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OBRADY XIII SESJI RADY POWIATU W PRZYSUSZE
W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
Zupełnie odmienny od standardowego miały obrady XIII sesji Rady Powiatu w Przysusze. Ze względu
na rosnącą liczbę zarażeń wirusem SARS – Cov – 2 obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym. Sesję
poprowadził jak zawsze Przewodniczący Rady Powiatu
w Przysusze Krzysztof Wochniak, który jako jedyny
znajdował się w sali obrad przez cały czas trwania sesji.
Tak, jak w czasie każdej sesji Rady Powiatu, Przewodniczący otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność.
Następnie poinformował Radnych oraz śledzących na
żywo przebieg sesji w internecie o formie przebiegu
sesji. Radni, po przedstawieniu porządku i szczegółowego planu obrad zostali zaproszeni do przybycia
pojedynczo do sali obrad, w wyznaczonych okienkach
czasowych i pisemne głosowania nad przygotowanymi
i przedstawianymi im wcześniej do wiadomości informacjami oraz projektami uchwał. Przyjęty w tej formie
miał zostać również protokół z poprzedniej sesji Rady
Powiatu. Przewodniczący Krzysztof Wochniak przystąpił do realizacji porządku obrad. Zapoznał Radnych
z oświadczeniami o zapoznaniu i przyjęciu: Informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Informacji o oświadczeniach majątkowych
złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Przysusze i Staroście Przysuskiemu za 2019 rok. Informacji

Sesja głosowań. Głosuje starosta
Marian Niemirski.
Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Przysuskiego z uwzględnieniem dostosowania do wymogów
unijnych. Przedstawiony został również w tej części
protokół nr XII sesji Rady Powiatu w Przysusze z dnia
17 września 2020 r. Następnie zostały odczytane projekty uchwał: w sprawie przyjęcia “Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 20202025 z perspektywą do roku 2028 – aktualizacja”.
Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Przysuskiego
Uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na obszarze Powiatu Przysuskiego.
Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2020 – 2026
Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
rok 2020
Po odczytaniu projektów uchwał przewodniczący
ogłosił przerwę, przed którą zaprosił radnych do przybywania do sali obrad w zaproponowanej kolejności
o określonym czasie w celu przeprowadzenia głosowanie. Radni, którzy pojawiali się w sali obrad kolejno
głosowali pisemnie nad każdym złożonym projektem.
Po zakończeniu sesji głosowań wyniki podliczył i podał Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak, który poinformował, że wszystkie dokumenty
zostały przyjęte jednogłośnie. Stwierdził również, że
przedłożone do zatwierdzenia informacje i projekty
uchwał zostały przez Radę Powiatu w Przysusze przyjęte w głosowaniu. Był to ostatni punkt programu tej
innej, niż zawsze sesji. Po jego zrealizowaniu nastąpiło zakończenie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Przysusze.

Przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze Krzysztof Wochniak rozpoczyna obrady zdalne.

Drogiemu Koledze

Składamy najszczersze wyrazy współczucia naszemu
Drogiemu Przyjacielowi i Koledze Wicestaroście
Markowi Kiliankowi
z powodu śmierci

składamy serdeczne wyrazy naszego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Ojca

W tym smutnym okresie pragniemy zapewnić
o naszych nieustających przyjaźni, wsparciu
i modlitwie w intencji Świętej Pamięci Zmarłego.

Jako wieloletni współpracownicy,
koledzy i przyjaciele pragniemy zapewnić, że w tym trudnym
i smutnym czasie jesteśmy do wszelkiej dyspozycji.

Marian Niemirski
Starosta Przysuski
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Markowi Kiliankowi

Krzysztof Wochniak
Przewodniczący Rady
Powiatu w Przysusze
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Radni
Rady Powiatu
w Przysusze
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STEFANÓW 4.10.2020.
Dzięki staraniu władz gminy Gielniów, z udziałem
przedstawicieli władz powiatu przysuskiego, władz
gmin go współtworzących, środowisk kombatanckich,
grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń, przedstawicieli Wojska Polskiego, Liceum Kadetów RP w Lipinach
dyrektorów szkół i innych instytucji samorządowych,
służb i straży oraz kilkuset mieszkańców powiatu i gości odbyło się uroczyste wspominanie tragedii Stefanowa – wsi partyzanckiej, która jest stała się naszym
symbolem dochodzenia do wolności i godności. Najpierw skrwawiona i zniszczona w dwukrotnej bitwie
partyzantów w z Niemcami w 1944 r, odbudowana
pracą mieszkańców zniszczona z rozkazu komunistów,
bo ludzie w niej mieszkający pragnęli zachować pamięć o wolności i godności. Wieś tą nie tylko zrównano
z ziemią, a ludzi wyrzucono z domów setki kilometrów
dalej bez prawa powrotu, ale próbowano skazać Stefanów i mieszkańców na zapomnienie. Jednak za sprawą
nieustających wysiłków władz gminy Gielniów i po-

wiatu przysuskiego oraz wolontariuszy ta pamięć powróciła. Od ponad 20 lat trwają starania przywrócenia
Stefanowa do pamięci ludzkiej. Tegoroczne spotkanie
mimo pandemii koronawirusa udowadnia, ze wysiłki
te powiodły się i ludzie raz w roku spotykają się w leśnej głuszy na miejscu dawnej wsi na mszy polowej
i wzruszających – bo jeszcze zawsze z udziałem kombatantów – żołnierzy oddziałów AK walczących w tym
lesie w heroicznym czasie wojny o polską wolność.
Piękne słowa do uczestników uroczystości skierował
reprezentujący władze powiatu wicestarosta Marek
Kilianek, który powiedział: Szanowni Państwo. Jest
w naszej ojczyźnie wiele podobnych miejsc. Uświęconych krwią bohaterów, ubogaconych grobami żołnierzy
wolności, gdzie pośród lasu wykwitają pomniki naszej
pamięci. Jest takim miejscem również i to miejsce naszego spotkania – Stefanów, wieś której nie ma, a która
zniszczenie przez władzę komunistyczną zawdzięcza postawie mieszkańców podczas wojny i okupacji. Od razu
podkreślam – to nie była kara za zdradę, bo w Stefanowie zdrajców Ojczyzny nie było. Zniszczenie wsi i bezwzględne, bezlitosne wyrzucenie jej mieszkańców setki
kilometrów od domów było reakcją komunistycznego
państwa zainstalowanego w Polsce za pomocą sowieckich bagnetów na niezłomną, patriotyczną postawę
mieszkańców. Stefanów to była przez całą okupacje tzw
”wieś partyzancka” czyli taka w której żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego walczącego pod znakiem,
który w dzisiejszym czasie na mundurach mają żołnierze
Wojsk Obrony Terytorialnej i Jednostki Specjalnej „Grom”,
zawsze mogli liczyć na pomoc, schronienie i żywność.
Sami Niemcy obdarowali Stefanów nazwą „Banditennest” - bandyckie gniazdo. Stefanów był miejscem
wielkich partyzanckich bitew, kiedy pułki Armii Krajowej
dążyły na pomoc walczącej Warszawie w czasie powstania 1944 roku. Spaloną wtedy wieś dzięki pomocy Jana
Dembińskiego błyskawicznie odbudowano. Wieś została
zniszczona po raz drugi po wojnie, już w czasie pokoju,
za swoją niezłomną postawę wobec „nowej władzy” po
1945 r. wieś została wysiedlona i rozjeżdżona maszynami. Ludzie wywiezieni według podobnego schematu, jak
wysiedlani z kresów wschodnich Polacy poddani władzy
sowieckiej po zniszczeniu Polski w 1939 r. Nieszczęście,
które się wtedy rozpoczęło nigdy dla mieszkańców Stefanowa i jego mieszkańców się nie zakończyło. Nikt tym
ludziom nie zadośćuczynił, nie wyrównał poniesionych
strat, nikt nawet nie przeprosił. Okazało się jednak, że
mimo wyrzucenia ludzi setki kilometrów od ich domów
i praktycznie zniknięcia pomiędzy świeżą roślinnością
samej wsi – nie udało się tamtej opresyjnej władzy

