli znaleźć na
stronie szkoły ważne informacje na temat rozwijającej
się pandemii. Przejrzysty plan pracy pozwala uczniom
i nauczycielom na realizację podstawy programowej. Dzieci kontaktują się ze swoimi wychowawcami
i nauczycielami, wymieniają uwagi, wysyłają prace
i czekają na wyniki. Wszyscy się bardzo starają, aby tę
kwarantannę narodową przeżyć spokojnie, cierpliwie
a jednocześnie owocnie. Rozmowy z uczniami i rodzicami wskazują na to, że dzieci pragną powrotu do
szkoły, a my, nauczyciele i wychowawcy, tęsknimy za
swoimi uczniami.
Bo czymże jest szkoła bez uczniów i nauczycieli? To
pusty i przerażająco głuchy budynek!

MAZOWIECKIE
STRAŻNICE OSP
- 2020
Gmina Rusinów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na
remont strażnicy OSP w Zychorzynie w ramach
programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020”.
Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace remontowe w garażu strażnicy, co
poprawi komfort pracy strażaków ochotników
i zwiększy ich gotowość bojową. Remont strażnicy przyczyni się do zmniejszenia kosztów jej
utrzymania i wpłynie na prawidłowe przechowywanie sprzętu specjalistycznego oraz samochodów pożarniczych, jakimi dysponuje jednostka
OSP Zychorzyn. Dodatkowym atutem remontu
będzie poprawa estetyki budynku.
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POTWORÓW

KONKURS STRAŻACKI
W publicznej Szkole Podstawowej w Potworowie zostały przeprowadzone gminne eliminacje do Turnieju
Wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega Pożarom” w dwóch kategoriach wiekowych. I pierwsza grupa
wiekowa – szkoła podstawowa w konkursie wzięło udział 14 uczniów z PSP w Potworowie i PSP w Wirze. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się dwie osoby: Julia Malik, Oliwia Dyas, II grupa wiekowa z PSP Potworów
w konkursie wzięło udział 6 uczniów z PSP Potworów. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się dwie osoby:
Piotr Białek, Aniela Adamska. Dla zwycięzców wójt Marek Klimek ufundował cenne nagrody.

Potworów, 20.04.2020 r

INFORMACJA

Informuję mieszkańców, że z uwagi na epidemię koronawirusa, faktury za wodę i ścieki będą wystawiane na podstawie danych szacunkowych za poprzednie okresy
rozliczeniowe.Faktury będą doręczane do skrzynek pocztowych. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Panią Małgorzatą Żak. tel. 048 671-30-46 wew. 104, mail:
place@potworow.pl
Wójt Gminy Marek Klimek
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WIENIAWA

REALIZACJA ZADAŃ
PRZEZ URZĄD GMINY
Szanowni Państwo
Niniejszym informuję, że pomimo obowiązującego stanu epidemii, Urząd
Gminy w Wieniawie realizuje wszystkie
zadania bieżące oraz prowadzi postępowania administracyjne, które należą do
gestii Gminy. Wyjątkiem jest zawieszona
czasowo bezpośrednia obsługa interesantów, a wszelkie sprawy załatwiane są
drogą elektroniczną, bądź telefonicznie.
W przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa (akty stanu cywilnego,
odbiór dowodów osobistych, inne ważne
sprawy), beneficjenci mogą, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
załatwić sprawę również bezpośrednio w urzędzie. Docierają do nas sygnały, szczególnie od osób starszych, że istnieje potrzeba umożliwienia
osobistego kontaktu z pracownikiem, szczególnie w zakresie wystawienia druków przelewu za wodę, ścieki, odpady, oraz konsultacji w zakresie
podatków. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dotyczącym
możliwości bezpośredniego załatwiania spraw bieżących w urzędzie gminy, niniejszym informuję, że od 4 maja b.r., zostanie uruchomiony Punkt
Obsługi Beneficjenta, w którym będzie możliwość załatwienia wszystkich
spraw oraz uruchomione zostanie biuro podawcze. Punkt Obsługi Mieszkańca będzie zorganizowany w Sali Konferencyjnej, na parterze urzędu,
dwustanowiskowy, zapewnione zostaną wszelkie środki ochrony osobistej, zarówno dla pracowników, jak i korzystających z tej formy załatwiania spraw Mieszkańców. W punkcie jednorazowo będą mogły przebywać
maksymalnie dwie osoby (zgodnie z liczbą stanowisk), a beneficjenci
wpuszczani do urzędu sukcesywnie, po dwie osoby. Proszę, aby wszyscy korzystający z tej formy załatwiania spraw, byli wyposażeni w obowiązkowe maseczki i rękawice ochronne. Na miejscu będzie możliwość
dezynfekcji rąk. Jednocześnie zwracam uwagę, że nadal można korzystać
z możliwości telefonicznego załatwiania spraw i składania wniosków drogą elektroniczną.
Krzysztof Sobczak Wójt Gminy Wieniawa

ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA WODY
Z SIECI WODOCIĄGOWEJ DO CELÓW
INNYCH NIŻ SPOŻYWCZE I BYTOWE
W związku ze znaczącym obniżeniem się poziomu wody na stacji uzdatniania
w Kłudnie spowodowany nagłym, nadmiernym poborem wody, który może powodować
brak ciągłości dostaw, Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie informuje, że obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż
spożywcze i bytowe. Zakaz dotyczy wykorzystywania wody do podlewania ogródków
przydomowych, plantacji trwałych, sadów, roślin jagodowych, warzyw, mycia samochodów, wykonywania zabiegów ochrony roślin, czy napełniania zbiorników i magazynów wodnych. Na stacjach uzdatniania wody zauważono obniżenie się poziomu wody
w studniach. Zwiększone o 300-400% zużycie wody, pozwala stwierdzić, że nie jest ona
wykorzystywana do celów bytowych i spożywczych. Jest to głównym powodem wprowadzenia niniejszego zakazu. Jeśli sytuacja hydrologiczna nie ulegnie poprawie, należy
liczyć się z okresowymi brakami w dostawach wody. Apelujemy do zdrowego rozsądku
wszystkich korzystających z sieci o oszczędzanie wody i niewykorzystywanie jej do celów
innych niż te, o których mowa powyżej. Szczególnie gorąco prosimy o wyrozumiałość
i troskę o całą społeczność korzystającą z sieci wodociągowej, a w szczególności o tych
osobach, które nie mają alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę. Pamiętajcie o osobach pozostających w domu. Woda to produkt, bez którego nie można funkcjonować
na co dzień, tym bardziej w tym trudnym okresie jakim jest czas zagrożenia epidemiologicznego, spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)
w Polsce. Ponadto informujemy, iż istnieje nieodpłatny punkt poboru wody ze studni
głębinowej mieszczącej się w miejscowości Komorów. Wodę można za darmo pobrać do
zabiegów ochrony roślin oraz podlewania. Zgodnie z art. 28. 1. ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez
uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze
grzywny do 5000 zł. Ta sama kara tyczy się także osób co uszkadzają wodomierz główny,
zrywają lub uszkadzają plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływają na zmianę, zatrzymanie lub utratę
właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. W przypadku przyłącza przed wodomierzem głównym lub pobieraniu wody
z hydrantów p.poż. zastosowanie mają przepisy kodeksu karnego, kodeksu cywilnego
oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Mariusz Jarosiński

STOWARZYSZENIE KOBIET ZE SKRZYNNA DLA ŻOŁNIERZY
W Wielkanoc Lokalne Stowarzyszenie Kobiet
w Skrzynnie przygotowało dla stacjonujących w Przysusze Wojsk Obrony Terytorialnej nie mogących wrócić

