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ŚWIĘTO PRZYSUSKICH POLICJANTÓW
I PRACOWNIKÓW POLICJI
W piątek (24 lipca 2020 roku) na placu przed Komendą
Powiatową Policji w Przysusze, odbyły się powiatowe
obchody Święta Policji, w których udział wzięli funkcjonariusze, przedstawiciele samorządów oraz zaproszeni goście. Obchody Święta Policji rozpoczęły się
złożeniem kwiatów przez Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz Wójta Gminy Odrzywół, przed tablicą poświęconą Lucjanowi Sarneckiego
– Komendantowi Posterunku Policji w Odrzywole
w latach 1935-1939. W intencji policjantów oraz pracowników Policji odbyła się msza święta w kościele
parafialnymi pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze,
którą celebrował Dziekan Dekanatu Przysuskiego
ks. Andrzej Szewczyk wspólnie z ks. Mariuszem Molendą. Następnie na placu przed przysuską komendą
policji, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta
Policji. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp.
Adam Czyżewski w swoim wystąpieniu zapewnił, że
każdego dnia policjanci dbają o dobro i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przysuskiego. Komendant Pogratulował awansowanym i podziękował
za zaangażowanie w służbę. Z okazji Święta Policji
złożył wszystkim serdeczne życzenia, które skierował
również do bliskich funkcjonariuszy i pracowników Po-

MATURY 2020.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wyniki Matury 2020 dla wszystkich szkół
ponadpodstawowych na Mazowszu, w tym w regionie
radomskim. Przedstawiamy raport z powiatu przysuskiego. Wyniki nie są zaskakujące, bo liceum w Zespole
Szkół numer 1 w Przysusze od wielu lat jest najlepsze.
Zobaczcie, które szkoły wypadły najlepiej, a które nie
mają się czym pochwalić. Pod uwagę bierzemy wyniki
z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie
podstawowym: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub innego obcego, który zdawała
największa liczba uczniów - wszystkie poziom podstawowy.
1. Liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze– średni wynik 67,53%
Najlepszy wynik z przedmiotów obowiązkowych na
Maturze 2020 w powiecie przysuskim odnieśli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. Napisali
egzaminy średnio na 67,53 procent (język polski 64,81
procent, matematyka 68,09 procent, język angielski
69,68 procent). Okazuje się więc, że to nie matematyka, ale język polski wypadł nieco słabiej, niż inne
przedmioty. Sam wynik budzi jednak uznanie. Egzaminy maturalne zdawało 112 osób.
2.Technikum w Zespole Szkół numer 1 imienia Jana
Pawła II w Przysusze - 58,13%.
Drugi najlepszy wynik w powiecie, jeśli chodzi o matu-
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INTERWENCJ
PO BURZY
21 interwencji zanotowali strażacy w całym powiecie przysuskim tylko po burzowej środzie.
Wiatr zerwał dachy z czterech budynków, łamał
drzewa, zrywał linie energetyczne. Wszystkie
wyjazdy straży były związane ze skutkami gwałtownej wichury i burzy, jaka przeszła nad całym
regionem. To nie koniec niespokojnej pogody.

licji. Został odczytany list Komendanta Wojewódzkiego
Policji z siedzibą w Radomiu insp. Michała Ledziona
skierowany do policjantów, policjantek i pracowników
Policji z okazji Święta Policji oraz 95 rocznicy służby
kobiet w Policji. Dziś w Polskiej Policji służy blisko 15
tys. policjantek. W garnizonie mazowieckim służbę
pełnią 883 policjantki, co stanowi ponad 16 procent
całego stanu osobowego garnizonu. Podczas uroczystości 23 policjantom wręczono nominacje na wyższy
stopnień służbowy. W korpusie oficerów awansował
1 policjant, w korpusie aspirantów 7 policjantów,
w korpusie podoficerów 7 policjantów , a w korpusie
szeregowych 8 policjantów.
st. asp. Aneta Wilk
ry 2020 osiągnęło Technikum w Zespole Szkół numer
1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. Średnia ocen –
58,13 procent (język polski 61,07 procent, matematyka 46,55 procent, język angielski 66,76 procent). Trzeba
pamiętać, że matury w technikach zwykle wypadają
słabiej, niż w liceach, ale technikum z Przysuchy jest
chlubnym wyjątkiem. O dziwo w przypadku tych abiturientów, to matematyka wypadła słabiej, niż przedmioty humanistyczne. Maturę zdawało tu 29 osób.
3. Technikum Zespole Szkół numer 2 imienia Ludwika
Skowyry w Przysusze - 42,92%.
Na trzecim miejscu w powiecie przysuskim uplasowali
się maturzyści z Technikum w Zespole Szkół numer 2
imienia Ludwika Skowyry w Przysusze. Średnia ocen
wyniosła 41,92 procent (język polski 35,40 procent,
matematyka 38,06 procent, język angielski 52,29 procent). Zdawało 65 osób. Nie można nie zauważyć dość
słabych wyników z języka polskiego i matematyki.
Trzeba jednak pamiętać, ze uczniowie technikum zdają
także egzamin zawodowy, mają więc więcej obciążeń,
niż w liceum.
4. Liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Heleny
Soczyńskiej w Lipinach – 42,90%.
Przedostatni wynik w powiecie przysuskim osiągnęło
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół imienia doktor Heleny Spoczyńskiej w Lipinach w gminie Odrzywół. Średnia ocen na maturze wyniosła 42,90 procent
(język polski 42,78 procent, matematyka 39,55 procent, język angielski 46,38 procent). Zdawało 40 osób.
Na podstawie danych CKE i echodnia.eu opracował
Jarosław Bednarski
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Największe straty wichura spowodowała w miejscowościach Plec i Skrzynno – obie miejscowości na terenie gminy Wieniawa. W Plecu wiatr zerwał część eternitu z budynku mieszkalnego. Podobne zniszczenia
były w Skrzynnie, gdzie wiatr uszkodził niemal połowę
dachu na nieużytkowanym budynku. Część zerwanego
dachu spadła na drogę krajową numer 12. W obu przypadkach nic nikomu się nie stało. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, między innymi z Wieniawy,
Borkowic, państwowej jednostki z Przysuchy, foliami
przykryli dachy zabezpieczając dom przed zalaniem.
- Najwięcej interwencji mieliśmy do powalonych
drzew na drogi i ulice. Cały czas usuwaliśmy powalone
konary i drzewa. Łącznie mieliśmy 6 zdarzeń w gminie Wieniawa, dwie w Przysusze, 5 w gminie Odrzywół, jedno zdarzenie w Potworowie, dwa w gminie
Rusinów. W akcje ratunkowe zaangażowanych było
110 strażaków i 31 samochodów na terenie całego
powiatu przysuskiego – wylicza Artur Kucharski,
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej państwowej
Straży Pożarnej w Przysusze. Wichura nie oszczędziła
też samej Przysuchy. Wiatr powalił drzewo w parku
w Przysusze, a kolejne przy ulicy Szkolnej, tuż przy
parku. W Skrzynnie została też uszkodzona linia energetyczna. Drzewa spadły też na drogę krajową numer
48 w Ossie na terenie gminy Odrzywół. Drzewo spadło
też na drogę gminną w Zychorzynie na terenie gminy
Rusinów. Nawałnica zakończyła się wieczorem w środę
pod wieczór.Wiatr zerwał dachy z czterech budynków,
łamał drzewa, zrywał linie energetyczne
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O BEZPIECZEŃSTWIE W SZKOŁACH
W NOWYM ROKU SZKOLNYM Z SANEPIDEM

28 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie Wicestarosty Przysuskiego, Powiatowej inspektor Sanitarnej i Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu. Spotkanie poświęcone
było omówieniu zasad bezpiecznego funkcjonowania uczniów i pracowników placówek oświatowych od 1 września 2020 r.
Spotkanie otworzył wicestarosta, podkreślał społeczne
znaczenie normalnie działającego systemu szkolnego.
Zauważył, że w czasie lockdownu wszyscy mogli się
przekonać, że nauczyciele i szkoła są ogromnie ważni
dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa,
jako całości, a także jak trudną i odpowiedzialną pracę wykonują. Po powitaniu i krótkim wystąpieniu
dyskusję z dyrektorami rozpoczęła pani Powiatowa
Inspektor Sanitarna Jolanta Wilk, która zapoznała
zebranych z obowiązującymi w tej materii nowymi
przepisami i nowymi zarządzeniami przygotowanymi
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo
Zdrowia. Zapoznała Dyrektorów z zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych i sposobami dbałości
o bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Spotkanie
miało bezpośredni wpływ na przygotowanie się szkół
do nowego roku szkolnego. O stopień przygotowania
zapytałem dyrektorów przysuskich szkół prowadzonych przez powiat. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im.
Ludwika Skowyry Małgorzata Bednarska tak mówi
o przygotowaniu do otwarcia roku szkolnego: 1 września 2020r. 656 uczniów rozpocznie naukę w technikum
i branżowej szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im.
L. Skowyry w Przysusze. Do klas pierwszych przyjętych
zostało 123 uczniów i utworzone zostały 4 oddziały
klas pierwszych technikum: technikum elektroniczne,
technikum ekonomiczne, technikum usług fryzjerskich,
technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum pojazdów samochodowych i 1 oddział branżowej
szkoły I stopnia. Będzie to zupełnie inne rozpoczęcie

roku szkolnego niż zazwyczaj. Nie odbędzie się uroczystość z udziałem całej społeczności szkolnej, a tylko spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych
salach i o wyznaczonych godzinach. Obecnie trwają
intensywne przygotowania szkoły do rozpoczęcia
nauki w trybie stacjonarnym z zachowaniem wytycznych MEN, GIS i MZ. Szkoła została wyposażona przez
Powiat Przysuski w urządzenia i płyn do dezynfekcji,
czekamy na transport maseczek i płyn z MEN. Przygotowane zostały sale lekcyjne, w których będą mogły się
uczyć liczniejsze klasy z zachowaniem zasad dystansu
społecznego. Przygotowane zostały procedury bezpiecznego postępowania w szkole w czasie epidemii na
zajęciach praktycznych w poszczególnych zawodach,
w internacie, w bibliotece, na zajęciach wychowania
fizycznego. Przygotowane zostały instrukcje mycia
i dezynfekcji rąk, zdejmowania rękawiczek jednorazowych. Ze względu na układ architektoniczny budynków
w przestrzeniach ogólnodostępnych: korytarze szkolne,
szatnie, toalety uczniowie będą zobowiązani zasłaniać
usta i nos według zasad ogólnych obowiązujących
w całym kraju. Na miarę możliwości wynikających
ze specyfiki, szkoła przygotowana została zgodnie
z wytycznymi. Jeżeli wszyscy członkowie społeczności
szkolnej będą zachowywać się odpowiedzialnie i przestrzegać zasad higienicznych i sanitarnych mamy nadzieję na bezpieczną naukę w trybie stacjonarnym.
Przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
jest również Liceum Kadetów w Lipinach. Pani Dyrektor
dorota Sokołowska mówi: W Lipinach przed COVID-19
zabezpieczamy ludzi, konie i karabin. Po trudnym
minionym roku, 1 września w Liceum Ogólnokształcącym Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach
rozpoczynamy normalną naukę, choć w nie całkiem
normalnych warunkach. Miniony rok pokazał, że reforma edukacji w przypadku szkół trudnych dla ucznia jest
zarazem mniej korzystna dla tych wymagających hartu

DRODZY UCZNIOWIE
Cieszymy się bardzo, że po kilku miesiącach przerwy wróciliście do szkoły. Podczas trudnego okresu zmagania się
ze śmiertelnym zagrożeniem epidemicznym w życiu nas wszystkich pojawił się i utrwalił nowy termin związany
z funkcjonowaniem szkoły – zdalne nauczanie. Przyjęty z początkowo z entuzjazmem okazał się mieć jednak swoje
wady. Dlatego większość polskich uczniów z ulgą i radością powróciła do tradycyjnych zajęć 1 września. Również
cieszy nas to bardzo. Pragniemy jednak bardzo, żeby zajęcia były bezpieczne. Wszyscy wiemy, jak groźny jest wirus, który tak bardzo odmienił życie ludzi na całym świecie. Dlatego bardzo serdecznie Was prosimy – stosujcie
się do nowych zasad higieny i bezpieczeństwa, które dyrektorzy szkół i nauczyciele wprowadzają z nowym rokiem
szkolnym. Pamiętajcie o zachowaniu dystansu, częstym myciu i dezynfekowaniu rąk oraz zasłanianiu maseczką ust
i nosa w w wymaganych przez szkołę miejscach i sytuacjach. O wszelkich szczegółach dotyczących bezpiecznego
funkcjonowania w szkole poinformują Was dyrektorzy szkół i nauczyciele. Bardzo ważnym jest, aby w tym nowym,
tak wyczekiwanym roku szkolnym zachować dla siebie normalną, ludzką życzliwość. Wszystkim Wam życzymy sukcesów w nauce, rozsądku i zdrowia przez cały rok szkolny 2020 – 2021.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