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

wymazać pamięci. Udało się nam wspólnie – tzn środowiskom harcerskim, kombatanckim, patriotycznym
oraz lokalnym władzom samorządowym przywrócić
pamięć o wsi Stefanów i niezwykłej, pełnej bohaterstwa, ale również traumy i nieszczęścia ludności, która
zawsze uczciwie służyła Polsce w każdych warunkach
– bo szczerze ją umiłowała. Dzisiaj w wolnej Polsce, od
lat gromadzimy się w tym miejscu, aby podczas mszy
św. w ciszy i skupieniu modlitwy oddać hołd bohaterom
Stefanowa. Korzystając z okazji pragnę szczególnie podziękować Panu Ministrowi Wojciechowi Skórkiewiczowi
– naszemu parlamentarzyście, który zawsze i od zawsze
wspiera nas w wysiłkach. Dziękuję Czcigodnym osobom
duchownym za pięknie przeżywanie mszy i wspólna modlitwę. Dziękuję żołnierzom za asystę honorową i wartę,
dziękuję harcerzom i kombatantom za uchronienie pamięci o tym miejscu i przywrócenie go naszemu dziedzictwu, dziękuję ogromnie samorządowi gminnemu z Gielniowa za stałą troskę o to miejsce i coroczne spotkania.
Dziękuję wszystkim przybyłym, że chcecie pamiętać.
Proszę wszystkich o uczczenie pamięci bohaterów. Dziękuję bardzo.
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NAWET 250 TYS. ZŁ
NA ZAŁOŻENIE BIZNESU NA WSI
Od 29 października do 30 listopada 2020 r.
rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach
PROW 2014-2020.
O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co
najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie
działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również
osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie
wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność
gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już pro-

wadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł.
Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech
do 250 tys. zł. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą
(80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie
miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia
takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do
upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na
inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych

maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.
Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów
nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych,
budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem,
rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi
czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami
rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych
wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów
PKD. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR.
Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji:
www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.

ARIMR: POMOC DLA POSIADACZY CHRYZANTEM
– NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
Pomoc przysługuje posiadaczom: co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie
pełnej dojrzałości, co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości. Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku. Stawki pomocy: chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę, chryzantemy cięte
– 3 zł za sztukę.
Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie: wypełnić wniosek pobrany ze strony
www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem
oraz miejsce ich przechowywania; do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych
chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia
i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis; przekazać bezpłatnie chryzantemy:
organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, innym instytucjom publicznym, które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru tych chryzantem,
uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów; – chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie
zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne
potwierdzenie odbioru tych kwiatów; złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura po-
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wiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom
pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako bioodpady.
Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r. Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl
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APEL PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W PRZYSUSZE W ZWIĄZKU Z COVID – 19
W związku z rozwojem
sytuacji epidemiologicznej spowodowanej
gwałtownym wzrostem
liczby zachorowań na
COVID – 19 na świecie,
w naszym kraju i w naszym powiecie, gorąco
apelujemy do Państwa,
o rozwagę w podejmowanych aktywnościach, unikanie miejsc zatłoczonych,
rezygnację ze spotkań i imprez w tym rodzinnych, zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek
w przestrzeni publicznej oraz mycie i dezynfekcję rąk.
Pamiętajmy jesteśmy w czerwonej strefie i stosujmy
się do wszelkich zaleceń w celu ograniczenia emisji
koronawirusa. Pragniemy również uczulić przedsiębiorców, biura i urzędy by przestrzegali wytycznych
Sanitarnych dotyczących profilaktyki COVID – 19 na terenie prowadzonej działalności. Kilka rad dla Państwa:
Jak się zachować kiedy mam objawy COVID – 19? Co
robić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?
Jeżeli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem (wirusem
SARS– CoV – 2), nie idź do pracy, pozostań w domu
i umów telefonicznie poradę u lekarza POZ. Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię na test, zawiadom pracodawcę.
Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu,
w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie. Badanie możesz wykonać w punkcie, w którym
zostanie Ci pobrany wymaz z nosogardła. Punkt pobrań wskaże Ci lekarz. Jeżeli nie możesz samodzielnie
dojechać do punktu mobilnego, poinformuj lekarza
– zleci w systemie aby przyjechała do Ciebie karetka
wymazowi. Informacja o dodatnim wyniku badania
zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie
teleinformatycznym EWP, dostępnym dla zaangażowanych służb sanitarnych oraz Policji. Wynik badania
będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ
w aplikacji gabinet.gov.pl. Możesz również otrzymać
wiadomość o wyniku dodatnim przez telefon. Lekarz
POZ poinformuje Cię o wyniku badania. W przypadku
braku kontaktu telefonicznego skontaktuj się z lekarzem POZ, który zlecił Ci badanie. Jeżeli robiłeś badanie
samodzielnie (bez skierowania, prywatnie), a wynik

jest dodatni - to nie wychodź z domu. Zadzwoń do
lekarza POZ z taką informacją. Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy
tez w warunkach szpitalnych. W przypadku, gdy nie
masz warunków do odbywania izolacji w warunkach
domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium,
a Ty otrzymasz zwolnienie lekarskie (jeśli potrzebujesz). Lekarz powiadomi Powiatową Stację Sanitarno
– Epidemiologiczną bądź taką informację o osobie
chorej na COVID – 19 sanepid pozyska z systemu
EWP. Po pojawieniu się tej informacji w systemie EWP
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna rozpoczyna procedurę dochodzenia epidemiologicznego
i przeprowadzi wywiad epidemiologiczny. - zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi
ostatnio kontaktowałeś się - sanepid przeprowadzi
wywiad i rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne. Możesz zostać poproszony o odpowiedź na inne
ważne w dochodzeniu pytania. Na osoby, z którymi
miałeś kontakt może zostać nałożona 10 – dniowa
kwarantanna, jeśli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt).
Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem
epidemiologicznym. Natomiast w każdym przypadku
odbywania przez Ciebie izolacji w domu, kwarantanną
zostaną objęte osoby, które z Tobą zamieszkują – jeżeli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, że przebywają w kwarantannie
co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli
ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej, lub gdy
jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia
zasiłku chorobowego. W ostatnim czasie uproszczona
została procedura wydawania decyzji o nałożeniu kwarantanny. Wystarczy oświadczenie pracownika złożone
do pracodawcy, następnie ZUS ma wgląd w system
teleinformatyczny EWP i sam nalicza zasiłek chorobowy. Szczegóły na stronie internetowej Powiatowej
Stacji Sanitarni – Epidemiologicznej w Przysusze pod
adresem www.przysucha.psse.waw.pl w zakładce
aktualności. Wzór oświadczenia również umieszczony
jest na stronie internetowej. Po 10 dniach, jeśli nie
masz objawów zostaniesz automatycznie zwolniony
z izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się – poinformuj lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym
postępowaniu wobec ciebie. Przestrzegaj zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbaj, aby przestrze-