na święta do swoich rodzinnych domów - poczęstunek
w formie tradycyjnych świątecznych dań oraz słodkości, aby chodź trochę w ten szczególny czas mogli
poczuć aurę świąt wielkanocnych. Żołnierze nie kryli
wzruszenia widząc z jakim wysiłkiem i pietyzmem
podeszły do swojego zadania mieszkanki gminy Wieniawa. Od samego przyjazdu czuliśmy tutaj bardzo
przyjazną atmosferę, a przecież Tylko realizujemy
swoje obowiązki i wypełniamy rozkazy naszych przełożonych. Na tym przecież polega nasza służba żołnierska, że kiedy rodakom dzieje się krzywda, lub coś im
zagraża – wtedy my stajemy w pierwszej linii bo taka
właśnie jest nasza praca. Dlatego dziękujemy szczególnie wszystkim dobrym ludziom, za przygotowanie
tego wspaniałego świątecznego poczęstunku, ponie-
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waż mimo że nie możemy spędzać świat w naszych
domach, to to dzięki Wam - trochę Waszych domów
przyjechało do nas z tymi wspaniałymi świątecznymi
darami. Bardzo dziękujemy.
Agnieszka Krajewska
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POWIAT PRZYSUSKI
Ogłoszenie

POWIAT PRZYSUSKI REALIZUJE
PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY
EUROPEJSKICH „ZDALNA SZKOŁA”.
Powiat Przysuski pozyskał środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach
Działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA”, które przeznaczone zostaną na zakup 29 laptopów dla szkół średnich
Powiatu Przysuskiego. Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia interaktywnych zajęciach dydaktycznych,
poprzez udostępnienie zakupionego w ramach programu sprzętu komputerowego uczniom, w czasie epidemii
koronawirusa COVID-19. Dofinansowanie projektu z UE: 79.750,00 zł.

ARIMR: WYDŁUŻONE TERMINY
NABORÓW Z PROW 2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu
utrudnień związanych z pandemią
koronawirusa, wydłużyła terminy
naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią,
a także w nawadnianie gospodarstw.
Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony
został termin na dostarczanie wniosków
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch
grup odbiorców. Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą
nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa
ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą
otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy
czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć
80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać
m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni,
utworzenie lub zmodernizowanie niecki
dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Drugą
grupą, do której kierowane jest wsparcie,
są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje
w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych
służących zabezpieczeniu gospodarstw
rolnych przed zalaniem, podtopieniem
lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny
mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł.
Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifiko-
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wanych zrealizowanej inwestycji. Z kolei
rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji
o dotację na inwestycje w nawadnianie
gospodarstwa, mają teraz na to czas do
20 lipca 2020 r. O pomoc, która realizowana
jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik
posiadający gospodarstwo o powierzchni
co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha,
prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód
w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna
jest także obecność w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności. Dofinansowaniem
z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie
inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar
nawadniania; jednocześnie powiększające
obszar nawadniania oraz ulepszające już
istniejące instalacje. Wsparcie finansowe
na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy
czym refundacji podlega 50 proc. kosztów
poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).
8,5 mln dla przedsiębiorców
Powiat przysuski otrzymał transzę
finansową na walkę ze skutkami kryzysu ekonomicznego w ramach tarczy
antykoronawirusowej. Pieniądze będą
dysponowane do potrzebujących przez
struktury Urzędów Pracy. Zainteresowanych kierujemy bezpośrednio do
Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
ul. Szkolna 7, tel. 48 675 2788, https://
przysucha.praca.gov.pl/
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

W dniu 13 maja /środa/ w godz. 8.30-13.30
w Przysusze odbędzie się akcja honorowego
krwiodawstwa. Zapraszamy wszystkich chętnych
do specjalnego autokaru, który będzie zaparkowany przy Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry
w Przysusze.