ducha placówek. W stosunku do liczby absolwentów
gimnazjów, takie szkoły jak nasza są obecnie wybierane przez mniejszą o kilka lub kilkanaście osób grupę
byłych uczniów szkół podstawowych. Absolwenci tych
placówek młodsi i nieprzetarci w zmienianiu szkoły
są gorzej przygotowani do podejmowania większego
wysiłku. Dlatego ruszamy w tym roku z dwiema klasami około dwudziestoosobowymi, z których jedna
po uzyskaniu pozytywnej decyzji MON jest oddziałem
przygotowania wojskowego. To klasa na szczególnych
prawach, ale także ze szczególnymi wymaganiami, zarówno na starcie jak i w trakcie nauki. Drugi oddział jest
zbiorem kilku uczniów cywilnych i kilkunastu kadetów
i w części mundurowej będzie realizował tradycyjną
w Lipinach innowację wojskową. Charakterystyką
lipińskiej szkoły jest nie tylko jej położenie, ale także
fakt, że około 90% uczniów tej szkoły jest jednocześnie
mieszkańcami internatu. A jeśli uzmysłowimy sobie, że
ci mieszkańcy internatu to młodzi ludzie z całej Polski,
to jednocześnie uprzytomnimy sobie, że dojeżdżają oni
do nas w różny sposób, różnymi środkami lokomocji lub
sprowadzają na teren placówki własnych rodziców, To
pokazuje nam pełen obraz koniecznych zabezpieczeń
i wymagań. Ten fakt w obecnym czasie jest szczególnie ważny, bo procedury bezpieczeństwa obowiązujące
w szkole należy przenieść w miejsce gdzie znacznie
trudniej je zachować na stołówkę i do internatu. Zaopatrzyliśmy szkołę w wiele koniecznych środków. Od
płynów do dezynfekcji poczynając, na termometrach
bezdotykowych kończąc. Posiadamy też maseczki
i procedury bardzo dokładnie określające sposób dbałości o czystość w szkole, na stołówce i w internatach.
Zdrowego rozsądku i roztropności jednak nie da się
zakupić. Liczymy więc na odpowiedzialność naszych
uczniów tak często w innych warunkach przez nich
prezentowaną. Ze swojej strony podzieliliśmy uczniów
na mniejsze grupy podczas posiłków, wyznaczyliśmy
rejony spędzania przerw międzylekcyjnych, stworzyliśmy grafik cogodzinnej dezynfekcji łazienek i powierzchni wspólnych, usunęliśmy wszelkie wykładziny,
wskazaliśmy sale lekcyjne i obligatoryjne obowiązki
pracowników oraz stworzyliśmy warunki i możliwość
pozostawania w internacie we wszystkie weekendy, by
dodatkowo uniemożliwić sprowadzenie do nas wirusa.
Nasze wymagania dotyczące czystości odczują też nasze konie i karabiny. Pierwsze być może po raz pierwszy
czuć będą środki dezynfekcji i na grzbietach nosić będą
jeźdźców w foliowych rękawiczkach, a drugie często
będąc spryskiwane środkami bakteriobójczymi, mamy
nadzieję nie stracą naturalnego naoliwienia i nadal
będą precyzyjne. Wszystko to by móc wyeliminować
ryzyko choroby i kolejnego zdalnego nauczania, bo jak
wszyscy wiemy początkowa radość uczniowska z wolnego nie trwała długo.
Jarosław Bednarski
Dane z dnia 29.08.2019 dotyczące
zachorowań na COVID – 19
w powiecie przysuskim:
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w ciągu ostatniej
doby: 0
Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną
domową: 114.
Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
Liczba ozdrowieńców: 100
Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/(0)
Ogółem liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 113
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DUMA I WDZIĘCZNOŚĆ – PODZIĘKOWANIA DLA ROLNIKÓW
W DNIU DOŻYNEK POWIATOWYCH POWIATU PRZYSUSKIEGO
15. SIERPNIA 2020
Skromnie ale bardzo uroczyście przebiegały tegoroczne dożynki. Ze względu na zagrożenie epidemiczne
władze powiatu zrezygnowały w tym roku z wielkiej
imprezy masowej, do której zdążyliśmy się w ostatnich
latach przyzwyczaić. W tym roku, aby tworzyć ryzyka
zarażeniem się Covid – 19 Z okazji dożynek została
zorganizowana uroczysta msza św. Dziękczynna podczas której wszyscy uczestniczący dziękowali za obfite
plony, a także czcili Święto Matki Boskiej Zielnej oraz
przypadającą na ten dzień 100 rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli 18 decydującej bitwy w dziejach świata – czyli Bitwy Warszawskiej z 1920 r.
Mieszkańców powiatu obecnych w Sanktuarium Matki
Boskiej Staroskrzyńskiej zaszczycił swoją obecnością
ks. Biskup Henryk Tomasik, który przewodniczył religijnej części uroczystości. W jej trakcie wysłuchaliśmy
wystąpienia starosty Mariana Niemirskiego, zostały
poświęcone wieńce dożynkowe i odbyła się uroczysta
procesja z wieńcami dożynkowymi. Ponadto zebrani
bezpośrednio przed rozpoczęciem mszy świętej zostali
zapoznani ze źródłami opowiadającymi bezpośrednim
udziale matki Bożej w obronie Warszawy w 1920 r.
Cytowane źródła będące zapisami relacji wziętych pod
Warszawą do niewoli przerażonych czerwonoarmistów mówią o pojawieniu się w krytycznym momencie
postaci Matki Bożej, która osłaniała dostęp do zagrożonego miasta a jej widok siał popłoch i przerażenie
w szeregach wojsk najeźdźczych. Na przebiegiem całej
uroczystości czuwał ks. Dziekan Andrzej Szewczyk –
kustosz Sanktuarium i gospodarz miejsca, który we
współpracy z władzami powiatu wzorowo zorganizował i przeprowadził całą uroczystość. Ksiądz Andrzej
Szewczyk zainaugurował uroczystości o godzinie 11.30
słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
początki naszego dzisiejszego świętowania Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 100 rocznicy wielkiego cudu nad Wisłą przed 100 laty chcemy dziś dziękować Maryi za cuda dokonywane nad naszym narodem.
Dziękujemy Bogu i Maryi za tegoroczne owoce Ziemi
i pracę rolników ogrodników i sadowników w wymia-

rach powiatu przysuskiego i naszej parafii za szczęśliwe
zbiory. Zanim rozpocznie się msza święta bardzo proszę
o przyjęcie radosnych słów powitania. Szanownych
Uczestników dzisiejszej uroczystość, dzisiejszego Święta.
tu u Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Witem Jego Ekscelencję Ordynariusza Diecezji Radomskiej Księdza Biskupa
Doktora Henryka Tomasika. Witam serdecznie Starościnę i Starostę Dożynek Anetę i Jarosława Lerków. Witam
Panią Ewę Białecką - Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pana Starostę Mariana Niemirskiego, Pana
Wicestarostę Marka Kilianka, pana Krzysztofa Wochniaka - Przewodniczącego Rady Powiatu, wraz z Radnymi.
Sekretarza Powiatu Elżbietę Nielipińską. Burmistrza
Gminy i Miasta Przysuchy - Pana Tomasza Matlakiewicza, Wójta Gminy Klwów - Pana Piotra Papisa, Wójta
Gminy Wieniawa - Pana Krzysztofa Sobczaka, Wójta
Gminy Odrzywół Mariana Kmieciaka, którego reprezentuje Pani Sekretarz Celina Pogorzała, Wójta Gminy
Gielniów Pana Władysława Czarneckiego. Wójta Gminy
Rusinów Mariana Wesołowskiego reprezentowanego
przez Sekretarza Gminy Jarosława Koryckiego, Wójta
Gminy Potworów Pana Marka Klimka, Wójta Gminy Borkowice Pana Roberta Fidosa, kierowników Powiatowych
jednostek organizacyjnych, służby mundurowe, Dyrektorów Szkół I Ośrodków Młodzieżowych, Komendanta
Powiatowego Policji w Przysusze Adama Czyżewskiego.
poczty sztandarowe OSP, obecnych żołnierzy WP. Rycerzy Maryi Staroskrzyńskiej Orkiestrę Młodzieżową Vox
Cordium, delegację Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku,
Służbę Liturgiczną, osoby obsługujące media, wszystkich rolników i uczestników dzisiejszych religijnych i patriotycznych przeżyć.”
Następnie Ksiądz Dziekan Andrzej Szewczyk zapoznał
zebranych z przebiegiem uroczystości. Następnie poprosił o zabranie głosu starostę Mariana Niemirskiego.
„Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie. Dostojni Księża.
Drodzy Goście. Szanowni Państwo.
Duma i Wdzięczność. Te dwa uczucia towarzyszą dzisiaj
nam wszystkim, obecnym na Uroczystej Mszy Świętej
Dziękczynnej. Adresujemy je do bohaterów dzisiejszego

dnia – rolników, ale i do bohaterów roku 1920 w setną
rocznicę Bitwy Warszawskiej . Dumny jestem z faktu, że
miałem honor przez wszystkie lata swojego życia wzrastać i żyć z ludźmi kierującymi się najwyższymi wartościami i szczerą, niespotykaną w skali świata miłością
do ziemi. Owoce tej miłości – płody rolne są najważniejszym źródłem pomyślności narodu, jego bezpieczeństwa
i dostatku. Nie ma pośród nas ludzi bardziej służących
swoją pracą Narodowi i Ojczyźnie niż rolnicy. Wdzięczny
jestem za to, że każdy Polak żyje z nieustającym poczuciem bezpieczeństwa i ze spokojem o losy swoje i swoich
najbliższych. To wielka rzecz nie bać się o przyszłość, tylko ze spokojem, nadzieją i wiarą ją budować. Mało się
zwraca dzisiaj uwagi na fakt, że to, co jest fundamentem
naszego rozwoju i wzrostu zawdzięczamy unikalnemu
połączeniu ciężkiej pracy, szacunku do ziemi, przywiązaniu do tradycji – z wiarą katolicką jako jej tysiącletnim
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fundamentem i gotowością do stałego poświęcenia
siebie w służbie innym ludziom. Dzisiaj chcemy również
w sposób symboliczny oddać wdzięczność Bohaterom
Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą w jej setną rocznicę. Musimy o tym pamiętać, bo kto nie pamięta
o przeszłości nie jest wart szacunku teraźniejszości i nie
ma przyszłości. Po mszy świętej złożymy kwiaty pod Orłem Białym i oddamy cześć wszystkim bohaterom tamtych dni. Za szacunek, pracowitość, gotowość do poświęcenia i służby narodowi i krajowi chylę szacunkiem
i wdzięcznością głowę przed Państwem Rolnikami i bohaterami 1920 roku w dniu naszego Święta Dziękczynienia. Ogromnie jestem dumny, że nadzwyczajną specjalność Państwa trudu zauważają i darzą szacunkiem
obecni tu ludzie wielkiego autorytetu. Razem z nami dziś
świętują: Ksiądz Biskup Henryk Tomasik – Ordynariusz

Diecezji Radomskiej, którego witam proszę o modlitwę
i serdecznie dziękuję za obecność. Witam i dziękuję
wszystkim księżom. W sposób szczególny dziękuję gospodarzowi miejsca, Księdzu Dziekanowi Andrzejowi
Szewczykowi, który jak zawsze z radością podjął się
współorganizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję obecnym gospodarzom gmin powiatu przysuskiego i wszystkim samorządowcom, dziękuję za obecność wszystkim,
którzy w rolniczym trudzie widzą wartość obdarzającą
nas wszystkich dobrem i pomyślnością. Jest mi również
przykro, że z powodu ograniczeń czasu pandemii nie mogliśmy uczcić waszej pracy bardziej uroczyście. Pragnę
żebyście Państwo byli pewni, że ja, tak, jak każdy z nas
tu obecnych, o Was, Waszej pracy i Waszej życiowej misji
będzie zawsze myślał z dumą i wdzięcznością. Szczęść
Boże. Cześć i chwała bohaterom.”
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Po prezentacji informacji historycznych opowiadających o przebiegu zdarzeń nadprzyrodzonych podczas
Bitwy Warszawskiej zaprezentowanych przez młodych
mieszkańców Skrzyńska rozpoczęła się Msza Święta Dziękczynna odprawiana przez Księdza Biskupa
Henryka Tomasika. Do służby liturgicznej dołączyli
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak
i Wicestarosta Marek Kilianek. W których wykonaniu
obecni doświadczyli pierwszego i drugiego czytania.
W homilii Ksiądz Biskup Ordynariusz powiedział:
„Drodzy Siostry i Bracia Powitanie i pozdrowienie na
początku naszego modlitewnego spotkania. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
władza jego pomazańca. To ostatnie zdanie zdanie jest
doskonałą syntezą treści, które dzisiaj rozważamy. teraz
nastało zbawienie ponieważ zaistniał jego znak na niebie - matka Boża Niepokalana, bo tak została przygotowana do wielkiego wydarzenia, które miało dokonać się
w ciszy Nazaretu. nie bój się Mario Duch Święty zstąpi na
Ciebie. Moc Najwyższego Cię osłoni. To które się narodzi
w świetle zostanie nazwane Synem Najwyższego. Błogosławiona, która uwierzyła. I teraz nastało zbawienie,
potęga i królowanie Boga naszego, bo jego miłosierdzie
z pokolenia, na pokolenie tak wyśpiewa z kolei Matka
Najświętsza w Swoich „Magnifikach”. Wielka tajemnico
odkupienia, a jednym ze szczególnych wymiarów tej
tajemnicy odkupienia jest prawda, o której powiedział
św. Paweł w II czytaniu. Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy spośród tych, co pomarli. A potem będą
inni i w szczególny sposób w z tą tajemnicą Chrystusa
`zmartwychwstałego jest złączona Najświętsza Maryja
Panna w swoim przywileju Wniebowzięcia. Dzisiaj panu
Bogu dziękujemy za ten piękny plan zbawienia świata.
Dziękujemy za Matkę Najświętsza, za jej szczególny
związek z osobą Chrystusa, Kościoła, naszej Ojczyzny
i każdego z nas. Największym przywilejem Najświętszej
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Marii Panny jest przywilej bożego macierzyństwa. To,
że ona, kobieta prosta dziewczynka z Nazaretu została
wybrana na matkę Syna Bożego, to największy przywilej Najświętszej Marii Panny. przygotowaniem do tego
przywileju była wolność od grzechu pierworodnego
i osobistej winy ten przywilej nazywamy niepokalanym
poczęciem. Konsekwencją tych obu jest przywilej wniebowzięcia. ta, która jest matką Zmartwychwstałego
wolna od grzechu osobistego i grzechu pierworodnego
w szczególny sposób została wynagrodzona przez swego
syna i z duszą i ciałem wzięta do nieba. Dzisiaj dziękujemy za ten przywilej Matki Najświętszej, za ten szczególny
udział Najświętszej Maryi panny w tajemnicy Chrystusa
zmartwychwstałego. Do tego dziękczynienia dołączamy
naszą wdzięczność za obecność matki Bożej w naszej
historii, naszej ojczyzny. Wspominamy te niezwykłe
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wydarzenia o których rozważaliśmy przed mszą świętą.
Ta szczególna obecność Najświętszej Marii Panny wyjątkowo trudnej sytuacji Polski gdyby Polacy wówczas
przegrali - kim bylibyśmy dzisiaj - to naprawdę trudna
prawda historyczna. matka Boża także i tym razem nas
obroniła. Dzisiaj dziękujemy za to wszystko i prosimy,
aby każdy z nas za Matką Najświętszą powtarzał te
słynne słowa „Niech mi się stanie według Twego słowa”,
abyśmy naśladowali Matkę Bożą w postawie jej wiary.
Błogosławiona jesteś Ty, któraś uwierzyła. Nasza poetka
zauważa taką ciekawą rzecz. Mówimy Boże narodzenie
- Dziecię nam się narodziło, a to Ona rodzi co roku w boleściach wiedząc od chwili poczęcia - na jakie męki, na
jaką śmierć wydaje syna ce swego łona. Mówimy Wielki
Post przed Wielkanocą, a to Ona przez 40 dni i 40 nocy
gotuje się do męki syna. Mówimy ukrzyżowanie, a to
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Jej serce serce krzyżują bez gestu łaski dla skazańca.
Mówimy wniebowzięcie, a ona z nieba zstępuje żeby
już ostatecznie zostać na ziemi. Tak Ewa Szelburg - Zarembina rozważa szczególny związek Matki Najświętszej
z całą historią Polski. Dziś prosimy o tę szczególną łaskę,
abyśmy szli zawsze za Matką Najświętszą drogami wyznaczonymi przez jej syna. Do tych wielu intencji dołączamy także dzisiaj dziękczynienie za plony tego roku.
Dziękujemy za pracę rolników. W każdej mszy świętej
celebrans podnosi biały chleb na patenie, wypowiada
przepiękną modlitwę - Błogosławiony jesteś Panie Boże
wszechświata. To dzięki twojej hojności otrzymaliśmy
chleb, który jest owocem ziemi i pracy rolnika. Tę modlitwę prawdopodobnie odmawiała matka najświętsza
i święty Józef Nazareński. Modlitwa dziękczynienia za
chleb powszedni ale także za pracę rolników. Błogo-
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sławiony jesteś Panie Boże, bo dzięki Twojej hojności
otrzymaliśmy chleb - owoc ziemi. To tak Boże - to owoc
działania praw przyrody stanowionych przez Chrystusa,
przez Boga Ojca, przez Boga Stwórcę. To owoc działania
Boga Ojca. Przepiękne są świadectwa misjonarzy, którzy
obserwowali prymitywne ludy Afryki i Australii. Ojciec
Szadesta zaprzyjaźnił się z jednym z bardzo prymitywnych ludów, którzy potrafili liczyć tylko do trzech. byli na
bardzo niskim poziomie kultury kontaktu z rzeczywistością. W pewnym momencie Ojciec Szadesta zauważył,
że naczelnik plemienia zbiera wszystkich, bierze plaster
miody, wypowiada sobie tylko znane słowa i składa
majestatycznie na ziemi. Ojciec Szadesta pyta - co Ty
robisz. Składam ten miód temu, od którego otrzymaliśmy ten dar. Ale przecież miód dają pszczoły. Tak, ale kto
pszczoły nauczył tego ? Proste plemię żyjące na bardzo
prymitywnym poziomie ma świadomość Boga Stwórcy,
który poprzez prawa przyrody dokonuje rzeczy niezwykłych. Dziękujemy dzisiaj panu Bogu za to, że na polach
dokonuje się cud rozmnożenia chleba, a to dar Boga Stwórcy. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Tobie otrzymaliśmy ten owoc ziemi pracy
rąk ludzkich. Ta praca rąk ludzkich to jest praca naszego
rolnika. Dzisiaj pochylamy czoła przed naszymi rolnikami, przed wszystkimi którzy troszczą się o ten symboliczny chleb powszedni., Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za
wiarę polskich rolników, za kultywowanie tradycji, także
za te piękne wieńce, Które są znakiem ogromnej współpracy. Tyle precyzji, tyle wysiłku - to także znak wielkiego
zatroskania polskich rolników o kultywowanie tradycji.