Komunikat

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu przysuskiego związana
z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.
Stan danych w powiecie na 03.11.2020 r.
Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba) 577/ (28). Liczba osób aktualnie
objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 26/ (18). Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0. Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): / (0). Liczba
osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 10/ (3). Liczba
przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 563 / (20).
Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 12 / (0). Liczba ozdrowieńców / (ostatnia
doba): 275 / (9). Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie zinstrukcją opublikowaną na dedykowanej
stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus . Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny
i izolacji domowej.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

gały ich osoby, które z Toba mieszkają i są skierowane
na kwarantannę lub do izolacji domowej (w przypadku
wyniku dodatniego). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym, zadzwoń pod numer 999 lub 112,
poinformuj, że jesteś na izolacji domowej lub kwarantannie. Szanowni Państwo zachęcam do sprawdzania
codziennych komunikatów przedstawiających sytuację
epidemiologiczną na terenie powiatu przysuskiego
związaną z koronawirusem SARS – CoV – 2 wywołującym zachorowane na COVID – 19. Komunikaty dobowe umieszczane są na stronie internetowej www.
przysucha.psse.waw.pl.
Z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze
mgr inż. Jolanta Wilk

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE
ZAMIESZCZA KOMUNIKAT GŁÓWNEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SPRAWIE AUTOMATYCZNEGO
POWIADAMIANIA O NAŁOŻENIU
KWARANTANNY
Telefony z nakładaniem decyzji o kwarantannie
wykonywane są pomiędzy 9:00 a 20:30 codziennie. Podejmowane są 2 próby
kontaktu, w dwóch kolejnych
dniach. Automat dzwoni z numeru
+48221043705. Treść komunikatu:
Dzień dobry, mam do przekazania
ważną informację dotyczącą ochrony zdrowia. Ważna informacja dla Michała Kowalskiego (możliwość
rozszerzenia na całą grupę, która jest przypisana
do jednego numeru telefonu, wtedy automat kolejno odczytuje nazwiska). Jeśli jesteś adresatem
tego komunikatu wciśnij 1, jeżeli nie wciśnij 2. Jeżeli
chcesz odsłuchać ponownie komunikat wybierz 3.
Po wciśnięciu 1: Została nałożona kwarantanna.
Proszę nie opuszczać miejsca zamieszkania i stosować się do zaleceń sanitarnych. Może się z Tobą
skontaktować Policja. Potwierdzenie nałożenia
kwarantanny możesz pobrać z nternetowego Konta
Pacjenta. Pobierz i aktywuj obowiązkową aplikację
Kwarantanna domowa – znajdziesz ją w sklepie
AppStore i Google Play. Więcej informacji znajdziesz
na stronie www.gov.pl/koronawirus . Jeżeli chcesz
ponownie wysłuchać komunikatu, wybierz 3. Oczekiwanie na odpowiedź 10 sekund następnie 3.
Po wciśnięciu 2: Twoje dane znajdują się w rejestrze
osób objętych kwarantanną. Może kontaktować się
z Tobą Policja. Jeśli chcesz wyjaśnić swój status wypełnij formularz dostępny na stronie www.gov.pl/
koronawirus lub skontaktuj się z infolinią sanepidu
pod numerem 22 25 00 115. Jeżeli chcesz ponownie
wysłuchać komunikatu wybierz 3. Oczekiwanie na
odpowiedź 10 sekund następnie 3.
Po wciśnięciu 3: Dziękuję za uwagę.
PPIS Jolanta Wilk
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XX DZIEŃ PAPIESKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. JANA PAWŁA II W PRZYSUSZE
11 października już po raz 20. obchodziliśmy w Polsce Dzień Papieski, po to, aby
upamiętnić osobę i życie świętego Papieża z Polski oraz okazać Mu wdzięczność za

to, co wniósł i wnosi do naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego; za Jego
słowa, które i dziś są ważnym drogowskazem, nie tylko dla wierzących, ale i poszukujących, wszystkich ludzi dobrej woli, ponad istniejącymi podziałami.
„Totus Tuus” - „Cały Twój” jest syntezą maryjnej drogi św. Jana Pawła II. W zawołaniu „Totus Tuus” Ojciec Święty odnalazł podstawową zasadę swego życia - „Cały
jestem Twój i wszystko co moje, Twoje jest”. Tym samym wyznaczył nam duchową
drogę, którą powinniśmy podążać: przez Maryję do Chrystusa, aby uzyskać pokój serca i na co dzień żyć miłością, która wyraża się w trosce o słabszych i potrzebujących
pomocy.
W ramach Dnia Papieskiego zbierane były środki na fundusz stypendialny dla
zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. W organizację i przeprowadzenie kwesty włączyła się Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Akcja odbyła się w dniach od
29.09.2020 r. do 09.10.2020 r., na terenie szkoły. Wzięło w niej udział 22 wolontariuszy z klas III Liceum Ogólnokształcącego.
Serdeczne podziękowania należą się Wszystkim, którzy okazali hojność i wrażliwość serca. Zapewne św. Jan Paweł II widzi nas i nam błogosławi z wysoka!
Przygotowała: Elżbieta Zamaria

PIERWSZA W TYM ROKU
SZKOLNYM „WAMPIRIADA”
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
W PRZYSUSZE

KONKURS NA NAJLEPSZĄ
POTRAWĘ LOKALNĄ
PRZYGOTOWANĄ Z PAPRYKĄ

W pierwszy piątek października 2020 r w Z.S. nr 2 miała miejsce pierwsza
w bieżącym roku szkolnym akcja Honorowego Krwiodawstwa. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną zachowane zostały wszystkie zasady bezpieczeństwa. Do
punktu poboru krwi zlokalizowanego na sali gimnastycznej zgłosił się 35 dawców,
spośród których krew pobrano od 31. Łączna ilość oddanego „życiodajnego płynu” to
prawie 14 litrów. Bardzo serdecznie dziękujemy za odruch serca w tym tak trudnym
czasie. Następna akcja planowana jest na 11 grudnia 2020. W sposób szczególny
należy podkreślić bezinteresowność i piękną humanistyczną postawę organizatorów
i uczestników tej bardzo potrzebnej akcji. Warto podkreślić, że zebrane 14 litrów krwi
będzie szczególnie cenne dla coraz bardziej obciążonej służby zdrowia. W imieniu
wszystkich potrzebujących za ten prawdziwy dar serca dziękujemy.
Koordynator akcji HDK w ZS 2 im. Ludwika Skowyry Artur Maroszek
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23 października 2020 roku podczas Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze odbył się finał konkursu na najlepszą lokalną potrawę z papryki.
Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”. Przedmiotem konkursu było przygotowanie potrawy regionalnej i lokalnej
w której wykorzystano produkt tradycyjny obszaru – paprykę Przytycką. Ocenie
potrawy podlegały: smak, regionalność oraz podanie potrawy. W konkursie wzięli
udział uczniowie ZS nr 2 w Przysusze. Laureatami konkursu zostały Victoria Porczyńska i Klaudia Zielińska, które zajęły IV miejsce. Ich popisowe trufle paprykowe zachwyciły komisję. Wyróżnienia otrzymali również: Kamil Dudzisz, który przygotował
kluski paprykowe ze zrazami faszerowanymi papryką. Dominika Smolarska i Jagoda
Jędrzejczak, które przygotowały paprykę faszerowaną kuskusem i serem żółtym.
Magdalena Fila i Dominik Borowiecki którzy przygotowali zupę paprykową oraz
placki z papryki i kurczaka z gulaszem paprykowym. Nagrodą dla naszych uczniów
były bony pieniężne na zakupy w sklepie RTV, dyplomy oraz drobne upominki.
Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Czyżykowska