OR PCK Przysucha

GRILLOWANE WARZYWA.
Grillowana cukinia to doskonały dodatek do mięs z grilla. Ale jeżeli przygotujecie ją w towarzystwie bakłażana z grilla szybko przekonacie się, że w takim
duecie doskonale sprawdzają się jako
pełnowartościowe danie. Cukinia z grilla
gazowego nie wymaga dużo pracy, najlepsze są malutkie, młode cukinie, które
wystarczy przekroić wzdłuż na połowę.
Te większe też się świetnie sprawdzą, ale
jeżeli możecie to wybierajcie najmniejsze z dostępnych. Jeżeli cukinia
często gości na Waszym grillu, koniecznie spróbujcie również bakłażana
z grilla gazowego. Bakłażan wymaga odrobinę więcej pracy, ale nie jest
to nic skomplikowanego a smak wynagradza wszystko. Bakłażan, w odróżnieniu od cukini, zawiera w sobie goryczkę, której w prosty sposób
możemy się pozbyć. SKŁADNIKI NA GRILLOWANĄ CUKINIĘ I BAKŁAŻANA:
3 małe/średnie cukinie, 1 bakłażan, 1 szklanka oliwy lub oleju rzepakowego, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki płynnego miodu, 2 łyżki octu balsamicznego, 1 łyżeczki francuskiej musztardy.
DODATKOWE SKŁADNIKI: ser feta, pomidorki koktajlowe, sól, pieprz lub
płatki chilli, bagietka.
Przygotowanie: Cukinię pokrój w grubsze plastry lub w przypadku malutkich sztuk przekrój je tylko wzdłuż na połowę. Za pomocą silikonowego pędzelka posmaruj oliwą z czosnkiem i odstaw na 10-15 minut.
Bakłażana pokrój w grube plastry, oprósz solą i odstaw na 15 minut żeby
się spocił, w ten sposób pozbędziesz się goryczki. Są odmiany, które takiej goryczki nie posiadają, jednak lepiej odczekać tą chwilę żeby mieć
pewność. Po tym czasie spłucz szybko bakłażana wodą, osusz ręcznikiem
papierowym i podobnie jak cukinię, użyj silikonowego pędzla do posmarowania oliwą z czosnkiem i odstaw na kilka minut. Po przygotowaniu
warzyw, zacznij od wymieszania oliwy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Na tym etapie nie dodawaj innych przypraw to wystarczy aby
zamarynować warzywa do grillowania. Do pozostałej oliwy dodaj, miód,
ocet i musztardę wymieszaj i odstaw. Ta mieszanka sprawdzi się idealnie
jako dressing do podania. Rozgrzej grilla ustawiając pokrętła na maksymalna moc, gdy grill osiągnie temperaturę 250 stopni przykręć je do
pozycji średniej a ruszt posmaruj olejem. Na górną półkę wrzuć pokrojoną
bagietkę, możesz ją również posmarować czosnkowa oliwą. Cukinię i bakłażana grilluj po 4 minut z każdej strony. Warzywa powinny mieć ładny
kolor, być miękkie ale nadal sprężyste. Grillowane cukinie i bakłażany podawaj z pokruszonym serem i pomidorkami, skropione przygotowanym
dressingiem. Oprósz je solą i świeżo mielonym pieprzem lub płatkami
chilli, dodaj kilka listków bazylii lub tymianku. Smacznego.
Monika Grzywaczewska
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ŚWIADECTWO W 80 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ.
80 lat temu, 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne KC WKP
podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na
obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Konsekwencją tej decyzji była zbrodnia katyńska.
Szef NKWD pisał w nim m.in.: „W obozach dla jeńców wojennych NKWD ZSRS i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej znajduje się duża liczba byłych
oficerów armii polskiej, byłych pracowników policji polskiej
i organów wywiadu, członków nacjonalistycznych, kontrrewolucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych
organizacji powstańczych, uciekinierów i in. Wszyscy są zatwardziałymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści
do ustroju sowieckiego”. W dalszej części sporządzonej notatki
Beria stwierdzał: „Będący jeńcami wojennymi, oficerowie
i policjanci, przebywający w obozach, usiłują kontynuować
działalność kontrrewolucyjną, prowadzą agitację antysowiecką. Wszyscy czekają tylko na wyjście na wolność, aby móc
aktywnie włączyć się do walki przeciw władzy sowieckiej.
Organy NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły szereg kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych. We
wszystkich tych kontrrewolucyjnych organizacjach przywódczą rolę odgrywali byli oficerowie armii polskiej, byli policjanci
i żandarmi”. Razem ze Stalinem pod dokumentem przygotowanym przez Ławrentija Berię podpisali się członkowie Biura
Politycznego partii komunistycznej; Kliment Woroszyłow,
Wiaczesław Mołotow i Anastas Mikojan. Są tam także dopiski
sekretarza: Kalinin - za, Kaganowicz – za. Dzisiejszy tekst
nie będzie kolejną prasową syntezą faktów związanych z tą
straszliwą zbrodnią. Postanowiłem w 80 rocznicę tamtej tragedii oddać głos ocalonym. Jeden z nich został dowieziony
da stację Gniezdowo w pobliże Katynia i jakimś niepojętym
cudem przeżył. Drugi wyskoczył z pociągu wiozącego go
z obozu w Ostaszkowie prosto – na śmierć. Likwidacja obozu
w Kozielsku rozpoczęła się 3 kwietnia 1940. Tego dnia zabrano do transportu pierwszą grupę ok. 300 jeńców. Podobny
los spotkał Polaków przetrzymywanych w obozach w Starobielsku i Ostaszkowie. Był to początek masowych egzekucji
polskich jeńców wojennych, przeprowadzonych przez NKWD.
Prof. Stanisław Swianiewicz został zabrany z obozu w Kozielsku 29 kwietnia 1940 roku. O tym, co przeżył opowiadał
w audycji Tadeusza Katelbacha „Zbrodnia w Katyniu” w grudniu 1961 roku na antenie Rozgłośni Polskiej RWE. A oto jego
świadectwo ”Do Kozielska zostałem przywieziony na początku
listopada 1939 roku. W marcu buchnęła pogłoska, że wkrótce
rozpocznie się likwidacja obozu – mówił prof. Stanisław Swianiewicz. Los zdarzył, że jestem jedynym polskim oficerem,
który odbył drogę z transportem z Kozielska do stacji kolejowej Gniazdowo, w pobliżu Katynia - powiedział. - W dniu
30 kwietnia 1940 roku, byłem w pobliżu tego miejsca kaźni,
chociaż wówczas nie wiedziałem, co się tam działo. Naoczny
świadek bestialstwa funkcjonariuszy NKWD wspominał: Mnie
wezwano 29 kwietnia. Po odseparowaniu nas w oddzielnym
budynku dano nam na drogę nieco chleba i śledzi oraz przekazano nowemu zespołowi konwojentów, którzy przeprowadzili
bardzo dokładną rewizję, odbierając wszystkie ostre przedmioty, po czym przewożono nas ciężarówkami do przejazdu kolejowego w pobliżu stacji, gdzie na bocznicy czekało na nas sześć
wagonów więziennych, do których nas załadowano po 14 ludzi do przedziału. Pociąg w pewnym momencie się zatrzymał.
Prof. Swianiewicz został odseparowany od reszty żołnierzy.
Przez niewielki otwór w wagonie, do którego go wsadzono
obserwował całą sytuację. W pewnym momencie zobaczył
autobus z zamalowanymi oknami. Podjeżdżał pod wagon,
zabierał polskich jeńców i odjeżdżał w nieznanym kierunku.
Po pół godzinie wracał i operacja się powtarzała. Zastanawiałem się nad tym, na czym ta operacja polegała - opowiadał.
- Było dla mnie jasne, że miejsce, do którego wożono moich