Panu Bogu dziękujemy za tę ciekawą jedność polskiego
rolnika, o której mówił Norwid. Jedną ręką szuka dla nas
chleba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa z nieba.
Proste ale w piękny poetycki sposób wyraża Norwid szacunek dla polskiego rolnika, który potrafił odczytywać
trudne prawdy wiary i wyrażać je w prostym języku. To
przecież polski rolnik znalazł piękne określenia dla trudnych prawd wiary. To polski rolnik mówił o Matce Bożej
Jagodnej wspominając nawiedzenie Najświętszej Maryi
Panny. To polski rolnik nazwał to dzisiejsze święto Matki
Bożej Zielnej. To polski rolnik narodzenie Najświętszej
Maryi Panny - nazwał Matką Bożą Siewną. Pokazuje
jak można złączyć prawdy wiary z boską pracą z różnymi
wydarzeniami także roku biologicznego. Dzisiaj panu
Bogu dziękujemy za tę wielką umiejętność, która polega
na wydobywaniu myśli z nieba, bo polski rolnik chodzi
po ziemi, często zmęczony, ale patrzy w niebo. Dzisiaj
Panu Bogu dziękujemy za tę obecność naszych rolników
w naszej historii. Z wielkim szacunkiem mówi o rolnikach święty Jan Paweł II. W chwilach wielkich zagrożeń,
w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach
narodu ta miłość polskiego rolnika i przywiązanie do
ziemi wykazywały niezmiernie ważne zmaganie o przetrwanie. Dzisiaj w czasach wielkich przemian nie wolno
tego zapominać. oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z ciężkiej ziemi
wydobywały chleb, a w chwilach zagrożeniach były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Dziękujemy Panu Bogu za
te dary, dziękujemy za Matkę Najświętszą, dziękujemy
za naszą historię przenikniętą wiarą, ewangelią, przy-
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wiązaniem do Chrystusa i prosimy aby to stało się rzeczywistością dalszych pokoleń, aby każdy Polak, tak jak
ten rolnik z wypowiedzi Norwida jedną ręką szukał chleba, ale drugą zdrój świeżych myśli wydobywał z nieba
i żył ewangelią i każdy z nas niech tak się stanie. Amen.”
Po zakończonej mszy świętej zebrani udali się pod
pomnik Orła Białego do Powiatowego Miejsca Czci
i Pamięci Historycznej i wzięli udział w uroczystości
składania wieńców i kwiatów z okazji 100 rocznicy
Bitwy Warszawskiej. Szczególnego charakteru temu
patriotycznemu wydarzeniu nadała honorowa asysta
Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy w dniu Święta Wojska Polskiego
uświetnili nasze uroczystości. Żołnierzom z tej okazji
gorąco dziękujemy za wspaniałą postawą we wszystkich pracach podejmowanych na rzecz Ojczyzny i nas
– obywateli. Kwiaty złożyły delegacje: Powiatu Przysuskiego ze starostą Marianem Niemirskim na czele,
samorządowców z gmin z burmistrzem Tomaszem
Matlakiewiczem, przedstawicieli służb mundurowych
z Powiatowymi Komendantami Policji i Państwowej
Straży Pożarnej oraz Nadleśniczym, Rycerze Zakonu
Maryi Staroskrzyńskiej, Delegacja ze Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku. Uroczystość składania kwiatów
poprowadziła Kierownik Wydziału Promocji i Kultury
Marta Zbrowska. Uroczystość pod pomnikiem zakończyła tegoroczne spotkanie z okazji dożynek i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Jarosław Bednarski
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GMINA ODRZYWÓŁ NARESZCIE BEZ POŻARÓW LASÓW
Dzięki służbie patrolowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej gmina Odrzywół zaoszczędziła ok. 300 tys. złotych. Jako to możliwe ?
W 2020 r., od chwili rozpoczęcia patrolowania kompleksów leśnych przez żołnierzy
Wojsk Obrony Terytorialnej – n ie odnotowano żadnej próby podpalenia w gminie
Odrzywół. Uroczystość podsumowania kilkumiesięcznych patroli w okolicznych lasach odbyła się dzisiaj w Odrzywole. Pododdział Wojsk Obrony Terytorialnej od połowy maja kontynuował misję organizacji patroli i wsparcia administracji publicznej
w przeciwdziałaniu podpaleniom na terenie gminy.
Wiceminister Obrony Narodowej, Wojciech Skurkiewicz powiedział: w gminie
Odrzywół społeczność od lat zmagała się z bardzo dużą liczbą podpaleń kompleksów leśnych. Zgadzam się z opinią Pana Wójta, ze dla lokalnej społeczności była to
istna plaga. Wojska Obrony Terytorialnej włączyły się w działania prowadzące do
powstrzymania tego procederu poprzez patrolowanie lasów i łąk, gdzie mogło dochodzić do zaprószenia ognia lub jak dobrze wiemy do świadomych podpaleń. Udało
się tego typu wydarzeń, podpaleń i pożarów, choć rok był ekstremalnie suchy i stale

PIENIĄDZE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

istniało najwyższe zagrożenie pożarowe. Tym dobitniej postawa żołnierzy udowadnia sens wspólnego działania
Wsparcie ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej bardzo wysoko ocenił wójt gminy Marian Kmieciak. - Pierwsze pożary miały miejsce 4 lata temu. Tylko 2019 roku spłonęło
ponad 120 hektarów lasów. To były podpalenia - mówił włodarz Odrzywołu: przyleliśmy tutaj kilka lat tragedii ekologicznej, ale finansowej również. Gmina Odrzywół
leży w widłach Pilicy. Są tu piękne tereny, wspaniałe lasy położone na obszarach
chronionych. Ale niestety nie mieliśmy szczęścia w poprzednich latach. Wielokrotnie,
jak przypuszczam, kilka tych samych osób dopuszczało się podpaleń. Szczególnie tragiczny był zeszły rok. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu jednego dnia spłonęło pond
61 ha lasu. Do samej wsi Myślakowice, która została wręcz zasypana odłamkami płonącego drewna przyjechało 71 jednostek straży pożarnej, już nie mówiąc o naszych
strażakach, którzy do lasu wchodzili w kwietniu a wychodzili we wrześniu. A w tym
roku szok. W marcu jedno podpalenie, w kwietniu jeden duży pożar, ale od momentu
rozpoczęcia przez żołnierzy służby patrolowej nagle wszystko się urwało. Ani jednego pożaru. Nareszcie mogliśmy spać spokojnie, mogliśmy szkolić naszych strażaków
OSP. Mogliśmy wreszcie odpocząć od tego ciągłego, przygniatającego wycia syren, od
stałego poczucia zagrożenia. Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni, chociaż nie ukrywam obaw na przyszłe lata, ponieważ podpalacze nie zostali ujawnieni, więc wszystko może wrócić. Jednak za ten rok służby żołnierzy WOT pragnę w imieniu własnym
i wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie podziękować. Starosta przysuski Marian
Niemirski podkreślił, że współpraca z żołnierzami była przykładem modelowej współpracy administracji rządowej z samorządem lokalnym: Ta akcja to wzór współpracy,
można by rzec synergii między jednostką samorządu terytorialnego i organizacją rządową. Nie mówię tego aby chwalić organizację rządową, czy samorządową, mówię
to w kontekście korzyści, o których wspominał Pan Wójt. Sama tylko gmina Odrzywół
zaoszczędziła dzięki żołnierzom 300 tys. zł. A przecież w gaszeniach pożarów uczestniczyły wszystkie jednostki z gminy, duża część sił powiatowych i również wojewódzkich. My dzisiaj tych kosztów nie potrafimy oszacować, co zmienia faktu, że były one
ogromne i społeczeństwo je ponosiło. Działania wojska to nie tylko brak pożarów, to
również zmniejszenie kradzieży drewna w lasach i wzrost poczucia bezpieczeństwa
w społeczeństwie. To bardzo pozytywny efekt podjętych działań i za to bardzo serdecznie w imieniu naszej społeczności panu ministrowi i wszystkim zaangażowanym
żołnierzom bardzo dziękuję. Efektem działań żołnierzy w gminie Odrzywół i druhów
OSP był fakt braku podpaleń lasów - pierwszy raz od wielu lat.
Fot. Marta Zbrowska
Jarosław Bednarski

Powiat przysuski jest jedynym samorządem w regionie radomskim, gdzie spadło
bezrobocie. - W naszym powiecie nie ma dużo zakładów, które zwalniają pracowników z powodu epidemii koronawirusa. To teren głównie rolniczy - tłumaczy Waldemar Kwiatkowski, nowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze. Poziom bezrobocia w powiecie przysuskim wynosi 17,5%. W urzędzie
pracy zarejestrowanych jest obecnie 3325 osób. - Cieszy to, że lipcu było zarejestrowanych 1883 osoby. W tym samym miesiącu ubyło z naszych statystyk 2014
osób - powiedział dyr. Kwiatkowski. W lipcu pracę podjęło 1200 osób. W ramach
tarczy antykryzysowej PUP w Przysusze pozyskał ok. 14,5 mln złotych, z czego
przedsiębiorcom wypłacono już 10 mln 800 tys. złotych. - W ramach pożyczki
wpłynęło 1435 wniosków na łączną kwotę ponad 7 mln złotych - informuje dyr.
Kwiatkowski. W ostatnich dniach przysuski pośredniak otrzymał z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2,7 mln złotych w ramach Funduszu Pracy.
Środki zostaną przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia
m.in. na prace interwencyjne czy dofinansowanie działalności gospodarczej.
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POWIAT PRZYSUSKI

W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
1 sierpnia 2020 delegacje samorządowców złożyły hołd
pamięci Powstańców Warszawskich w 74 rocznicę wybuchu Powstania. W uroczystym spotkaniu wzięła udział
grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy powoli
stają się stałymi uczestnikami naszego życia społecznego
w powiecie. Uroczystość rozpoczął przemarsz żołnierzy
z pochodniami, którzy spod Sanktuarium Matki Bożej
Staroskrzyńskiej przeszli w szyku pod Pomnik Orła Białego, przy którym zaciągnęli wartę honorową. Następnie
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniając
czyn powstańczy Powstańców Warszawskich z 1944 r. Po-

wiat reprezentowali wicestarosta Marek Kilianek i Powiatowy Komendant Straży Pożarnej Marcin Sokół. Wiązankę
kwiatów złożyli również samorządowcy Gminy i Miasta
Przysucha oraz żołnierze. W zapadającym zmierzchu
żołnierze z pochodniami prezentowali się szczególnie
okazale. Jak podkreśla wicestarosta Kilianek należą się
im szczególne podziękowania za wsparcie wielu działań
realizowanych w powiecie. Żołnierska służba to nie tylko udział w rocznicach i uroczystościach, choć to zawsze
bardzo miły i pożądany akcent odzwierciedlający związki
z obywatelami. To przede wszystkim wsparcie udzielane

w rozwiązywaniu palących problemów, pomoc w walce
z epidemią i wspólne patrole profilaktyczne realizowane
w lasach i na ulicach wspólnie z Policją i strażą pożarną. Bardzo za to dziękujemy. Dziękuję również za to, że
w czasie uroczystości choćby takich, jak upamiętnienie
Powstania Warszawskiego, obecność munduru żołnierza
polskiego jest stałym akcentem podkreślającym obecną
suwerenność i wolność Polski, dokumentującym, że cele
i marzenia Powstańców zostały po latach spełnione –
podkreśla wicestarosta marek Kililanek.
Jarosław Bednarski

Uczestnicy uroczystości
przy Pomniku Orła Białego..

Wicestarosta Marek Kilianek
oddaje hołd pamięci Powstańców.

Żołnierze oddają hołd powstańcom
walczącej Warszay.