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WYSTAWA W LIPINACH
W środę, 14 października w Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „W drodze do niepodległości. Kanadyjski
przystanek-obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake, 1917-1919”, które oficjalnie
rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Dorota Sokołowska. Wśród słuchaczy
znaleźli się nauczyciele i uczniowie lipińskiej szkoły, a także reprezentantka Starostwa Powiatowego w Przysusze Kierownik
Wydziału Edukacji Pani Luiza Kozłowska oraz przedstawiciele
Ambasadora Francji. Wystawę autorstwa Anitty Maksymowicz z Muzeum Wsi Lubuskiej w Zielonej Górze pokrótce
omówił organizator i koordynator Pan Wojciech Stanisław
Grochowalski z Łodzi. Ponadto wyświetlony został również 27-minutowy film z 1927 roku o podróży wetera-

nów do Polski. W filmie ukazane są historyczne zdjęcia z Gdyni, Gniezna, Poznania,
Częstochowy, Zakopanego, Wilna, Lwowa, Krakowa, Warszawy, Łodzi, Wołynia oraz
Polesia. Wystawę przygotowano na 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej. Banery i plansze ukazują historię Armii Polskiej w Ameryce w okresie I wojny
światowej. Wówczas powstał rekrucki Obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake
1917-1919 na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na prośbę
przedstawicieli Ambasadora Francji kadeci lipińskiej szkoły zaprezentowali musztrę honorową pod przewodnictwem płk Ryszarda Młodzianowskiego.
Aleksandra Świercz

MAŁE PRZETWÓRSTWO I RHD – OD DZIŚ MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK
26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów
rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą
stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów
rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.
Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna
kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł. Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD”

przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka,
mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów
rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje
m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do
prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej;
inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących
przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących
do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.
Więcej informacji:
www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem
bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KIM PAN JEST KAPITANIE TOM ? CZ.1
Było kwietniowe popołudnie 1943 roku. Przed
okazały budynek apteki w Przysusze /Krais Tomaszów
Mazowiecki Dystrykt Radom/ zajechał samochód osobowy na niemieckich numerach rejestracyjnych. Wysiadł z niego około trzydziestoletni mężczyzna o wysportowanej sylwetce. Dla mieszkańców miasteczka
nie było tajemnicą, że ten gość był jakąś wysoką figurą
w radomskiej konspiracji. Chociaż, z drugiej strony,
wiedzą powszechną był fakt jego dziwnych układów
z Niemcami. Formalnie był zatrudniony w firmie
TERRAS, która budowała strategiczną drogę z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia. Jeździł jednak niemieckim samochodem ,który tankował bez ograniczeń, mając specjalne talony niemieckiej żandarmerii.
Podczas kontroli drogowych przedstawiał papiery,
które powodowały respekt kontrolujących. Przysuskiego aptekarza – Stanisława Pawelskiego pseudonim
„Roch”- odwiedzał średnio co tydzień. Spotykał się także z granatowym policjantem – Szczepanem Smerdzyńskim. Ci znani i szanowani obywatele Przysuchy
byli czołowymi konspiratorami Narodowej Organizacji
Wojskowej a następnie Narodowych Sił Zbrojnych
w miasteczku. Współpracowali oni z owianym legendom - pochodzącym z nieodległej wsi Zygmuntów –
zawodowym bosmanmatem służącym na ORP „ Burza”,
Józefem Woźniakiem. Po zakończeniu walk, w kampanii wrześniowej i nieudanej próbie przedostania się do
armii tworzonej przez gen. Władysława Sikorskiego we
Francji, powrócił w rodzinne strony i szybko nawiązał
kontakt z tworzącą się na terenie dawnego powiatu
opoczyńskiego konspiracją narodową. Szybko stał się
postrachem wszelkiego autoramentu bandytów, kolaborantów, donosicieli i zdrajców. Za przestępstwa
można było otrzymać karę chłosty lub kulę w łeb. Sam
też wsławił się kilkoma brawurowymi akcjami na okupantów niemieckich. Przysuszanie wiedzieli, że przyjezdny posługiwał się nazwiskami Jerzy Tom, Herbert
Jung, Kali Tomasz Zan. Przez wiele powojennych lat,
nawet Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego nie
było w stanie ustalić kim był. Obecnie wiemy,że nazywał się Hubert Jura .Urodził się 2 lipca1916 roku
w miejscowości Lindenrode/ Lipnikach Łużyckich/
w polsko - niemieckiej rodzinie. Jego ojciec, już w wolnej Polsce , był kierownikiem kilku urzędów pocztowych. W związku z tym młody Hubert uczęszczał do
kilku gimnazjów. W roku 1939 walczył na Wschodzie
RP i tam dostał się do niewoli radzieckiej. Zarejestrował
się jako szeregowiec i w ten sposób ocalił swoje życie.
Na mocy porozumień sowiecko - niemieckich został
wydany, jako obywatel urodzony na terenie państwa
niemieckiego, Niemcom. Tam trafił do oflagu z którego
został zwolniony. Następnie wyjechał do Biłgoraja
i nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej .Przyjął pseudonim „Bob”. Po przekształceniu w 1942 roku
ZWZ w Armię Krajową , został mianowany oficerem
dywersji obwodu Biłgoraj. W wyniku wsypy obwód
ZWZ -AK Biłgoraj został rozbity. Hubert Jura przenosi
się do Radomia i tu nawiązuje kontakt z Narodową Organizacją Wojskową. Już wkrótce otrzymał rozkaz zorganizowania pierwszego oddziału partyzanckiego.
W tym celu od lata 1942 zaczął regularnie przyjeżdżać
do Przysuchy. Tam od lat przedwojennych ,prężnie rozwijał się ruch narodowy. Dominował on na terenie całego powiatu opoczyńskiego,w którym działał Władysław Pacholczyk. Ten urodzony w 1903 roku w Jeżowie
powiat Końskie, działacz Stronnictwa Narodowego
i Obozu Wielkiej Polski, od 1931 roku do 1939 był
członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego.
Za swą działalność był wielokrotnie zsyłany, decyzją
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Hubert Jura ps. Kapitan Tom..
wojewody kieleckiego, do obozu w Berezie Kartuskiej.
Po kampanii wrześniowej, przystąpił do zorganizowania Komendy Powiatowej NOW w Opocznie i stanął na
jej czele. W lutym 1942 roku został przeniesiony do
sztabu Komendy Okręgu w Radomiu. W tym też roku
znalazł się w grupie przeciwników podporządkowaniu
NOW Armii Krajowej. Wówczas poznał także Huberta
Jurę. W latach 1943 do 1944 był członkiem Zarządu
Głównego SN, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego. Był organizato rem i członkiem
Komendy Głównej NSZ. W pracy organizowania siatki
konspiracyjnej na terenie powiatu opoczyńskiego, po
jego awansie, zastąpił go, urodzony w Opocznie
w 1907 roku, zaufany działacz przedwojennego SN
oraz Obozu Wielkiej Polski, ppor. Marian Suskiewicz. To
z jego inicjatywy w roku 1942 struktury powiatowe
NOW nie podporządkowały się AK i przystąpiły do tworzonych m.in. przez Pacholczyka (pseudonim Adam)
Narodowych Sił Zbrojnych. 22 stycznia 1943 roku stracił trzech braci i kilku przyjaciół – członków NSZ - zamordowanych przez oddział Gwardii Ludowej „Lwy”
w Drzewicy. Sam por. Suskiewicz zginął zastrzelony
przez granatowych policjantów lub niemieckich żandarmów 28.07.1943 r. w Białaczowie. Został pochowany na cmentarzu „cholerycznym” w Opocznie . W grudniu 1942 roku KG NSZ wydał rozkaz bezwzględnej
walki z badytyzmem.Glośnym echem w stosunkach
między NOW/NSZ a Gwardią Ludową/ PPR odbiła się
pacyfikacja Drzewicy przez oddział GL „Lwy” Izraela
Ajzenmana vel Kaniewskiego „Julka”, „Lwa”, „Chytrego”
nocą z 22 na 23 stycznia 1943 r. Było to dwa miesiące
po śmierci ,zrzuconego z radzieckiego samolotu, wytypowanego przez Stalina na przywódcę polskich komunisty Pawła Findera i miesiąc po zastrzeleniu jego towarzysza Bolesława Mołojca przez Janka Krasickiego
i Mordkę Hejmana, a przed zamachem na Zygmunta
Mołojca. Dowódcą III Obwodu Radomskiego GL był Antoni Grabowski „Czarny Antek”, sekretarzem radomskiego PPR Ludwik Krasiński „Roman”, a tutejszym rezydentem NKWD Jacek Gruszczyński „Jacem”. Oddział
GL powstał w Radomiu z inicjatywy Zygmunta Banasiaka wczesną jesienią 1942 r. Ajzenman był jego zastępcą, ale nie prowadził akcji, tylko razem z „dowódcą”, tak jak przed wojną, zajmował się rozbojami. Na
rozkaz dowództwa III Obwodu GL A. Grabowski „Czarny
Antek” zastrzelił Banasiaka, a Ajzenmana „Julka”, do
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