Fragment listu znaleziony w mogile katyńskiej
przy zamordowanym.

Zwłoki ś.p. mjr Adama Solskiego.

Ofiarom krępowano wykręcone do tyłu ręce.
kolegów znajdowało się gdzieś niedaleko, prawdopodobnie
w odległości kilku kilometrów. Dlaczego w ten piękny, wiosenny dzień nie kazano im maszerować, jak zwykle to czyniono
przy transportach do poprzednich miejscowości? Dlaczego te
nadzwyczajne środki ostrożności, dlaczego bagnety na karabinach eskorty. Na to pytanie nie miałem odpowiedzi, lecz
wówczas wśród blasków owego wiosennego dnia nie przyszło mi do głowy, że przecież to może być egzekucja – mówił
Swianiewicz. Obóz starobielski był najmniej liczny. Łącznie
zgromadzono tam ok. 4 tys. polskich jeńców. Było wśród nich
kilkuset lotników, wielu pracowników wojskowych instytucji
badawczych, a także spora grupa duchownych-kapelanów
różnych wyznań. Wśród oficerów rezerwy znajdowało się
kilkunastu profesorów i docentów wyższych uczelni, 400 lekarzy, po kilkuset prawników, inżynierów i nauczycieli, wielu
literatów, dziennikarzy, działaczy stronnictw politycznych
i organizacji społecznych. W momencie likwidacji, w kwietniu 1940 roku, w starobielskim obozie przebywało ośmiu
generałów, a wśród nich m.in.: Stanisław Haller, Leon Bilewicz, Kazimierz Orlik-Łukowski, Piotr Skuratowicz. Mord
na polskich jeńcach w ZSRR był precyzyjnie zaplanowany
i skrupulatnie przeprowadzony. Pozbawił Polskę niemal połowy jej przedwojennego korpusu oficerskiego. Bezlitośnie
zgładzono najbardziej patriotyczną i oddaną Polsce rzeszę
ludzi. A następnie, gdy zbrodnia została odkryta, cynicznie
- mimo oczywistych dowodów winy - przerzucono winę na
innego agresora - Niemców. Losy Stefana Suchego, który
jako młody policjant trafił pod koniec 1939 roku do obozu
w Ostaszkowie, przedstawiła w audycji dokumentalnej, nadanej w grudniu 1990 roku, Barbara Grębecka. Dotarła do
jego córki – Joanny Kozioł. Stefan Suchy pochodził z Ropczyc.
Cudem przeżył. Wraz z kolegą uciekł z transportu. Często
przypominał dramatyczne zdarzenia sprzed lat, ale nigdy nie
pozwolił się nagrać. Córka zrobiła to podstępem. W audycji
słyszymy te nagrane z ukrycia wspomnienia. - Ojciec zatrudnił się jako kucharz – mówiła Joanna Kozioł. - Przypuszczał,
że to się dobrze nie skończy, był cały czas w strachu, szczególnie że były takie straszne przesłuchania. Co można było
chcieć od policjanta, który przepracował w służbie zaledwie
miesiąc. Ojciec miał dwadzieścia kilka lat wtedy. Losy tych
policjantów były okropne i w ogóle tych wszystkich ludzi
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Ofiary zbrodni po ekshumacji.
aresztowanych na wschodzie po wkroczeniu Sowietów do
Polski w 1939 roku. W godzinach rannych, w każdym z bloków funkcjonariusze NKWD wyczytywali nazwiska osób,
które tego dnia miały opuścić obóz w Ostaszkowie. Na spakowanie się dawano więźniom pół godziny, po czym odjeżdżających grupowano w sali kinowej urządzonej w dawno
nieczynnej cerkwi. Potem, innymi drzwiami wyprowadzano
ich na plac przed cerkwią, na którym pozostałym jeńcom nie
wolno było w tym czasie przebywać. Stefan Suchy wyskoczył
z transportu koło Dawidowa. Był z nim jeszcze jeden więzień.
- Wyskoczyłem i leżałem pod nasypem – mówił. - Najgorsze
było to czekanie. Czekałem na strzał, czekałem na śmierć.
Ofiary Katyńskie: Z Kozielska 4404 jeńców przewieziono do
Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3896 jeńców
ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta
w Piatichatkach. 6287 jeńców z Ostaszkowa rozstrzelano
w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano
w miejscowości Miednoje. Na mocy decyzji z 5 marca 1940 r.
NKWD wymordowało także 7305 obywateli polskich przebywających w różnych więzieniach na terenach włączonych do
Związku Sowieckiego. Na Ukrainie rozstrzelano 3435 osób miejscem ich upamiętnienia jest Polski Cmentarz Wojenny
w Bykowni pod Kijowem. Na Białorusi NKWD zamordowało
3870 polskich obywateli - najbardziej prawdopodobnym
miejscem ich pochowania są Kuropaty pod Mińskiem.
W sumie w wyniku decyzji podjętej przez Biuro Polityczne KC WKP(b) 5 marca 1940 r. zgładzono około 22 tys.
obywateli polskich..
Zebrał Jarosław Bednarski
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