ŁĘGONICE MAŁE – 600 ROCZNICA
LOKACJI NA PRAWIE MAGDEBURSKIM
Sześcset lat temu, czyli w 1420 roku lokowano na
prawie magdeburskim Łęgonice Małe w położone w gminie Odrzywół. 25 lipca obchodzono 600
- lecie miejscowości i parafii św. Marii Magdaleny. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp
pomocniczy warszawski Michał Janocha, w programie uroczystości nie zabrakło również inscenizacji historycznej i rycerskiego pikniku.
Łęgonice Małe (dawniej Sandomierskie i Opoczyńskie)
lokowane zostały w 1420 roku przez króla Władysława
Jagiełłę staraniem pochodzącego z Sandomierza arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby z Sandomierza
i Kapituły Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego. Łęgonice
należały do kapituły gnieźnieńskiej do końca XVIII wieku. - Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie nad Pilicą miało
ponad 1000 ha gruntów i dało piękną kartę działalności gospodarczej na tym terenie - wyjaśnia Marian

Kmieciak - wójt gminy Odrzywół. - Były tutaj dwa mosty, były tutaj brody - zachowały się ślady. Ale niestety,
to co było mocną stroną tego miasta - położenie na
szlakach handlowych - okazało się jednocześnie jego
słabą stroną. W XV wielu liczebność Łęgonice wahała
się między 200-300 osób. - Nie było to może wielkie
miasto, było troszkę poniżej przeciętnego standardu
w Małopolsce. Liczbowo nie odbiegało od pozostałych
miast i miasteczek - mówi prof Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, opocznianin Jerzy Gapys.
Dziś Łęgonice Małe liczą około 120 mieszkańców. Więcej jest domów działkowych, niż stałych mieszkańców. Można powiedzieć, że miejscowość zamieszkana
jest w zasadzie przez rodzinę. Dobre się tu znamy, lubimy i kiedy trzeba - współpracujemy - mówi Andrzej
Wasiak, który sołtysem Łęgonic Małych jest od ponad
20 lat. W Łęgonicach Małych również sześć wieków
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temu powstała parafia św. Marii Magdaleny. W XV w.
wybudowano tu drewniany kościół, nad którym opiekę sprawowali Bożogrobcy z Miechowa. W 1521 roku
wybudowano drugi kościół, który - jak głosi legenda spłonął podczas polowania urządzonego przez hrabiego Stanisława Małachowskiego. Marszałek Trybunału
Koronnego, chcąc odkupić swoją winę w 1765 ufundował budowę kościoła, który w Łęgonicach Małych
funkcjonuje do dziś. Pierwszym plebanem parafii był
pleban Piotr. Dziś proboszczem parafii jest ks. Robert
Kotowski. Głównym punktem obchodów 600-lecia
Łęgonic Małych była Msza św. pod przewodnictwem
biskupa pomocniczego warszawskiego Michała Janochy. - Patronka waszej świątyni pokazuje nam rolę
kobiety w Kościele. Św. Maria Magdalena pokazuje
wielkość i godność powołania niewiasty, a tradycja Kościoła mówi, że to była jawnogrzesznica, którą chcieli
ukamienować. Maria Magdalena uczy nas przedziwnej
tajemnicy o słabości silnych i o sile słabych. Mszę św.
zakończyła procesja wokół kościoła, uroczyście odśpiewane „Te Deum” oraz błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem. Podczas uroczystości dla miejscowości
i parafii wręczony został Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. W imieniu marszałka Adama Struzika, na ręce wójta gminy Odrzywół, Mariana Kmieciaka i proboszcza
parafii w Łęgonicach Małych, ks. Roberta Kotowskiego
medal i dyplom wręczył radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Leszek Przybytniak. Radny odczytał
również list skierowany do lokalnej społeczności przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego. O historyczną oprawę wydarzenia zadbała Choragiew Rycertwa
Sandomierskiego, która przedstawiła tańce dworskie,
XV-wieczną muzykę, a przede wszystkim wręczenie
przywileju królewskiego. W trakcie jubileuszu czynne było obozowisko rycerskie i stoisko z rzemiosłem
średniowiecznym. - Dzisiejsza uroczystość to wielkie
święto. Chcemy przez takie wspomnienia, jubileusze,
zaszczepić w młodzieży chęć sięgania do korzeni mówi starosta przysuski - Marian Niemirski.
Na podstawie materiału opublikowanego
przez Radio Plus Radom
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BORKOWICE

RUSZYŁY INWESTYCJE GMINNE
Z małym opóźnieniem związanym z epidemią koronawirusa ruszyły inwestycje. W Niskiej Jabłonicy rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej. Wykonawcą
jest firma Termo-Bud Łukasz Kłak. Planowany termin
zakończenia zadania to grudzień 2020 . Budynek świetlicy zostanie wyposażony w instalacje fotowoltaiczną
o mocy 3 KW. Trwają prace remontowe strażnicy OSP
w Borkowicach. Wykonany zostanie remont elewacji
ścian zewnętrznych garażu oraz ścian wewnętrznych
budynku. Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania Mazowiec-

kie Strażnice – OSP 2020. Wykonawcą zadania jest
firma D-Projekt Damian Niewiadomski. Ponadto na
terenie gminy trwają prace polegające na modernizacji
i przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Ruszkowicach ul. Leśna o dł. odcinka 400 mb. Trwają
prace polegające na przebudowie ul. Leśnej w Borkowicach oraz w Rzucowie tzw. Agronomówka. W sierpniu zostały wykonane przebudowy dwóch odcinków
dróg gminnych: Zdonków-Politów o dł. 480 mb, Politów- Ninków o dł. 520 mm. Wykonawcą robót była
firma MARKT-MAT Marek Osuchowski. Rozpoczęła

Budowa świetlicy w niskiej jabłonicy.

się również przebudowa odcinka drogi o dł. 550 mb
w Ninkowie. Na terenie gminy realizowane jest pięć
zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: budowa altany w Rudnie, budowa altany w Radestowie, budowa altany w Woli Kuraszowej,
modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej
we wsi Rzuców oraz wykonanie placu zabaw i siłowni
plenerowej w Rusinowie. Trwa budowa boiska do piłki
siatkowej przy Zespole Szkół Podstawowych w Rzucowie. Wykonawcą robót jest firma Nakal z Nowego
Miasta.

Remont straznicy w Borkowicach.

WAKACJE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
I GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach zorganizowały dwa wyjazdy wakacyjne o charakterze rekreacyjnym i krajoznawczym. W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym obowiązującym w obiektach czy większych
grupach zdecydowaliśmy się na wyjazdy zapewniające bezpieczeństwo i możliwość
zachowania dystansu społecznego oraz zachowanie niezbędnych procedur bezpieczeństwa.
Uczestnicy musieli dostosować
się do obowiązujących w danym
miejscu rygorów sanitarnych
(np. maseczka, dezynfekcja rąk,
oświadczenia dotyczące zdrowia). Pierwszy wyjazd odbył
się 29.07.2020 r. do Multikina
w Radomiu na film pt. „Czworo
dzieci i coś” , na drugi wyjazd
pojechaliśmy 05.08.2020 r. do
Parku Rozrywki - Farmy Iluzji
w Mościskach. Farma Iluzji”
to jedyny w Polsce park sensoryczny osadzony w świecie
iluzji, w którym do dyspozycji
dzieci jest kilkadziesiąt różnego
rodzaju atrakcji. To wyjątkowe
miejsce do edukacji poprzez
zabawę i wypoczynek na świeżym powietrzu. Uczestnikom
towarzyszyło mnóstwo atrakcji
min. latająca chata tajemnic,
tunel zapomnienia, labirynt luster oraz pokój Amesa. Wszyscy
uczestnicy zadowoleni wrócili
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do swoich domów, ponieważ oderwanie się od szarej codzienności i przeniesienie w świat magii było niesamowitym przeżyciem. W okresie wakacyjnym w GOK
w Borkowicach dzieci i młodzież codziennie mogli korzystać z bezpłatnego dostępu
do internetu, ping ponga, oraz gier planszowych.
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BORKOWICE

SUKCES ÓSMOKLASISTÓW Z BORKOWIC
Nietypowo jak to bywa w normalnym roku szkolnym, bo dopiero 31 lipca 2020r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Cieszy fakt, że uczniowie
klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach znaleźli się na podium najlepszych
szkół, osiągając drugi średni wynik w rankingu szkół powiatu przysuskiego , ustępując tylko uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze. Najlepsze wyniki wśród ósmoklasistów z Borkowic przekraczające próg 90 procent z wszystkich zakresów egzaminu osiągnęli : Wiktoria Gawrońska , Wiktoria Sykuła
, Błażej Płóciennik . Średni wynik dla uczniów całej klasy ósmej to 57,6 procenta z wszystkich zakresów
egzaminu: j. polski – 67, matematyka – 54 i j. angielski – 52 Uczniom klasy ósmej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Łąckiego w Borkowicach serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas edukacji
w szkole średniej.

BOHATEROWIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919-1920
– CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Stefan Antoni Dembiński
(1901-1974) z Borkowic,
ochotnik, za udział w wojnie z Rosją otrzymał Krzyż
Walecznych i Krzyż Srebrny
Virtuti Militari.

Jerzy Łącki ( 1898-1967)
z Radestowa, ochotnik,
ułan wyróżniony za waleczność na froncie litewsko-białoruskim.

Jan Nowak ( 1900-1984)
- na zdjęciu z lewej strony,
uczestnik bitwy pod Komarowem z armią konną
Budionnego.

Ludwik Bomba ( 18951953) z Ruskiego Brodu,
walczył w 8 pułku artylerii
na Wołyniu.

Jan Bielecki( 1900-1971)
z Wymysłowa , kapral
1 kompanii 55 pułku
piechoty, uczestnik bitew
pod Berezyną, Słuckiem,
Mińskiem, Baranowiczami
oraz w Bitwie Warszawskiej.

Józef Madej z Ruskiego
Brodu, starszy wachmistrz,
działacz ruchu ludowego,
hubalczyk, zginął w 1944
roku.

Jan Gaszyna (1900-1974)
z Januchty, uczestnik walk
w obronie Brześcia nad
Bugiem.

Stefan Madej ( 1893-1940)
z Ruskiego Brodu, członek
Polskiej Organizacji Wojskowej, ludowiec, uczestnik
wyprawy kijowskiej i Bitwy
Warszawskiej.

Wincenty Bomanowski
(1898-1988) z Ruskiego
Brodu, uczestnik wyprawy
Kijowskiej oraz bitwy pod
Komarowem.

Janusz Łącki (1902-1940)
z Radestowa , ułan 206 pułku ułanów, zamordowany
w Katyniu w 1940 roku.

W wojnie polsko-bolszewickiej wzięli również udział : Jan Fuksiewicz z Ruszkowic, Stanisław Fuksiewicz z Borkowic, Kazimierz Rychlik
z Rzucowa – uczestnik walk o Grodno, Jan Rychlik z Rzucowa, Karol Gibaszewski , Zygmunt Jarząbek, Jakub Koselski, Karol Korczak z Kochanowa, Czesław Mosiołek z Kochanowa – poległ w walce z bolszewikami, Stefan Pietras – zginął 20 lipca 1920 roku pod Wołkowyskiem, Stefan Wiechecki z Woli Kuraszowej – pobyt w niewoli bolszewickiej, Władysław Weber z Borkowic – podporucznik, legionista,
Władysław Bajor z Ruskiego Brodu – uczestnik wojny z bolszewikami oraz III Powstania Śląskiego, Michał Balcerak z Długiej Brzeziny,
Adam Tamioła z Rusinowa – uczestnik wyprawy kijowskiej, dotarł z 4 pułkiem strzelców konnych aż do Białej Cerkwi, Władysław Skrzynecki z Borkowic-syn organisty, Michał Fuksiewicz, ur. w Borkowicach, major kawalerii 5 pułku ułanów, Jan Mołdowa z Radestowa uczestnik walk z Rosją i z Czechami o Zaolzie, kawaler Krzyża Walecznych. Większość z wymienionych było ochotnikami, którzy poszli
na wojnę z bolszewikami odpowiedzi na odezwę premiera Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa z dnia 30 lipca 1920 r. Oto
wymowny fragment odezwy: ,, Gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie
w kajdanach, lepsza śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie
wolno, ani rezygnować nie wolno! Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew i życie, bo ta ofiara stokrotnie
się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby’’. Zwycięstwo z bolszewicką Rosją pozwoliło na budowę niepodległego państwa
polskiego oraz uchroniło Europę Zachodnią od wpływów komunistycznej ideologii.
Robert Fidos
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Adam Giziński (1902-1981)
z Lusztyku, walczył pod
Lwowem, ranny w czasie
walk.
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KLWÓW

PRACOWITE WAKACJE W GMINIE KLWÓW
Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do rozwoju każdej gminy jest inwestowanie. Choć okres wakacji w sposób oczywisty kojarzy się głównie z wypoczynkiem i rekreacją, to w przypadku Urzędu Gminy Klwów, jest to czas wzmożonych działań inwestycyjnych i remontowych. Mimo czasu letniego, nie zwalniamy tempa. W całej gminie
realizowany jest szereg inwestycji w różnych sołectwach, jak również w różnych zakresach. Prowadzone są zarówno poważne zadania inwestycyjne, jak i te nieco mniejsze,
lecz ważne dla mieszkańców. Wykonywane przedsięwzięcia możemy podzielić na główne obszary takie jak: drogi, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej i inne. Na
realizację większości z nich udało się uzyskać środki zewnętrzne. Gmina Klwów zaplanowała łącznie na inwestycje około 1 533 819,00 zł. Pozyskując na ten cel dotację w wysokości ponad 50% wszystkich zainwestowanych środków z budżetu gminy.

Poniżej przedstawione są inwestycje w poszczególnych miejscowościach w Gminie Klwów:
Klwów:
W centrum gminy rozpoczęły się prace związane z modernizacją fontanny oraz zagospodarowaniem części parku nowymi nasadzeniami ozdobnych krzewów, co podniesie atrakcyjność naszego sołectwa. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina na realizację przedsięwzięcia pozyskała 50% środków, a szacowany koszt prac to 20 000 zł .

13 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Klwów został podpisana umowa z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim oraz Dyrektorem
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Marcinem Wajdą na przebudowę
drogi gminnej nr 330313W Klwów- Głuszyna w ramach Instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowita
wartość inwestycji opiewa na 1 300 000,00 zł z czego Gmina Klwów pozyskała 60%
dofinansowania na w/w inwestycję.
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KLWÓW
Kłudno:

Podczasza Wola:

Ruszyły prace nad obiektem małej architektury jakim jest wiejska altana w miejscowości Kłudno. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Zadaniem tej inwestycji jest pogłębienie integracji
społecznej. Altana jest świetnym miejscem do organizowania spotkań i spędzania
wspólnego czasu na świeżym powietrzu.

Gmina wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa, a tym miejscem jest Świetlica Wiejska w Podczaszej Woli. Uroczyste otwarcie
odbyło się w sobotnie popołudnie - 26 lipca, a uczestniczyli w niej zaproszeni goście
oraz mieszkańcy Podczaszej Woli i Kłudna.
Budowa obiektu została dofinansowana w kwocie 69 000,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Sady- Kolonia, Drążno:
Nowe miejsca do zabawy, rekreacji, spędzania wolnego czasu dla dzieci pojawią się
w naszej gminie. Do końca roku na terenie gminy powstaną nowe place zabaw, które
zostaną wybudowane we wsiach: Sady- Kolonia oraz Drążno. Realizacja inwestycji
jest możliwa dzięki w wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Brzeski:
24 czerwca 2020r. został podpisana umowa z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim o udzielnie datacji ze środków finansowych budżetu
Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycja obejmuję realizację przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Brzeski na odcinek 553 m. Całość zadania opiewa na kwotę
115 000 zł z czego gmina uzyskała 40% dofinansowania. Prace budowlane już się
rozpoczęły i mają potrwać do końca października.
W miejscowości Brzeski, trwa także modernizacja i remont świetlicy wiejskiej. W ramach inwestycji zostaną odmalowane ściany, przeprowadzona będzie modernizacja
instalacji elektrycznej oraz zakupione nowe ławki i stoły. Zmodernizowanie obiektu
ma na celu poprawienie warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną.