którego nie miało zaufania, skierowało wraz z 25 Żydami do oddziału GL Józefa Rogulskiego „Wilka”. „Wilk”
operował od sierpnia w rejonie Drzewicy. 15 października zaatakował posterunek Luftwaffe w Goździkowie
i bez strat własnych zdobył broń, przy czym śmierć poniosło 3 lotników. Następnie napadał na urzędy gminne i niszczył spisy kontyngentowe. Zebrała się grupa
uciekinierów z rozbitego 12 grudnia w Iłży oddziału
Chyli Brawermana „Bacy” i uciekinierów z przysuskiego
getta, na których czele stanął NN „Siemion”. Izrael
Ajzenman „Lew” objął przy nim funkcję oficera politycznego i nadał oddziałowi nazwę „Lwy”. „Lew” w Wigilię 1942 r. dokonał napadu rabunkowego na rodzinę
Dąbrowskich w Rusinowie - Emilia Dąbrowska była
córką stryja dyrektora Fabryki Narzędzi Ostrych w Drzewicy Augusta Kobylańskiego. W tym okresie „Lew” już
miał kontakt z sekretarzem radomskiego PPR Krasińskim, od którego otrzymał rozkaz pacyfikacji NSZ
w Drzewicy. Dokument akcji „Antyk” opisuje akcję
„Lwów” na Drzewicę następująco: „Część bandy wtargnęła do Fabryki Noży Kobylański. Jej właściciela Augusta Kobylańskiego zaprowadzono do fabryki, kazano
otworzyć kasę z pieniędzmi, poczem zamordowano go,
po nim zamordowano 4 urzędników i 3 robotników fabrycznych, aptekarza, razem 11 osób z najbliższego
otoczenia fabryki. Mieszkanie Kobylańskiego plądrowano przez kilka godzin i obrabowano doszczętnie.
Banda (…) silnie uzbrojonych z pistoletami maszynowymi i granatami dowodzona była przez Żydówkę…”.
Świadkowie historii z Drzewicy opisali ją nieco inaczej.
Dowodził Izrael Ajzenman, który podzielił grupę na
dwie części: 7-osobową szturmową na czele z rzezakiem z Przysuchy, Zofią Jamajką „Zosią” z KG GL i „Bacą”
oraz na 6-osobową ubezpieczającą napad. O dziewiątej wieczorem grupa szturmowa wdarła się do mieszkania współwłaściciela Fabryki Kazimierza Kobylańskiego członka SN i NOW, ale go nie zastała, więc
poprzestała na rabunku. Następnie udała się do domu
drugiego z współwłaścicieli Augusta Kobylańskiego
członka AK - obrabowała go i zmusiła do udania się do
kantoru fabrycznego. Tam GL-owcy po opróżnieniu
kasy fabrycznej bili go, rozpruli brzuch bagnetem
i w końcu zastrzelili. Jamajka „Zosia” z towarzyszami
nie zastała nikogo w mieszkaniu Tadeusza Kobylańskiego, ale w kolejnych domach znalazła członków
NSZ: Stanisława, Józefa i Edwarda Suskiewiczów i Zdzisława Pierścińskiego, których po torturach zastrzeliła.
W aptece inni GL-owcy pastwili się nad członkiem AK
Stanisławem Makomaskim, a w pobliskim mieszkaniu
- nad Józefem Staszewskim z NSZ. Odwiedzili też dom
Jana Klaty, ale na szczęście nie zastali go, tak jak
i ks. proboszcza Józefa Pawlika, Mariana Suskiewicza
i in. Spłoszeni przez przejeżdżającą ciężarówkę spakowali niektóre zrabowane przedmioty, pieniądze i biżuterię, wręczyli worek z nimi stróżom fabrycznym i kazali zanieść i porzucić na mostku na drodze do
Zychorzyna (chcieli w ten sposób rzucić podejrzenie na
tamtejszą placówkę NSZ). Część łupu została doręczona sekretarzowi radomskiego PPR. 25 stycznia odbył
się pogrzeb ofiar napadu w Drzewicy. Sprawa stała się
głośna i III Obwód GL w Radomiu zerwał kontakty z oddziałem „Lwy”. Na Izraela Ajzenmana wydano wyrok
śmierci za rabunki i zbrodnie. W lutym na połączone
oddziały „Lwa” i „Stacha” spadła wyprawa żandarmerii
niemieckiej pod Wywozem, Zielonką i Goździkowem.
Poległo 14 GL-owców, a 23 dostało się do niewoli. Druga niemiecka obława z 3 marca w okolicach Brzezinek
pochłonęła dalsze 8 ofiar spośród członków oddziału
„Lwy” i utratę wielu jednostek broni, jak też zniszcze-
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Hubert Jura ps. Tom z oddziałem.
nie leśnych bunkrów. W maju oddział zmienił skompromitowaną nazwę „Lwy” na „im. L. Waryńskiego”
z Józefem Rogulskim - odtąd „Stachem” - na czele. Latem 1943 r. w Skarżysku Książęcym odbyła się narada
komendantów Powiatów NSZ, z udziałem przedstawiciela KG NSZ kpt. Witolda Borowskiego „Witka”, członka
ZG SN i kierownika Wydziału Ogólnoorganizacyjnego
Oddziału I KG NSZ ppor. W. Pacholczyka „Adama Linowskiego”. Postanowiono utworzyć oddział Pogotowia
Akcji Specjalnej do walki z przestępczością pod nadzorem kpt. M. Borkowskiego „Wróbla”, przy współpracy
z szefem sztabu Okręgu VII NSZ Częstochowa-Śląsk
i przedstawicielem KG NSZ rtm. S. Figurskim „Zenonem”. Taka była geneza powstania kilkudziesięcioosobowego oddziału „Sosna” dowodzonego przez mianowanego porucznikiem Józefa Woźniaka „Burzę”, pod
nadzorem szefa PAS Okręgu Radom NSZ kpt. Huberta
Jury „Toma”. 22 lipca por. „Burza” miał, według jego relacji przytoczonej przez świadków historii z Przysuchy,
uzyskać informacje od spotkanego koło gajówki Suchodół człowieka, że oddział „Lwy” stacjonuje w gajówce Puszcza. Dotarł tam ze swymi ludźmi i przedstawił się za GL-owca z Lubelskiego. Miał skłonić ich do
opowiedzenia „przy wódce” o przebiegu wydarzeń
w Drzewicy. Podczas prezentacji polskiego erkaemu
zastrzelił 7 tych, którzy się najbardziej obciążyli,
a 2 uwolnił (NN „Nenka” i NN „Zenka”). Nieobecny Izrael
Ajzenman „Lew” uniknął losu pozostałych. Przytoczmy
także inne relacje świadków. np. Pawlikowie,którzy
zamieszkiwali wówczas w gajówce „Puszcza”tak zapamiętali tamte wydarzenia: Łącznik z oddziału GL poinformował gajowego,że wybierają się z wizytą na Puszcze. Kazali sobie przygotować dobry obiad. Ta
informacja dotarła do „Burzy’. 21 lipca 1943 roku. Zarządził on zbiórkę przy gajówce Suchodół i wcześnie
rano przemaszerował do gajówki „Puszcza”. Rozlokowali się u rodziny Pawlików. Wokół zabudowań wystawili posterunki. Po pewnym czasie zauważono zbliżających się dwóch mężczyzn. Jeden ukrył się na brzegu
las, a drugi wszedł do budynku. Odczekano, aż opuści
mieszkanie gajowego i wtedy padła komenda „stój”.
Mężczyźni zaczęli uciekać. Do uciekających oddano serię strzałów. Jednemu udało się zbiec, drugi został zatrzymany i on doprowadził„Toma” do pozostałych,
którzy biwakowali ok. 1 km od gajówki . Tam nastąpiła
likwidacja oddziału GL Udało się zbiec trzem gwardzistom, których zabito później. Jednego w Stefanowie,
a dwóch pozostałych w Sołtysach. Inny przebieg zdarzeń relacjonował jedyny uratowany gwardzista. Gdy
stacjonowali w gajówce „Puszcza”, 21 lipca 1943 roku,