Inne:
Ponadto na terenie Gminy Klwów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. W związku z tym, 10 lipca 2020 r. została podpisana umowa
na dofinansowanie tego zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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NOWE DROGI W GMINIE GIELNIÓW
Na terenie gminy w ostatnim okresie dokończono budowę drogi z Brzezinek do Snarek o długości 760m oraz z Brzezinek w kierunku Huty o długości 280m. Nawierzchnię
asfaltową położono również na ulicy Południowej w Gielniowie na odcinku 200 m.
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację zadań pod nazwą:
- przebudowa drogi gminnej Nr 330207W w miejscowości Sołtysy
-przebudowa drogi gminnej Nr 330204W w miejscowości Brzezinki.

ZDALNA SZKOŁA+
Gmina Gielniów po raz drugi wzięła udział w konkursie
zorganizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu Zdalna Szkoła+.
Złożyliśmy wniosek i po podpisaniu umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 54 999,58zł na
zakup sprzętu niezbędnego do realizacji nauki zdalnej.
Wsparciem w ramach projektu mają zostać objęci nauczyciele i uczniowie, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+), niemający warunków technicznych do
uczestniczenia w kształceniu zdalnym.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Po zakończeniu epidemii zakupione za pieniądze ze
„Zdalnej szkoły +” laptopy wrócą do szkół i tam będą
wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.
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PLACÓWKI OŚWIATOWE GOTOWE NA POWRÓT UCZNIÓW
Rok szkolny 2019/2020 zakończył się inaczej niż w poprzednich latach a i wakacje
też były dla większości dzieci i młodzieży naznaczone pewnymi ograniczeniami
związanymi z pandemią. Nie stanowiło to natomiast ograniczenia dla organu prowadzącego i Dyrekcji Placówek Oświatowych w przygotowaniu obiektów do nowego
2020/2021 roku szkolnego. W obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie odnowiony został główny hol oraz zaplecze kuchenne. Wartość prac wyniosła

67 679 zł. Ponadto w budynku przy ulicy Sportowej systemem gospodarczym przy
udziale rodziców uczniów klasy I i III odnowiono sale lekcyjne. W Publicznej Szkole
Podstawowej w Bielinach zaadoptowano pomieszczenie na nową salę dydaktyczną
oraz pomalowano ściany w gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim. W Publicznej Szkole Podstawowej w Rozwadach wstawiono nowe drzwi do sal lekcyjnych na
piętrze, wymieniono zniszczone ławki szkolne oraz pomalowano stołówkę szkolną.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

15

ODRZYWÓŁ

W TYM ROKU MIJA 40 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
KS. MICHAŁA SPOCIŃSKIEGO
Ks. Michał Spociński urodził się i wychował w Odrzywole. W 1974 r. rozpoczął studia w Wyższym
Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Studiował na jednym roku z obecnym proboszczem
parafii Odrzywolskiej ks. Adamem Łukiewiczem. Święcenia kapłańskie ks. Michał Spociński przyjął
z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego w dniu 31 maja 1980 r. Swoją posługę rozpoczął w Wierzbicy,
w miejscowości dotkniętej rozłamem wśród wiernych, inspirowanych przez służby komunistyczne.
Posługę kapłańską jako wikariusz ks. Michał Spociński rozpoczął w Stąporkowie. Następnie kontynuował w radomskiej Farze, Sandomierzu. Posługę w charakterze proboszcza rozpoczął w parafii
przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu, tam doprowadził do remontu i odnowy tej zabytkowej
świątyni. W tym czasie pełnił też funkcję dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium w Sandomierzu. Kolejną parafią posługi była parafia Wniebowzięcia NMP w Zawichoście. Tam prowadził prace
renowacyjne w zabytkowych kościołach św. Jana Chrzciciela i kościele Wniebowzięcia NMP. Obecnie
ks. Michał Spociński pełni funkcję proboszcza parafii p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie. Kościołem parafialnym jest tam piękna i zabytkowa romańska kolegiata z XIII wieku. Ta świątynia także
przeszła gruntowne renowacje pod kierunkiem ks. Michała Spocińskiego. To tylko część dorobku
i pracy duszpasterskiej naszego rodaka. Kilka lat temu pracownicy Urzędu Gminy mieli przyjemność
odwiedzić w Opatowie ks. Proboszcza.
Z okazji tak zacnego Jubileuszu życzymy księdzu Michałowi Spocińskiemu dalszych udanych lat posługi duszpasterskiej i nieustającej opieki Bożej Opatrzności.
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

POWAŻNA AWARIA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
W CETNIU I ODRZYWOLE
W dniach 19-26 sierpnia b.r. doszło do awarii sieci kanalizacyjnej prowadzącej z Cetnia do oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Powodem było zablokowanie przewodu
tłocznego sieci przez sznurkowego „mopa”. Przez 6 dni ścieki na tym odcinku płynące z Wysokina, Cetnia i Lipin były transportowane wozami asenizacyjnymi. Koszt
awarii i jej usunięcia wyniósł 5 tys. zł. Końcówka „mopa” mogła zostać wrzucona do sieci przez nieodpowiedzialność lub celowo. Niestety, koszty awarii podwyższą
cenę ścieków w gminie Odrzywół. Gmina odbiera ścieki i utrzymuje oczyszczalnię z opłat ustalonych po kosztach własnych.

GMINA ODRZYWÓŁ Z UNIJNĄ DOTACJĄ NA REMONT KAPLICY
W KRÓLÓWCE –STANISŁAWOWIE
W dniu 19 sierpnia b.r. Wójt i Skarbnik Gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dotację w kwocie 54 tys. zł z przeznaczeniem na remont zabytkowej
kaplicy pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i na renowację obrazów z tej kaplicy. Dotacja pochodzi ze środków, które pozyskała Lokalna Grupa Działania „Wszyscy
Razem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podejście LEADER. Koszt robót wyniesie ogółem 79 tys. zł. Termin wykonania robot to 30 września b.r. Kaplica została
wybudowana w 1836 r. na miejscu poprzedniej. Góra Królówka to także leśny cmentarz powstańców styczniowych. W tym miejscu w średniowieczu istniał zamek
rycerski /stąd nazwa „Królówka”/, zamieniony potem na pustelnię.

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE NA DZIAŁANIE PROSPOŁECZNE
DLA GMINY ODRZYWÓŁ
Projekt gminy Odrzywół „ Z nadzieją w przyszłość w gminie Odrzywół” otrzymał dofinansowanie w kwocie 863 tyś. zł
z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w konkursie: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka wdrażania projektów Unijnych. Założenie projektu przewiduje min. kontrakty socjalne,
staże i prace społeczno – użyteczne, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i poradnictwo indywidualne.
Projekt przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie też jego realizatorem.
Rozpoczęcie projektu jeszcze w bieżącym roku.
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DOŻYNKI W POTWOROWIE
Po raz kolejny, pięknie się złożyło, że w święto Patronki natury, pracy na roli i plonów, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej,
15 sierpnia 2020r. przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wielki dzień dziękczynienia dobremu Bogu za plony ziemi. Jest to święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy i działkowców, którzy tego dnia dziękują Bogu i proszą Go o Jego
błogosławieństwo dla swojej pracy. Gospodarzem tegorocznych Dożynek była wioska Łojków, a zaszczytu bycia starostą Dożynek dostąpili Pan Radny Łojkowa Łukasz
Chrząstowski wraz z małżonką Dorotą, którzy w imieniu Parafian z wioski, poprosili
Księdza Proboszcza o dziękczynienie Bogu za dar plonów. Ksiądz Paweł wygłosił
kazanie, w którym przypominał o pracy ludzkiej, która ma sens jedynie wtedy, gdy
służy także, a nawet przede wszystkim rozwojowi duchowemu i zbawieniu, a nie
tylko zaspokajaniu doczesnych potrzeb. Na koniec Mszy dziękczynnej, zabrał głos
Sołtys Łojkowa p. Wiesław Klimek wraz z małżonką, który podziękował Księżom za
dar modlitwy, podziękował mieszkańcom swojej wioski za tak czynne włączenie się
w przygotowanie tego święta w wielu wymiarach i wszystkim uczestnikom naszego świętowania. Po Panu Sołtysie głos zabrał Pan Marek Klimek, który jako włodarz
Gminy wyraził wdzięczność wobec Starostów Dożynek – mieszkańców gminy, wobec Księży i wszystkich obecnych.
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ZAWODY WĘDKARSKIE
ROLNIKU,
PRZYGOTUJ SIĘ DO SPISU!

W dniach 25-26 lipca 2020 na zalewie w Rdzuchowie odbyły się Karpiowe Zawody
Wędkarskie. W Zawodach wzięło udział 39 członku Wędkarskiego Stowarzyszenia
Gminy Potworów EsoX. Uczestnicy mieli okazję zawalczyć o puchar prezes stowarzyszenia oraz nagrody rzeczowe. Nad prawidłowym przebiegiem czuwali organizatorzy i sędziowie.

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na
podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.
Kiedy odbędzie się spis rolny?
Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r.
Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Kto musi się spisać?
Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować
aż do momentu spisania się!
Jak się spisać?
W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru. Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej
kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ
spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy
nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane
jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego. Jeśli rolnik
z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet,
powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać
się przez telefon. Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych
opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić
udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
Dlaczego spis rolny jest potrzebny?
Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji
pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające
wpływ na opłacalność ich produkcji.
Gdzie szukać informacji?
Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest
strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić
stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy
oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.Ponadto od 17 sierpnia 2020 r.
wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer:
22 279 99 99.Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/
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ŚWIĘTO PLONÓW
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ STAROSKRZYŃSKIEJ
W Sanktuarium Matki Bożej
Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku
corocznie w ostatnią niedzielę
sierpnia odbywają się dożynki
parafialne. Cała wspólnota
parafialna w duchu wdzięczności składa podziękowania
za dar plonów, trud i owoce
pracy rolników. Tegoroczne
uroczystości dożynkowe odbyły się 15 sierpnia i nabrały
szczególnego charakteru, gdyż
tego dnia przypada Święto
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny (Matki Boskiej
Zielnej), a jednocześnie zostały połączone z obchodami
Powiatowego Święta Plonów
oraz 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele
samorządów, służb mundurowych, instytucji, szkół, poczty
sztandarowe, Rycerze Matki
Bożej Staroskrzyńskiej, delegacje z wieńcami dożynkowymi
oraz mieszkańcy. Mszy Świętej Dziękczynnej Dożynkowej
w intencji rolników z całego
powiatu przysuskiego przewodniczył Ordynariusz Diecezji
Radomskiej Ks. Biskup Henryk
Tomasik. W trakcie nabożeństwa za szczęśliwe zbiory i owoce ziemi dziękował kustosz Sanktuarium Ks. kan. Andrzej Szewczyk, jak również za trud i ciężką pracę rolników,
ogrodników oraz sadowników. Nieodzownym elementem wpisanym w tradycję święta plonów, są wieńce dożynkowe, będące symbolem urodzaju oraz zebranych plonów,
które rodzi ziemia, a z których człowiek korzysta. Tegoroczne barwne, imponujące wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców, podczas uroczystej mszy świętej zostały poświęcone i złożone przy ołtarzu. Uroczystość miała również patriotyczny charakter, pod Pomnikiem Orła Białego delegacje złożyły symboliczne wieńce, upamiętniając
100 rocznicę Bitwy Warszawskiej, oddając cześć pamięci poległych - „Dziękujemy Bogu za naszą historię przenikniętą wiarą i ewangelią…”- powiedział Ks. Biskup podczas
homilii. Pomimo występujących utrudnień na skutek trwającej epidemii, święto plonów pozostaje wyjątkowym i uroczystym świętem, będącym uwieńczeniem całorocznego
trudu i ciężkiej pracy rolników.
Dorota Widawska
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PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
DO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W WARUNKACH EPIDEMII
W związku z rozpoczęciem 1 września tradycyjnego
kształcenia w szkołach i powrotem do stacjonarnego
trybu nauczania, przygotowania gminnych placówek
oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 i pracy
w warunkach epidemii, były skoncentrowane na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
wszystkim osobom przebywającym w placówkach.
Placówki oświatowe w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, pracowników oświaty starały się jak
najlepiej przygotować do nowych rygorów sanitarnych
oraz obowiązujących wytycznych GIS, MZ i MEN dla
szkół i placówek oświatowych określających organizację pracy, zajęć w szkołach i placówkach, zasady
higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia czy też pracowników szkoły. Placówki
zostały zaopatrzone w podstawowe środki ochrony,
dyspensery do bezdotykowej dezynfekcji rąk wraz
z zapasem płynów, środki do dezynfekcji rąk oraz różnych powierzchni, środki higieniczne i środki czystości.
Przy wejściu zamontowane zostały urządzenia dezynfekujące wraz z zamieszczoną instrukcją korzystania.
W budynkach rozpowszechnione zostały informacje
o obowiązku dezynfekowania rąk, plakaty informacyjne - wskazówki skierowane do uczniów i rodziców,
które przekazują podstawowe zasady zachowania
bezpieczeństwa w szkole, w drodze do niej oraz podczas spędzania wolnego czasu. Zostały uaktualnione

procedury bezpieczeństwa, a w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w kuchni wywieszono plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk. W wyznaczonych
pomieszczeniach na terenie placówek oświatowych
zostały przygotowane izolatoria, wyposażone w środki
ochrony osobistej, termometry do bezdotykowego
pomiaru temperatury, służące do zapewnienia izolacji
w przypadku pojawienia się podejrzenia zachorowania
dziecka lub pracownika. Ponadto z pomieszczeń usunięte zostały przedmioty nienadające się do dezynfekcji, takie jak: dywany, firanki, pluszowe zabawki.
Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku
szkolnego, obejmuje przygotowanie pod względem
organizacyjnym, jak i technicznym, w tym remonty
i prace porządkowe przeprowadzone podczas wakacji. Zakres przeprowadzonych prac w poszczególnych
placówkach obejmował: w PSP Nr 1 w Przysusze
została zdjęta boazeria na górnym korytarzu, wykonano gipsowanie, malowanie, wymieniono 8 okien
oraz drzwi w kotłowni i pomieszczeniu olejowym
na przeciwpożarowe; - w PSP Nr 2 w Przysusze przy
ul. Skowyry przeprowadzone zostały prace remontowe
dotyczące powiększenia sali przedszkolnej, utworzenia w tej sali wyjścia awaryjnego poprzez zastąpienie
okna drzwiami balkonowymi (celem zamontowania
dużego okna, jest również zapewnienie naturalnego
oświetlenia sali), dobudowana została ścianka łącząca
bezpośrednio salę przedszkolną z łazienką; natomiast
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w budynku szkoły znajdującym się przy ul. Warszawskiej wykonano malowanie korytarza w nowej części
szkoły, przeprowadzono prace instalacyjne w pracowni
komputerowej, odnowiono wejście główne do szkoły;
-w PSP w Skrzyńsku wykonano malowanie szatni przy
sali gimnastycznej oraz pracowni informatycznej, klatki schodowej na trzech poziomach, barierki przy wejściu głównym do budynku, renowacji poddano blaty
ławek z sal lekcyjnych, remontowi poddano schody
wejściowe zewnętrzne, uzupełniono braki płytek na
schodach od strony sali gimnastycznej, naprawiona
została siatka przy ogrodzeniu boiska szkolnego oraz
pokrycie dachowe budynku; - przy Samorządowym
Przedszkolu Nr 1 w Przysusze wymianie została poddana nawierzchnia wokół przedszkola oraz ogrodzenie; -w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek”
w Przysusze w związku z utworzeniem dodatkowych
miejsc opieki nad dziećmi, wyodrębnione zostały pomieszczenia z istniejącego budynku i zaadaptowane
na potrzeby klubu dziecięcego, dodatkowo zakupiony
został sprzęt, urządzenia oraz wyposażenie wraz z pomocami dydaktycznymi.
W wyniku rozstrzygniętego w sierpniu br. konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skrzyńsku, od 1 września 2020 r. funkcję Dyrektora
placówki pełni Pani Dorota Cieślikowska.
Dorota Widawska
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UCZNIOWIE Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W PRZYSUSZE Z NAJLEPSZYM WYNIKIEM
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze mogą pochwalić się
osiągniętym najlepszym wynikiem egzaminu ósmoklasisty na terenie powiatu przysuskiego. Do egzaminu przystąpiło 39 osób z dwóch klas. Kluczowymi przedmiotami były: matematyka, język polski i język angielski. Uczniowie napisali test z języka
polskiego na 65,74 procent, z matematyki 60,26, a z języka angielskiego na 53,63.
Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli z języka polskiego oraz matematyki. – Cieszą
mnie te wyniki i sukces naszych uczniów, do którego znacznie przyczynili się nasi
nauczyciele. Nauka, to także ciągłe mobilizowanie uczniów do wytężonej pracy,
zachęcanie Ich do nauki. Jak jest to ważne przekonaliśmy się w czasie epidemii koronawirusa, gdy musieliśmy przejść na nauczanie zdalne. Uczniom nie zabrakło zapału, by powtarzać materiał, przygotowywać się. Dzięki tej systematyczności i pracy
dotrwali do terminu przełożonych na czerwiec egzaminów i świetnie napisali testy.
To świadczy, że dobrze kształcimy naszą młodzież - powiedziała Pani Anita Kacperska
Dyrektor PSP Nr 1 w Przysusze. Tak wysokie osiągnięcia, tym bardziej zasługują na
uznanie i są powodem do dumy, gdyż drugie półrocze minionego roku szkolnego,
ze względu na panującą epidemię, było czasem wyjątkowo trudnym również dla
oświaty, a system kształcenia na odległość, był niecodzienną formą nauczania. Gratulujemy osiągnięć!
Dorota Widawska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych na terenie miasta Przysucha
1.Nieruchomość położona w Przysusze, ul. Przemysłowa 20, 26-400 Przysucha, zabudowana następującymi budynkami:-budynek ubojni o konstrukcji tradycyjnej murowanej parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 158m², rozbudowany po 2004
roku o część produkcyjno-biurowo-socjalną o pow. 171,54m²,- boksy magazynowe
o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowe, niepodpiwniczone o pow. użytkowej
70m²,-budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony
o pow. użytkowej 45m² wybudowany około 1930 roku. Z uwagi na brak dokumentacji
potwierdzającej legalność rozbudowy ubojni-część produkcyjno-biurowo-socjalna budynku ubojni o pow. 171,54 m² nie wchodzi w zakres wyceny. Przeznaczenie w planie
miejscowym: teren zgrupowań przemysłowo-składowych, funkcja makrousługowa,
Nr działki – 2001, Nr KW RA1P/00042312/9, pow.działki 2177 m². Cena wywoławcza
/w zł/-163 307,-. Wysokość wadium / w zł/-20 000,-. 2.Nieruchomość położona w Przysusze, ul. Krakowska, 26-400 Przysucha. Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Nieruchomość niezabudowana. Opis nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu pokój nr 4a. Nr działki 532/32, Nr KW RA1P/00021532/4, Powierzchnia
działki 1321/m²/.Cena wywoławcza /w zł/ -45 218,49,Wysokość wadium /w zł/
-4 000,-.3.Nieruchomość położona w Przysusze ul. Krakowska, 26-400 Przysucha. Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Nieruchomość niezabudowana. Opis nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu pokój nr 4a. Nr działki
532/33, Nr KW RA1P/00021532/4, pow. działki 1321 /m²/. Cena wywoławcza /w zł/
-45 218,49, Wysokość wadium / w zł/-4 000,-. 4.Nieruchomość położona w Przysusze
ul. Krakowska, 26-400 Przysucha. Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Nieruchomość niezabudowana. Opis nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego
tut. Urzędu pokój nr 4a. Nr działki 532/33, Nr KW RA1P/00021532/4, pow. działki 1321
/m²/. Cena wywoławcza /w zł/ -45 218,49, Wysokość wadium / w zł/-4 000,-.5.Nieruchomość położona w Przysusze ul. Czemińskiego, 26-400 Przysucha. Nieruchomość
niezabudowana ma kształt nieforemnego wielokąta. Tereny budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Nr działki 4508, Nr KW RA1P/00008415/1, pow. działki 694 /
m²/. Cena wywoławcza /w zł/ 42 169,32,- Wysokość wadium / w zł/ 4 000,-. Przetarg
odbędzie się dnia 15.09.2020r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Wadium należy wpłacać do dnia 10.09.2020r. na rachunek bankowy w PEKAO S.A.
Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964 /termin wpływu wadium do
dnia 10.09.2020r./.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji tut. Urzędu /p. nr 3/, tel. /048/675-28-23, w Wydziale
Mienia Komunalnego tut. Urzędu /p. nr 4a/, tel. /048/ 675-00-44 oraz w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze.
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Anita Kacperska Dyrektor PSP Nr 1 w Przysusze.

OGŁASZA

Nie potrafisz grać
?
Spokojnie, nauczy
my
Cię! Za darmo!

NABÓR
DO ORKIESTRY
DĘTEJ

ZAPRASZAMY
OD WRZEŚNIA
DO DOMU KULTURY
W PRZYSUSZE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 12.00-18.00
DO INSTRUKTORA DS. MUZYKI, SALA NR 3
WIĘCEJ INFORMACJI TEL.

48 675 24 73

WWW.PEDEKPRZYSUCHA.PL
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SPORT I EDUKACJA
– UMOWY O DOFINANSOWANIE JUŻ PODPISANE!
W dniach 20-21 sierpnia br. Burmistrz Gminy i Miasta
Przysucha Tomasz Matlakiewicz oraz Skarbnik Aneta
Olborska uczestniczyli w podpisaniu kolejnych umów
o dofinansowanie zadań, tym razem z zakresu sportu
i edukacji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone
na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do
istniejącej infrastruktury sportowej poprzez budowę
ciągów komunikacyjnych, trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy zespole boisk do piłki siatkowej plażowej w Przysusze przy ul. Topornia” oraz na
funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek”
w Przysusze, w ramach Modułu 2 Programu „Maluch
+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Od 1 września w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze została zwiększona do
30 liczba miejsc opieki dla dzieci, w związku z tym
w okresie wakacyjnym zostały przeprowadzone prace
remontowe dotyczące wyodrębnienia i przygotowania dodatkowych pomieszczeń. Ponadto zakupiony
został sprzęt, urządzenia oraz wyposażenie wraz
z pomocami dydaktycznymi. Działania te były również
współfinansowane ze środków pozyskanych przez samorząd w poprzedniej edycji Resortowego programu
„Maluch +” 2020. Natomiast środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE 2020” na rozwój bazy sportowej na terenie gminy Przysucha, umożliwią realizację
nowego zadania inwestycyjnego jeszcze w tym roku.

Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha
oraz Artur Standowicz II Wicewojewoda Mazowiecki podczas podpisania umowy.
Jego zakres będzie obejmował budowę ciągów pieszych wraz z utwardzeniem terenu, kontenera szatniowo-socjalnego, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
i wodociągowych oraz montaż małej architektury
w Toporni. Warto przypomnieć, że pod koniec 2019 r.
nad zalewem w Toporni został wybudowany zespół
boisk do piłki siatkowej plażowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, obejmujący 3 boiska o całkowitej powierzchni 1476 m2 wraz z trybunami dwurzędowymi

na 52 miejsca. - Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy
otrzymać wsparcie finansowe dla naszej gminy. Dzięki
temu w Toporni zostanie zbudowana szatnia. Będzie
tam też zaplecze techniczne i sanitarne. To drugi etap
rozbudowy tej bazy sportowej – powiedział Tomasz
Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.
Łączna pula pozyskanych przez samorząd środków
w ramach podpisanych umów wynosi 115 920,00 zł.
Dorota Widawska

Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Aneta Olborska Skarbnik oraz Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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76 ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W dniu 1 sierpnia z okazji przypadającej w tym roku 76 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego ku uczczenia pamięci poległych i zamordowanych, o godz. 17:00 w godzinę „W”, przez jedną minutę zabrzmiał dźwiękowy ciągły sygnał alarmowy,
emitowany z uruchomionych syren na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Tego dnia
w siedmiu miejscach pamięci Stałego Rejonu Odpowiedzialności o godz. 21:00,
w tym również w Skrzyńsku pod Pomnikiem Orła Białego, Żołnierze Wojsk Obrony
Terytorialnej wraz z przedstawicielami samorządów, w blasku pochodni złożyli symboliczne wieńce oraz zapalili znicze pamięci. Podczas obchodów upamiętniających
76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Tomasza Matlakiewicza, kwiaty pod Pomnikiem złożyli Radni.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ OBCHODY 100 ROCZNICY
BITWY WARSZAWSKIEJ NA TERENIE GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego połączone były z obchodami 100 rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Tego dnia w całym kraju odbywały się oficjalne uroczystości.
W Przysusze w Kościele pw. Św. Jana Nepomucena odprawiona została uroczysta
msza święta w intencji uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Przysucha
oraz zgromadzeni mieszkańcy. Odbyła się procesja na Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przy figurze Matki Bożej delegacje złożyły wieńce ku pamięci poległych.
W Skrzyńsku w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej odbyły się uroczystości

dożynkowe, w trakcie których nie zabrakło patriotycznego akcentu z okazji przypadającej 100 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Pod Pomnikiem Orła Białego
przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku, Rycerze Matki Bożej Staroskrzyńskiej w asyście żołnierzy WOT
złożyli symboliczne wieńce, oddając cześć bohaterom tamtych wydarzeń.
Dorota Widawska
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„WYGNAŃCE”

PRZYSUCHA – W DRODZE

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum
Wsi Radomskiej w Radomiu i Dom Kultury w Przysusze
zapraszają na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi
Radomskiej w Radomiu i Dom Kultury w Przysusze zapraszają
na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

13 WRZEŚNIA /niedziela
17.00. Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9. Wstęp wolny
„WYGNAŃCE”

20 WRZEŚNIA /niedziela
17.00. Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9. Wstęp wolny
„PRZYSUCHA – W DRODZE”

Spotkanie otworzy wykład dr Agnieszki Zarychty-Wójcickiej dotyczący
polityki władz okupacyjnych wobec wysiedlonych z Poznańskiego
w 1939 r. na teren GG oraz realiów ich życia w gminie Przysucha
w okresie II wojny światowej. „Wygnańce”, jak ich nazywała miejscowa
ludność, przebyli długą i tragiczną w skutkach drogę. Ich losy przybliży
film „Podróż do miejsc nakazanych”, który został zrealizowany w 2017 r.
przez Amatorski Klub Filmowy „JAR” na podstawie wspomnień osób
przesiedlonych do Opoczna, Żarnowa i Przysuchy. Projekcja filmu
zakończy spotkanie.

Prezentacja dorobku oraz sylwetek członków Klubu Fotograficznego
działającego przy Domu Kultury w Przysusze w latach 1971-1991. Z kilku
tysięcy ocalałych zdjęć, negatywów i przezroczy wyłoni się interesujący
fragment historii Przysuchy i okolic wzbogacony komentarzem autorów
zdjęć. Fotografie pokażą zmieniający się wizerunek miasta, powstawanie
zakładów przemysłowych, osiedli, blokowisk. Przypomną o społecznych
inicjatywach, pierwszomajowych pochodach i cyklicznych imprezach
kulturalnych. W holu Domu Kultury będzie udostępniona wystawa,
na której zostanie zaprezentowany fragment dorobku Klubu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną podczas spotkań będą zastosowane wszystkie zalecenia Ministerstwa Zdrowia.
Maseczki obowiązkowe͘

tzwiązku z sytuacją epidemiologiczną podczas spotkań będą zastosowane wszystkie zalecenia Ministerstwa Zdrowia.
Maseczki obowiązkowe͘
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RUSINÓW

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE PRZY
BUDOWIE NOWEJ DROGI W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAŁOWICE MAŁE
W lipcu br. zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej
w miejscowości Przystałowice Małe dz. Nr 1597/4 wraz z włączeniem do drogi powiatowej dz. Nr 1597/1”. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Rusinów
pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mieszkańcy miejscowości Przystałowice Małe zyskali nową drogę o nawierzchni bitumicznej
wraz z ulepszonymi kruszywem poboczami, co poprawiło bezpieczeństwo i komfort
mieszkańców w zakresie dojazdu do gruntów rolnych i przyległych posesji.

ROLNIKU, PRZYGOTUJ SIĘ
DO SPISU!
Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, (do 30
listopada 2020 r.). Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy
użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się
w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!
Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności
powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym
dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu
Spisowego.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet,
powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez
telefon.
Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon),
może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat.
Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem
informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki
spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.
Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić
stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu
Statystycznego w Warszawie.
Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.
Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/
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NOWA SIŁOWNIA PLENEROWA
W PRZYSTAŁOWICACH MAŁYCH
W miejscowości Przystałowice Małe powstała siłownia plenerowa dofinansowana ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Nowa siłownia składa się z trzech podwójnych urządzeń do ćwiczeń fizycznych (w tym: orbitrek, narciarz, wyciąg górny,
krzesło, prasa nożna, wahadło), ławki, kosza na śmieci oraz regulaminu korzystania
z siłowni plenerowej.
Nowo stworzona przestrzeń aktywności sportowej będzie sprzyjała międzypokoleniowej integracji społecznej. Przedsięwzięcie podniesie również walory estetyczne
miejscowości, poprawi jakość życia mieszkańców, urozmaici ofertę sportową, a co
najważniejsze zmobilizuje społeczność lokalną do aktywności fizycznej.