skontaktował się z nimi nieznany oddział partyzanci,
którego wysłannik twierdził, że przymaszerowali z Lubelszczyzny i są oddziałem GL dlatego chcą nawiązać
kontakt z miejscowym oddziałem GL. Następnego
dnia zjedli wspólny obiad.. Na umówione hasło , goście
otworzyli ogień. Zabitych przywieziono do Przysuchy
i pochowano na Kirkucie. Podobnie zdarzenia te przedstawiał Józef Woźniak „Burza” podczas spotkań koleżeńskich w Przysusze. Twierdził on , że podali się za
oddział GL, który przymaszerował z Lubelszczyzny Po
obiedzie, udając niezorientowanego partyzanta, „Burza” zapoznawał się z działaniem polskiego rkm- u.
W pewnym momencie odbezpieczył broń i jedną serią
zastrzelił wszystkich gwardzistów. 30 sierpnia w starciu z Niemcami zginął „Stach” i oddział GL „im. L. Waryńskiego” zamienił się w oddział GL „im. S. Wiktorowicza”. 25 września oddział pod nową nazwą skonfiskował
broń członkom NSZ w Brogowej i pobił ich. 3 października w majątku Zameczek patrol żołnierzy oddziału
NSZ „Sosna” wpadł w zasadzkę żandarmerii opoczyńskiej powiadomionej przez GL-owców - pchor. K. Malanowicz został zabity, a pchor. K. Chrząstowski „Zadora”
ciężko ranny i wzięty do niewoli. Ppor. M. Drabikowi
„Słoniowi” udało się zbiec. Kpt. H. Jura „Tom” wyznaczył
16-osobową grupę partyzantów celem porwania miejscowego lidera Partii Narodowosocjalistycznej NSDAP
Helmuta Gaberta zamieszkałego w Zameczku i wymiany go za „Zadorę”. Gdy Gabert znalazł się w rękach partyzantów, opoczyńskie gestapo w odwecie aresztowało 150 osób, spośród których wyselekcjonowało 55
zakładników. Gdy Gabert został wypuszczony z niewoli, Niemcy uwolnili ich. Bratobójcza walki trwały nadal.. Nikt nikomu nie pozostawał dłużny. Po oczyszczeniu powiatów opoczyńskiego i koneckiego, „Tom” ze
swoimi ludźmi prowadził działalność w innych częściach województwa kieleckiego. Np dowodzi oddziałem”Kamień”działającym na południe od Radomia. np.
Łysowody rok 1943 - 22 zabitych; 1944 powiat opatowski - kilkudziesięciu zabitych(wg sprawozdań AL).
Rozszerzył zakres swej działalności na zwalczanie grup
szpiegowskich NKWD , które były zrzucane na spadochronach. Tak było w przypadku wsi Janki koło Opoczna . Gdzie zginęło czterech skoczków z ich dowódcą mjr
Griszką. Pozostałych trzech z radiostacją doczekało się
wkroczenia Armii Czerwonej 17 stycznia 1945 r. Okazało się ,że” razwiedka” nie tylko rozpracowywała przygotowania obronne Niemców, ale i miejscową konspirację. Hubert Jura, jako kierownik Pogotowia Akcji
Specjalnej dozbroił swoich ludzi. Zaprowadził dyscyplinę w podległych placówkach. Jak wskazują zachowaInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