REMONTY W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
Tradycją jest, że czas wakacji upływa pod znakiem remontów w placówkach oświatowych, w zależności od potrzeb, jakie zostały zgłoszone do organu prowadzącego
placówkę. W tym roku wykonano wiele prac remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z oddziałami przedszkolnymi w Rusinowie, które polegały między innymi na: malowaniu sali edukacyjnej, sali w oddziale zerowym,
klatek schodowych (barierki, ściany), wszystkich korytarzy i sufitu w kuchni, została
również wymieniona częściowo kanalizacja (pod kuchnią), uzupełniono ubytki
w elewacji zewnętrznej budynku, wykonano prace remontowo-konserwatorskie
w ogrodzie szkolnym, wymieniono uszkodzone elementy i pomalowano urządzenia
na placu zabaw oraz barierki i płoty przed budynkiem szkoły. W Samorządowym
Przedszkolu w Gałkach zostały wyremontowane dwie łazienki oraz pomalowano
również pomieszczenie wewnątrz budynku.
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RUSINÓW

WSPARCIE FINANSOWE
DLA GMINY RUSINÓW

KOLEJNA ZBIÓRKA AZBESTU
W GMINIE RUSINÓW

Na początku sierpnia br. Gmina Rusinów złożyła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 500 000,00 zł.

W dniu 31 lipca br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Gmina Rusinów
podpisała umowę na dofinansowanie
w kwocie 50 tys. zł zadania pn. „Odbiór,
transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rusinów”.
Zbiórka odpadów azbestowych z terenu gminy rozpoczęła się w czerwcu, a zakończy
we wrześniu br.

UMIŁOWANIE OJCOWIZNY
NAGRODZONE

TEGO JESZCZE NIE BYŁO
Światowa Organizacja Earth Day z siedzibą w Waszyngtonie doceniła kreatywne
działania prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Rusinowie. Były one związane z organizacją Dnia Ziemi (22 kwietnia 2020 roku),
w czasie którego uczniowie rusinowskiej szkoły (klasy I -III) sadzili rośliny w wykonanych przez siebie doniczkach, wykonali mydlane rzeźby i plakaty pod hasłem „Kwiaty
dla Ziemi”, pisali książeczki oraz wirtualnie sadzili szkolną lipę. Kira Heeschen – globalny koordynator obchodów 50 Międzynarodowego Dnia Ziemi rusinowskie inicjatywy określił jako „wspaniałe”. Efektem jest niecodzienne wyróżnienie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Najbardziej zaangażowani nauczyciele oraz dyrektor szkoły otrzymali Certyfikaty przyznane przez samą
Prezydent of Earth Day Network panią Kathleen Rogers. W grupie nagrodzonych
nauczycieli znaleźli się: pan Dariusz Ciecierski – dyrektor szkoły, pani Małgorzata
Kietla – pomysłodawca i koordynator projektu, pani Edyta Bykowska – inicjator akcji
wirtualnej, pani Jolanta Olewińska i pani Anna Gajda – nadzorujące akcję plakatową
w swoich klasach.
Szczerze gratulujemy ogromnego światowego wyróżnienia oraz wzorowej kreatywności w bardzo trudnym okresie pandemii. BRAWO!!!

Wielki sukces odniosły uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Roksana Anna Papis (IIIb) i Amelia Olesik (Vb) – bo o nich
tu mowa – zostały laureatkami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” na etapie wojewódzkim.
Roksana Anna Papis, przygotowywana przez panią Małgorzatę Kietlę, zajęła II miejsce w województwie mazowieckim, zaś Amelia Olesik, pracująca pod kierunkiem
pani Kazimiery Woźniak, uplasowała się na III miejscu.
Uczennice wykonały piękne prace literackie: Roksanka opisała wzruszające spotkanie z mniejszością etniczną, którą spotkał tragiczny los - Łemkami na terenie Beskidu
Niskiego. Amelka przedstawiła dzieje swojej rodziny.
Gratulujemy i jesteśmy dumni z sukcesów młodego pokolenia.

NAGRODA MIĘDZYNARODOWEJ
UNII ASTRONOMICZNEJ
Uczniowie klasy IIIb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Rusinowie wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Kietlą otrzymali certyfikaty
Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Ta światowa organizacja ma swoją siedzibę w Lejdzie na terenie Niderlandów, na uniwersytecie, z którym związanych jest
najwięcej naukowców wyróżnionych Nagrodą Nobla. Dla zainteresowanych warto
dodać, że jest to najstarsza niderlandzka uczelnia.
Mali bohaterowie pod kierunkiem swojej wychowawczyni zrealizowali projekt
nawiązujący do Dnia Kosmosu: przeprowadzili retrospekcję - przypomnieli wizytę
w rusinowskiej szkole pierwszego i jedynego w dotychczasowej historii Polaka, który
odbył lot w kosmos – Mirosława Hermaszewskiego, konstruowali rakiety wg własnego pomysłu z wykorzystaniem surowców wtórnych, obrazowali przestrzeń planetarną. Wyróżnienie pokazuje, że warto było. Gratulujemy pomysłowości i zapału.
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WIENIAWA

NOWY SKARBNIK GMINY WIENIAWA
Na stanowisko Skarbnika Gminy Wieniawa, została
powołana Pani Ewa Piasta. Pani Skarbnik, będzie zatem głównym księgowym jednostki sektora finansów
publicznych, do której zalicza się Gminę Wieniawa,
a stanowisko to należy do jednego z najbardziej odpowiedzialnych, ale też wyposażonych w szerokie
kompetencje, stanowisk związanych ze sferą finansów
publicznych.
Pani Ewa Piasta jest Mieszkanką Gminy Wieniawa i dotychczas pracowała w Referacie Finansowym Urzędu
Gminy, jako inspektor do spraw księgowości i rachunkowości budżetowej. Posiada niezbędne kwalifikacje
do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji,
które zostały wymienione w art.54 ust. 2 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych.
Wyższe studia ukończyła w 2006 roku, na Wydziale
Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, na kierunku

Edukacja Techniczno - Informatyczna, jest również
Technikiem Ekonomistą - absolwentką Zespołu Szkół
Ekonomicznych, im Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.
W Urzędzie Gminy w Wieniawie została zatrudniona
w dniu 31 maja 2008r. Na nowej, niezwykle odpowiedzialnej i wymagającej ścieżce zawodowej kariery,
składam Pani Skarbnik zarówno w imieniu własnym,
jak i całej samorządowej wspólnoty Gminy Wieniawa,
najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia,
wytrwałości i zawsze trafionych decyzji. Życzę Bożego
Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w skutecznym zarządzaniu finansami Gminy Wieniawa. Niech
nigdy nie opuszcza uśmiech i pogoda ducha, a na
drodze zawodowej kariery spotyka Pani każdego dnia,
szczęśliwych i zadowolonych Mieszkańców naszej
Gminy, dla których i na rzecz których dane nam będzie
wspólnie pracować!
Wszystkiego dobrego!
Krzysztof Sobczak

PODZIĘKOWANIA
ZA WSPÓŁPRACĘ
W imieniu własnym, Radnych Rady Gminy, Sołtysów, pracowników Urzędu oraz całej samorządowej społeczności Gminy Wieniawa, pragnę serdecznie podziękować odchodzącym na zasłużoną
emeryturę Paniom Barbarze Bujak, pracownikowi
socjalnemu GOPS w Wieniawie, oraz Pani Genowefie Sobótce, wieloletniej Kierowniczce Ośrodka.
Z głębi serca dziękuję za poświęcenie i oddanie
na rzecz lokalnej społeczności, lojalność oraz trud
włożony w pracę na rzecz najbardziej potrzebujących Mieszkańców naszej samorządowej rodziny,
wiele cennych inicjatyw i zaangażowanie w rozwój
i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie.
Pani Barbara Bujak jako pracownik socjalny związana jest z GOPS w Wieniawie od 03 listopada
1997, natomiast Pani Genowefa Sobótka swoją
karierę zawodową w samorządzie rozpoczęła
17 marca 1980 r., a stanowisko Kierownika objęła
01 kwietnia 1998 roku.
Raz jeszcze dziękujemy za sumiennie i rzetelne
wykonywanie swoich obowiązków i powierzonych
zadań, a nade wszystko za działania, których celem nadrzędnym było dobro drugiego człowieka!
. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego,
przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie!
Krzysztof Sobczak

DZIĘKUJEMY PANI SKARBNIK
ZA 25 LAT PRACY DLA WIENIAWY
W dniu dzisiejszym na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni Skarbnik Gminy Wieniawa, Pani Wanda Nogańska. W imieniu własnym, Radnych Rady Gminy, Sołtysów, pracowników Urzędu oraz całej samorządowej społeczności Gminy Wieniawa, pragnę serdecznie podziękować Pani Skarbnik za ponad 25 lat trudnej i odpowiedzialnej pracy w samorządzie. Ten czas to bez wątpienia rozwój naszej gminy, zarówno w obszarze infrastruktury, oświaty jak i wielu nowych kompetencji i zadań jakie na przestrzeni ostatnich
trzech dekad stały się udziałem samorządu. Te wszystkie działania i programy to również środki finansowe i kolejne budżety gminy,
które Pani Skarbnik przygotowywała i czuwała nad ich realizacją w praktyce. Dziękujemy za merytoryczną pracę i zaangażowanie
oraz rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Życzymy spokoju i zasłużonego odpoczynku w zdrowiu i wszelkiej pomyślności!

WZNOWIENIE PUNKTU INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO
ŚWIADCZĄCEGO BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
w Wieniawie uprzejmie informuje mieszkańców, iż od
dnia 31 sierpnia 2020 roku wznowiona zostaje działalność punktu informacyjno konsultacyjnego świadczącego bezpłatne konsultacje dla osób uzależnionych od
alkoholu i członków ich rodzin.W związku z sytuacją
epidemiczną oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo
informujemy, iż w punkcie informacyjno konsultacyjnym zachowane będą wszelkie wymogi higieniczne
związane z COVID-19, a osoby oczekujące na wizytę
będą przebywały w wyznaczonym do tego miejscu,
przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych.
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Terminarz pracy Specjalisty terapii uzależnień od
31 sierpnia 2020 roku do 17 grudnia 2020 roku. Specjalista będzie przyjmował w GCKiS (Dom Kultury) ul. Parkowa 22, 26 – 432 Wieniawa, w godzinach od 16.00 do
19.00, w następujących terminach: 31 sierpnia 2020,
28 września 2020, 26 października 2020, 30 listopada
2020, 17 grudnia 2020. Osoby chętne z terenu Gminy
Wieniawa zapraszamy do korzystania z bezpłatnych
porad Punktu Informacyjno Konsultacyjnego. Każda
osoba zainteresowana powinna zachować wszelkie
środki bezpieczeństwa ( obowiązkowa maseczka i zdezynfekowane ręce).
Ewa Gawor
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

WIENIAWA

NOWA JEDNOSTKA

Z dniem 01 sierpnia, nowo utworzoną jednostką organizacyjną Gminy – Centrum Usług Społecznych, powstałą z połączenia GOPS, referatu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego UG, Senior+ i Maluch
+, pokieruje Pani Dyrektor, Edyta Wielgo. Pani Dyrektor
ukończyła 5 letnie Technikum Rolnicze im. Stanisława
Staszica w Borkowicach, następnie 3,5 studia licencjackie na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu, na wydziale Ekonomicznym,
kierunek Administracja. Naukę kontynuowała na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej Lublinie na wydziale Prawa i Administracji w zakresie Administracji,
gdzie uzyskała tytuł magistra. Od 01 grudnia 2005r.
do 31.03.2016r. zatrudniona jako pracownik do spraw
świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wieniawie. Od 01.04.2016r. pełni funkcję
Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, a od
14.06.2019 r. funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Od 2004r. związana zawodowo z Urzędem Gminy
w Wieniawie. Pani Edyta Wielgo jest mieszkanką Gminy Wieniawa, a wieloletnie doświadczenie zawodowe,
szczególnie w obszarze szeroko rozumianej pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych, z pewnością przy-

czyni się do jeszcze lepszej diagnozy i wyjścia naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Pani Dyrektor
życzę wielu sukcesów w trudnej i wymagającej pracy
Dyrektora Centrum Usług Społecznych, wytrwałości
i pomysłów oraz życzliwości wśród podopiecznych.
Niech jak największa liczba zadowolonych beneficjentów, będzie nagrodą za włożony trud i poświęcenie
w powstanie jednostki oraz organizację od podstaw jej
struktur i implementację założeń w tkance społecznej.
Życzę wszystkiego dobrego, satysfakcji i jak najlepszych decyzji!
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS TESTOWY
Z ZAKRESU
BEZPIECZNEJ PRACY
W GOSPODARSTWIE
ROLNYM
– BEZPIECZNA
OBSŁUGA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie
testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba
pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Aby wziąć
udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie
https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji
konta oraz informacje na temat testu. Składa się on

z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można
uzyskać 1 pkt. Spośród Uczestników, którzy zdobędą
największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto. Uwaga!
Konkurs trwa do 15.09.2020 r. Szczegółowe informacje
zawiera regulamin konkursu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji,
tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

PRYWATNY LAS
Z DOTACJĄ Z PROW
Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację
z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały
wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60
lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność
jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną
PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan
Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Dotację można otrzymać na
przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez
wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego.
Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie
struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu
rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także
o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako
obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach
naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje
w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia
pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu
przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów
mogą otrzymać dodatkowe wsparcie. na zabiegi ochronne przed zwierzyną. Wysokość wsparcia zróżnicowana
jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków,
w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu
gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim
drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach
korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie
luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz
z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na
gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie
struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu
właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach
w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach
o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku
zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez
względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj
gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie
późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji
na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na
gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo
dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną,
w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia
remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek
repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek
osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką
metalową o wysokości minimum 2 m. Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod
numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz
w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR.
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POWIAT PRZYSUSKI
STAROSTA PRZYSUSKI
Na podstawie art. 11f pkt 3 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474) oraz. art. 49
ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm. ) zawiadamia, że w dniu 28.07.2020 r. wydana została decyzja nr AB.6740.7.2.2.2020
o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej, ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km0+215 do km 0+438 wraz
z budowa parkingu oraz rozbudową istniejącej sieci oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 4431, 1856/3, 1816/2, 1857/5, 1858/5, 1940/3, 1963/1, 1969/2,
1971/2. powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych:
Obręb Przysucha –1857/3, 1858/3, 1859/3, 1940/2, 1963, 1969, 1971. W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznania
się z decyzją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II 10 pok. 49 w godzinach od 730 do 1430.

INWENTARYZACJA
ŹRÓDEŁ
CIEPŁA
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż na terenie Gminy Rusinów
w dniach od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r. przeprowadzona zostanie kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła.
Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz
Środowiskowych Eko-precyzja, a pracownicy ww.
firmy posiadać będą identyfikatory oraz stosowne
upoważnienia.
Ankietę można wypełnić także:
• samodzielnie, pobierając ankietę u sołtysa,
• samodzielnie, pobierając ankietę ze strony
http://rusinow.pl/ oraz przesyłając na adres email: biuro@eko-precyzja.eu
• poprzez formularz internetowy na stronie:
http://www.eko-precyzja.eu/ankieta.php#read
• telefonicznie pod numerem: 694 025 853
Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Rusinów przy dofinansowaniu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020.
Dzieciakom na wakacje
Wania
(takie imię nosił również kot Tadeusza Konwickiego)
Bury i przystojny Wania
dzielnie teren swój ochrania.
Do Mandarynki w konkury
przyszedł Junior, także bury,
Mandarynka rudo-biała
nic przeciw temu nie miała.
Wania zazgrzytał zębami.
-Mandaryna marsz do mamy!
A ty, natrętny burasie,
wynoś się stąd na Podlasie!
Junior zjeżył sierść na grzbiecie.
-Ty spadaj, tłusty kotlecie!
Bura z ciebie pajęczyna,
a mnie burość wypominasz!
-Mrr, mrr!- niosą się okrzyki,
ostre „miau”, dialog dziki.
-Wańka- Wstańka- Junior syczy.
-Won stąd!- Wania kocio ryczy.
Wtem nadeszła pani Wani.
- Nie pyskujcie tu, kochani.
Zażegnajcie wnet tę burzę,
bo burzycie ład w naturze.
Ty, wojowniczy Iwanie,
pędź do kuchni na śniadanie.
A ty, waleczny Juniorze,
do swej pani wróć, niebożę.
Danuta Ewa Skalska
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SPRING ROLLSY
Z MANGO I KALAREPĄ
Lekki i orzeźwiający przepis na obiad podczas upałów?
Do przygotowania lekkich, letnich spring rolls’ów wystarczy papier ryżowy, mango, ogórek, kalarepa i marchewka. Taki posiłek nie dość, że nie jest kaloryczny, to
niesie ze sobą spory ładunek witamin. Tradycyjne sajgonki, przygotowane z papieru ryżowego i zasmażone
w głębokim tłuszczu, z pewnością nie są pomysłem na
obiad w upalny dzień. Wystarczy jednak nieco zmienić
podejście do sajgonek, by przygotować prawdziwie
letnie danie, które będzie sycące i orzeźwiające jednocześnie. Letnich spring rolls’ów z mango nie trzeba
smażyć. Można je jeść na zimno i na surowo, dzięki czemu składniki użyte do ich przygotowania zachowają
wszystkie swoje składniki odżywcze.
Składniki: papier ryżowy, 1/2 mango, 1/2 świeżego
ogórka, 2 młode, niewielkie marchewki, kilka liści
sałaty lodowej (zamiast makaronu ryżowego), 1/2 kalarepy, liście świeżej kolendry, liście świeżej mięty, sok
z 1 limonki, sos teriyaki

Wykonanie: Marchewkę kroimy w około 5-centymetrowe słupki i gotujemy na parze przez około 10-15
minut. Pozostałe warzywa i mango kroimy w słupki,
liście sałaty drobno siekamy. Arkusz papieru ryżowego
zamaczamy w wodzie z obu stron. Mokry papier ryżowy umieszczamy na drewnianej desce, która odciągnie
nadmiar wody. Na środku papieru układamy liście
mięty i kolendry, na nich kładziemy odrobinę posiekanej sałaty, słupki ugotowanej marchewki i pozostałe
składniki. Wszystko skrapiamy sokiem z limonki. Zawijamy tak, jak klasyczne sajgonki i podajemy z sosem teriyaki, w którym moczymy rollsy. Nie smażymy! Papier
ryżowy, podobnie jak makaron ryżowy nie wymaga
obróbki termicznej !

ZMARŁ STANISŁAW BARTOS
- WIELOLETNI PRZEWODNICZĄCY KOŁA
WYCHOWANKÓW SZKÓŁ LIPIŃSKICH
W wieku 86 zmarł Stanisław Bartos, wieloletni
przewodniczący Koła Wychowanków Szkół Lipińskich, prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi
Kieleckiej, poeta, miłośnik ziemi odrzywolskiej.
Stanisław Bartos urodził się 86 lat temu w Ossie
(gm. Odrzywół). Był absolwentem szkoły w Lipinach, wieloletnim Przewodniczącym Koła Wychowanków Szkól Lipińskich i i inicjatorem stypendium socjalnego dla zdolnej młodzieży z Lipin oraz
prezesem Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi
Kieleckiej. Pisał również książki poświęcone m.in
Janowi Ziei i szkole w Lipinach. W ostatnich latach
pisał poezję ujętą w tomikach „Strofy Spełnionych
Marzeń” i „Słoneczne Powroty”. Jego poetycka
twórczość w dużej mierze poświęcona była Ziemi
Odrzywolskiej, rodzinnej Ossie i szkole lipińskiej.
- Pan Stanisław Bartos kojarzy się przyjeżdżaniem
do szkoły, organizowaniem zjazdów, wspieraniu
uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz nieocenioną i jednocześnie pełną gloryfikacji pamięcią
o dyrektorce, a zarazem patronce szkoły - Heleny
Spoczyńskiej - wspomina Stanisława Bartosa Dorota Sokołowska - dyrektor Szkoły Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach i dodaje: - W wierszu
„Lipiny” pisał: Dzięki słowom jej ”Przez długie lata
serce me dzielnie kruszyło podrzucane przez los
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kamienie i pod Lipiny
wracało - do chaty na
ossińskiej ziemi”. Tą
jutrzejszą wędrówką
pan Stanisław zakończy
wędrówkę pod Lipiny
do tej chaty na ossińskiej ziemi. Taka była
jego wola, żeby spocząć
w Odrzywole i właśnie
tutaj odbędą się uroczystości pogrzebowe osoby
niezwykle dla nas zasłużonej, bardzo radosnej i towarzyskiej, a u schyłku wieku - bardzo schorowanej,
ale zawsze będącej z nami w chwilach ważnych.
Dwa lata temu Rada Gminy Odrzywół przyznała
Stanisławowi Bartosowi tytuł „Zasłużony dla gminy
Odrzywół”. - Zmarł świadek historii powojennej,
pozostawił po sobie wiele wspomnień, a także kilka
dzieł pisemnych. Dopóki będziemy żyli, będziemy
o nim wspominać jako o naszym ziomku - mówi
wójt gminy Odrzywół Marian Kmieciak Pogrzeb
śp. Stanisława Bartosa odbędzie się we wtorek,
25 sierpnia w Odrzywole. Msza św. pogrzebowa
rozpocznie się w kościele parafialnym o godz. 11.00.
Ciało Stanisława Bartosa spocznie na cmentarzu parafialnym w Odrzywole.rł SB

POWIAT PRZYSUSKI

PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Powiat przysuski jest jedynym samorządem w regionie radomskim, gdzie spadło bezrobocie.
- W naszym powiecie nie ma dużo zakładów, które zwalniają pracowników z powodu epidemii koronawirusa. To teren głównie rolniczy - tłumaczy Waldemar Kwiatkowski, nowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze.
Poziom bezrobocia w powiecie przysuskim wynosi 17,5%. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest obecnie 3325
osób. - Cieszy to, że lipcu było zarejestrowanych 1883 osoby. W tym samym miesiącu ubyło z naszych statystyk
2014 osób - powiedział dyr. Kwiatkowski. W lipcu pracę podjęło 1200 osób. W ramach tarczy antykryzysowej
PUP w Przysusze pozyskał ok. 14,5 mln złotych, z czego przedsiębiorcom wypłacono już 10 mln 800 tys. złotych.
- W ramach pożyczki wpłynęło 1435 wniosków na łączną kwotę ponad 7 mln złotych - informuje dyr. Kwiatkowski. W ostatnich dniach przysuski pośredniak otrzymał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2,7 mln złotych w ramach Funduszu Pracy. Środki zostaną przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobocia m.in. na prace interwencyjne czy dofinansowanie działalności gospodarczej.

KOLEJNE ZATRZYMANIA W ZWIĄZKU
Z NADUŻYCIAMI VAT
• 7 osób zatrzymali funkcjonariusze mazowieckiej KAS
i Policji w związku z oszustwami podatkowymi.
• Ponad 30 milionów złotych mógł stracić budżet państwa.
• Zatrzymania miały miejsce na terenie woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego wspólnie z Policjantami z Wydziału dw.
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, pod nadzorem Prokuratury
Okręgowej w Siedlcach, zatrzymali kolejne osoby,
które usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych. Na
wniosek prokuratury wobec 2 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego
aresztowania, a wobec 5 osób poręczenia majątkowe
i dozory policyjne. Działania te, są kontynuacją zatrzymań przeprowadzonych przez mazowiecką KAS i KWP
w maju 2020 roku w sprawie wystawiania nierzetelnych faktur przez firmy działające w branży budowlanej. Mechanizm oszustwa polegał na wystawianiu
faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych
transakcji gospodarczych, a wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżania

wartości należnego podatku. Dotychczas zatrzymano
21 osób, a 15 z nich zostało aresztowanych. Skutkiem
działalności grupy przestępczej są uszczuplenia należności podatkowych, które wynoszą ponad 30 milionów
złotych. Dotychczas w sprawie, zabezpieczono mienie
na poczet przyszłych kar w wysokości około 3,5 miliona złotych. Sprawa jest rozwojowa i planowane są
kolejne zatrzymania. Podejrzanym, którzy usłyszeli
zarzut zbrodni wystawiania pustych faktur VAT, grozi
nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

MAZOWIECKA KAS
WSPIERA PSY ZE
SCHRONISKA

1 lipca - Międzynarodowy Dzień Psa był impulsem do zorganizowania w Izbie Administracji
Skarbowej w Warszawie zbiórki rzeczowej dla
porzuconych czworonogów, które dach nad
głową znalazły w Schronisku w Nowym Dworze
Mazowieckim.
W naszych szeregach pełnią służbę psy, które są nie
tylko naszą dumą, ale i naszymi przyjaciółmi. Z tego
względu, los porzuconych zwierząt jest nam szczególnie bliski.
Odzew ze strony pracowników i funkcjonariuszy mazowieckiej Izby, urzędów skarbowych i Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie był ogromny. Zebraliśmy
to, czego najbardziej potrzebują psy: 700 kg suchej
i mokrej karmy oraz łącznie kilkaset sztuk koców, kołder, śpiworów, ręczników, akcesoriów pielęgnacyjnych,
zabawek, obroży i szelek.
Zbiórka i data jej przeprowadzenia nie jest przypadkowa. 1 lipca symbolizuje początek wakacji, a w tym
właśnie okresie czworonogi są nagminnie porzucane
lub zostawiane w schroniskach. Nasza inicjatywa jest
ogromnym wsparciem dla Schroniska, którego zwłaszcza teraz bardzo potrzebuje.
Dzień Psa był doskonałą okazją, by wesprzeć najwierniejszych i najbardziej oddanych przyjaciół człowieka,
których domem stało się Schronisko.

ŻOŁNIERZE BĘDĄ SZKOLIĆ SIĘ WE WSZYSKICH
POWIATACH POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA
Układanie worków z piaskiem, gaszenie pożarów wielkopowierzchniowych oraz doskonalenie umiejętności
z zakresu pomocy to niektóre z elementów ćwiczonych
przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Część Terytorialsów już pierwsze wspólne szkolenia
ze strażakami ma za sobą. Celem szkoleń przeciwkryzysowych jest przygotowanie żołnierzy 6 Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej do wsparcia lokalnych społeczności, władz i służb w sytuacjach kryzysowych. Dlatego tego typu szkolenia najczęściej realizowane są poza
obiektami wojskowymi, co podnosi realizm i skuteczność
ćwiczeń. Tym samym żołnierze 6MBOT rozpoczęli proces
szkolenia w swoich stałych rejonach odpowiedzialności.
Ostatnie miesiące pokazały, że niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie żołnierzy z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym. Obecnie
kontynuowany jest proces osiągania zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej, w tym zdolności pozwalających
efektywnie reagować na zagrożenia kryzysowe. Stworzono specjalny program szkolenia, który stanowi podstawę
do przygotowania żołnierzy w zakresie wsparcia elemen-

tów układu poza militarnego w ramach pomocy lokalnej
społeczności w sytuacjach kryzysowych. Od lipca do
września żołnierze z 61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu,
64 blp w Płocku, 65 blp w Pomiechówku oraz samodzilne
kompanie obywały lub będą odbywać wspólne szkolenia
ze strażakami. Szkolenia zaplanowane są we wszystkich
powiatach wchodzących w skład 6MBOT: garwolińskim,
grójeckim, piaseczyńskim, otwockim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, białobrzeskim, lipskim, przysuskim, kozienickim, płockim, sierpeckim, gostynińskim,
sochaczewskim, pruszkowskim, Warszawa Zachodnia, żyrardowskim oraz nowodworskim. Szkolenie żołnierzy z 61
batalionu lekkiej piechoty z Grójca zostało zorganizowane
we współpracy z zawodowymi strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie. Jest to praktyczna realizacja
porozumienia w sprawie współpracy zawartego 5 lutego br. pomiędzy dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej
a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.
Terytorialsi, pod okiem strażaków nabywali wiedzę głównie z zakresu reagowania podczas powodzi. Takie szkolenia są dla 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
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szczególnie ważne ze względu na Wisłę, której ponad
100-kilometrowe koryto znajduje się na terenie jej stałego
rejonu odpowiedzialności. - Szkolenie podzielone było na
część teoretyczną i praktyczną. Teoria to m.in. zapoznanie
żołnierzy z procesem przeciekania i umocnienia wałów
różnymi sposobami, zajęcia praktyczne polegały na napełnianiu i układaniu worków z piaskiem, budowy zapory
przeciwpowodziowej i umacniania wału metodą Duńską
- podsumowuje por. Krzysztof Błaszczyk, dowódca 612 klp
z Grójca. Dodatkowo żołnierze nabywali wiedzę z zakresu
gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych, zapoznali się
ze sprzętem, który jest na wyposażeniu straży zawodowej
a dodatkowo zostali przeszkoleni z reagowania na nagłe
sytuacje kryzysowe, w których się znaleźli. Podobne szkolenia mają za sobą kompanie lekkiej piechoty z Radomia,
Płocka i Pomiechówka.
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DUMA I WDZIĘCZNOŚĆ – PODZIĘKOWANIA DLA ROLNIKÓW
W DNIU DOŻYNEK POWIATOWYCH POWIATU PRZYSUSKIEGO