ne w Niemczech dokumenty, o wszystkich swoich posunięciach informował swojego patrona z radomskiego
gestapo Paula Fuchsa. Urodził się w Hochst koło Frankfurtu nad Menem w 1908 r. Maturę zdał w 1927r. Od
1934 r. oficer policji w Augsburgu. W 1934r. zostaje
oficerem policji politycznej – gestapo. Szybko zdobył
dobrą opinię u przełożonych: pracowity,inteligentny,zaangażowany. W latach 1937 – 1939. Był szefem
policji w Moguncji. Czekał na przyjęcie do SS od 1937
– do 1941 r. W roku 1939 trafił do osławionych
EISATZGRUPPEN. Służył w EINSATZKOMMANDO 2/III
pod dowództwem Fritza Lipharda. Do Radomia trafił
za sprawą Lipharda, który pamiętał o inteligentnym
i pracowitym oficerze. Powierza mu kierownictwo
Sonderkommando IV A (walka z podziemiem). Była to
wspaniała decyzja kadrowa dla Niemców i tragiczna
dla Polaków biorących udział w ruchu oporu. Przebiegły i bardzo inteligentny. Nie preferował bicia i tortur
– chociaż je stosował, gdy uznał to za konieczne. Posiadał około 150 agentów. Do dyspozycji miał 40 tłumaczy z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie, ale
stale narzekał na brak tłumaczy, którzy posiadając
wykształcenie, potrafiliby zauważyć niuanse języka
polskiego czy niemieckiego. Sam nauczył się języka
polskiego na tyle,że mógł przeczytać dokumenty i porozumieć się z rozmówcą. Był twórcą wielu prowokacji
i złożonych gier operacyjnych z wywiadami wielu podziemnych organizacji. Udało mu się pozyskać najlepszych agentów w postaci: Hubert Jura pseudonim
„Tom”; Jerzy Wojnowski pseudonim „Motor” czy Wanda
Zemsta V-168 ,dzięki której uzyskał wgląd w najważniejsze sprawy ZWZ i Armii Krajowej(umożliwiała gestapowcom instalowanie w lokalach konspiracyjnych
aparatury podsłuchowej.). Był twórcą prowokacyjnych
przedsięwzięć typu organizacja „Miecz i Pług”. Jego ludzie starali się przejąć kierownictwo PPR w Radomiu
i Kielcach. Twierdził, ze ma rozpracowanych 40 tysięcy
wrogów III Rzeszy w dystrykcie Radom ( w postaci katalogu) i ich aresztowanie załatwiłoby problem ruchu
oporu na jego terenie. Na przeprowadzenie takiej akcji
brakuje mu jednak wystarczającej ilości wojska - bo
akcję trzeba przeprowadzić jednocześnie. Z jego wyroku pojechało do Obozu Zagłady w Oświęcimiu kilkanaście tysięcy ludzi i kilka tysięcy zostało rozstrzelanych
na Firleju pod Radomiem. W końcówce wojny zaangażował się w budowę międzynarodówki antykomunistycznej i tworzenie konspiracji nakierowanej na walkę
ze Związku Sowieckim. Był doskonałym nabytkiem organizacji wywiadowczej GEHLENA powstałej w 1945
roku pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Śledztwo
przeciwko Fuchsowi prowadzono w latach 1964 –
1980. Umorzono w 1980 roku. Zmarł 9 października
1983 r w Augsburgu. Kpt Tom spotykał się z Paulem
Fuchsem wielokrotnie, przekazując mu listy ludzi do
likwidacji ( zachowały się w archiwach niemieckich
),wg z góry zaproponowanego harmonogramu. Jednocześnie nad jego głową zaczęły zbierać się chmury.
Wiązało się to z jego kontaktami z radomskim gestapo.
Po klęsce pod Stalingradem wielu Niemców zaczęło
zdawać sobie sprawę że klęska Hitlera jest nieunikniona .Należy zatem znaleźć te siły polityczne i wojskowe
,które zechciałby porozumieć się w tej sprawie. W Polsce takich chętnych było niewielu, a to za sprawą
ogromu zbrodni popełnionych przez Niemców, a z drugiej strony Polskie Państwo Podziemne dbało o to, aby
nikt z nimi nie kolaborował. Bez wątpienia kapitan
„Tom” był zarejestrowany jako agent „Georg” przez radomskie gestapo od roku 1943. (Koniec części pierwszej. Na dokończenie lektury tekstu zapraszamy do
następnego numeru – red.) Wrocław – maj 2020.
Dr Mirosław Małecki
cdn.
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ZAKOŃCZONO INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE
Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach”. Na odcinku o długości 120m wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej

Przebudowana droga gminna ul. Leśna w Borkowicach

gr. 8cm. Wartość wykonanych robót wyniosła 103.235,73zł brutto. Ponadto wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach. Długość
zmodernizowanego odcinka drogi 400mb. Wykonano nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych o powierzchni 1600m2 , odwodnienie oraz pobocza
z kruszywa. Wartość zadania 305.062,64zł brutto. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 140.000,00zł ze środków finansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego. Zakończona została także przebudowa odcinka drogi gminnej
w Rzucowie (Agronomówka)”, długość 82m. Wykonano nawierzchnię z mieszanek
mineralno-asfaltowych gr. 4 cm – 369m2 oraz pobocza. Koszt inwestycji 49.288,47zł
brutto. Sfinansowano ze środków własnych budżetu Gminy. W miejscowości Smagów wykonana został przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I . Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej o dł.506 m. Wykonana została
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, pobocza z kruszyw
łamanych, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe. Wartość inwestycji to kwota
345 tyś. zł. Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego dla typu operacji ,, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury objętego PROW na lata
2014-2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji
tj. 219 tyś. zł oraz środków własnych Gminy. Na terenie gminy utwardzono również
nawierzchnię dróg gruntowych: Zdonków- Politów długości ok 500mb, Niska Jabłonica – Ninków, odcinek o długości 500mb. oraz Politów- Ninków o długości 800 mb.

UKOŃCZONY REMONT STRAŻNICY W BORKOWICACH
W październiku został zakończony remont budynku Domu Strażaka w Borkowicach. W ramach zadania
,, Mazowieckie Strażnice OSP ‘’ został wykonany remont ścian zewnętrznych garażu, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego : usunięciu spękanego
i odpadającego tynku, uzupełnieniu szczelin, pęknięć
i ubytków oraz pomalowaniu ścian farbą silikonową.
Na to zadanie OSP pozyskała 20 tys. z Urzędu Marszałkowskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników pozyskała 16 tys. zł. W ramach realizacji
zadania zostaną zakupione szafy strażackie do przechowywania umundurowania bojowego strażaków,
zostanie wykonany remont sufitu nad zapleczem sanitarnym, remont podjazdu dla niepełnosprawnych
oraz zostaną pomalowane ściany sufitu pomieszczeń
garażowych.

DOPOSAŻENIE UROCZYSKA NA KRAKOWEJ GÓRZE
Dzięki środkom z Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na Piaskowcu ‘’ zostały uzupełnione elementy małej infrastruktury na Krakowej Górze. Uroczysko zostało wyposażone: w ławki drewniane wokół ogniska, powstało nowe miejsce na ognisko oraz
gruntownemu remontowi został poddany stolik w wiacie drewnianej. Wzniesienie
zostało również uzupełnione w stojak rowerowy oraz kosze na śmieci. Wartość modernizacji to kwota 5 tys. zł.
Krakowa Góra to jedno ze wzgórz Garbu Gielniowskiego o wysokości 280 metrów, oddalone niespełna kilometr od Borkowic. Z Krakowej Góry rozciągają się
piękne widoki na całą okolicę. Widać z niej kościoły w Przysusze, Skrzyńsku, Sadach
Kolonii, Skrzynnie i Wieniawie. Przy dobrej widoczności można zobaczyć zabudowania Radomia. Borkowiczanie twierdzą, że gdy chmury gradowe znajdą się nad
Krakową Górą, wnet się rozchodzą nie czyniąc żadnej szkody na okolicznych polach.
Potwierdzają to meteorolodzy nazywając go zjawiskiem cienia opadowego. Nazwę
swoją wzgórze zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, któremu przypominała wzgórze na Wawelu. Cyklicznie odbywają się tutaj majówki z udziałem lokalnej
społeczności. Obecnie jest przystanią turystyczną, punktem widokowym, miejscem
spotkań rodzinnych, harcerskich, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.
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NOWE OGRZEWANIE W PRZEDSZKOLU
W Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie została wykonana modernizacja instalacji grzewczej.
Stary zużyty piec węglowy został wymieniony na piec
elektryczny. Na ścianach zawisły nowe ekologiczne,
energooszczędne grzejniki, które działają na zasadzie
promienników. W przyszłości planowana jest instalacja
paneli fotowoltaicznych. W przedszkolu zostały pomalowane wszystkie pomieszczenia. Koszt zadania to
kwota 100 tys. zł , w tym wymiana instalacji grzewczej
- 70 tys. zł. Do przedszkola obecnie uczęszcza 47 dzieci.
W grupie 3-4-latków jest 24 osoby, zaś w grupie starszaków 5-6 - latków – 23. Dyrektorem placówki jest
p. Iwona Dudek. Jednym z celów działalności przedszkola jest tworzenie warunków umożliwiających
dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa.

INWESTYCJE W RAMACH MIAS-ÓW ZAKOŃCZONE
Na terenie gminy zostało ukończonych pięć zadań
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw. Zadania zostały dofinansowane w łącznej
kwocie 50 tys. zł. W miejscowościach Rudnie, Radestowie oraz Woli Kuraszowej powstały altany. Każda z altan została wyposażona w stół oraz ławki. W Rzucowie
została wykonana modernizacja infrastruktury rekre-

acyjno-sportowej. Na boisku wielofunkcyjnym zostały
zamontowane piłkochwyty oraz nowe urządzenia na
placu zabaw: huśtawka podwójna, zestaw zabawowy
ze zjeżdżalnią, bujak sprężynowy oraz ławki. W Rusinowie został wykonany plac zabaw wyposażony
w następujące urządzenia: bujak pojedynczy, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, bocianie gniazdo,

karuzela obrotowa, zestaw zabawkowy ze zjeżdżalnią
oraz siłownia plenerowa wyposażona w biegacza +
orbitrek oraz motyla + wyciąg górny. Realizacja zadań umożliwi aktywne spędzanie czasu na świeżym
powietrzu oraz integrację lokalnej społeczności.

Altanka w Radestowie.

Altana w Woli Kuraszowej.

Boisko w Rzucowie.

Altanka w Rudnie.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW

PAMIĘĆ O STEFANOWIE
W dniu 04 października 2020 roku znów spotkaliśmy się w Stefanowie by uczcić
pamięć i oddać hołd walczącm żołnierzom Armii Krajowej oraz wysiedlonym mieszkańcom Stefanowa. Uroczystości w Stefanowie uświetnił występ chóru kościelnego
DZWON z kolegiaty św. Bartłomieja z Opoczna. Tegoroczne uroczystości objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Gospodarz
spotkania Wójt Gminy Gielniów Pan Władysław Czarnecki przywitał wszystkich przybyłych na uroczystości i zaprosił do udziału w uroczystej Mszy Świętej odprawionej
przez księdza kanonika Wiesława Zawadę proboszcza parafii pw. Bł. Władysława
w Gielniowie. Po eucharystii odbyły się uroczystości wojskowe, które poprowadziła
jednostka wojskowa 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu pod dowództwem
Pułkownika Macieja Siemińskiego w asyście Szefa sztabu podpułkownika Ireneusza
Bębenka. Odegranie Hymnu Państwowego i podniesienie na maszt Flagi państwowej rozpoczęło uroczystości. Major Rafał Łyżwa odczytał apel pamięci i rozbrzmiała
salwa honorowa. Delegacje złożone z przedstawicieli różnych środowisk obecnych na
uroczystościach złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą bitwę pod Stefanowem
i pacyfikację Stefanowa. Głos zabrał także lek. Władysław Wójcik Dyrektor Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej ,,CePeLek’’ , który opowiedział historię lekarza
Ładysława Piotrowskiego pochodzącego z Gielniowa, pracującego podczas wojny
w warszawskim szpitalu, gdzie podczas dyżuru został zastrzelony w sierpniu 1944
roku. W uroczystościach udział wzięli: - Dyr. Rafał Skoczylas reprezentował Posła
Roberta Telusa. Pani Edyta Dziuba w imieniu europarlamentarzysty Zbigniewa Kuźmiuka. Przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu przysuskiego: z-ca
Starosty Przysuskiego P. Marek Kilianek, Przewodniczący Rady Powiatu p. Krzysztof

Wochniak, Wójt Gminy Borkowice P. Robert Fidos, Wójt Gminy Odrzywół P. Marian
Kmieciak, Sekretarz Gminy i Miasta Przysucha P. Wojciech Masłowski, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha P. Mirosław Pierzchała, Zastępca Wójta Gminy
Klwów P. Piotr Reguła, Uroczystości uświetnili swoją obecnością: Przedstawiciele
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gorzkowice, Trzecia Wielopoziomowa Drużyna Harcerska AZYMUT z Żagania. Stowarzyszenie Hubalczycy 19391940. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze Adam Czyżewski. Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Marcin Sokół. Pułkownik Ryszard Młodzianowski wraz z Kadetami z Lipin. Hufiec ZHP z Przysuchy. Poczty Sztandarowe:
Poczet Sztandarowy Światowego Związku Armii Krajowej Koło Gorzkowice. Poczet
Sztandarowy 72 Pułku Piechoty Armii Krajowej Koło Przysucha. Władze Samorządu
Gminy Gielniów z Przewodniczącym Rady Gminy P. Radosławem Stacheckim i radnymi. Mariusz Janiszek i Monika Janiszek- Sołśnia. Pan Marian Marczyński. KG OSP P.
Bernard Poprzeczny wraz z członkami OSP z Gminy Gielniów. Mieszkańcy Gminy Gielniów i Powiatu Przysucha. Na okoliczość tegorocznych uroczystości zostały ufundowane koszulki na upamiętnienie 76 rocznicy bitwy Armii Krajowej pod Stefanowem
i 68 rocznicy pacyfikacji Stefanowa, które zostały rozprowadzone wśród zgromadzonych uczestników uroczystości. Zakup pamiątkowych koszulek został sfinansowany
ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy
Gielniów dziękuje Firmie Ferrero Polska Sp. z o.o. za przekazanie słodyczy, które
w dniu uroczystości rozdano licznie przybyłym dzieciom i firmie Hortex Holding S.A
za przekazanie swoich wyrobów t.j. różnych soków, które również przeznaczono dla
uczestników uroczystości. Ponadto składa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości i ich prawidłowy przebieg.
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„TYM, KTÓRZY PROWADZĄ NAS DO ŹRÓDEŁ WIEDZY…”
UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
W ZESPOLE PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO –
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W GOŹDZIKOWIE
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie zwany jest
Dniem Nauczyciela. Artykuł 74 ustawy – Karta Nauczyciela stanowi: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich
pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”. Obecnie 14 października jest
dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego
narodu i państwa, nagradza zasłużonych pracowników w podziękowaniu za ich trud
oraz poświęcenie.
12 października br. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Goździkowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pod hasłem „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…”

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Rady Wychowanków – Natalia Cisowska, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, po czym uroczyście
odśpiewano hymn państwowy. Następnie społeczność uczniowska zaprosiła wszystkich pracowników placówki na artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru.
Młodzi artyści bezbłędnie odtworzyli klimat szkolnego życia, w zabawny sposób
przedstawiając najciekawsze momenty charakterystyczne dla wspólnej doli uczniów
i nauczycieli. Program artystyczny dostarczył zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych. Natomiast niespodzianka przygotowana specjalnie na tę
okazję przez panie: I. Madej, M, Chojnacką, A. Bucką, J. Wilk w formie prezentacji,
pt. „Poznaj nauczyciela swego (i nie tylko) po zdjęciach z dzieciństwa jego” dostarczyła wszystkim mnóstwo uśmiechu i dobrej zabawy.
W części oficjalnej wychowankowie przypomnieli jak wielką wartość ma edukacja i jak ważni są nauczyciele. W pięknych słowach skierowanych do wszystkich
pracowników placówki wyrazili swoją wdzięczność za codzienną pracę, za troskę
i poświęcenie, składając na ręce Dyrekcji kwiaty wraz z życzeniami oraz upominki.
Po części artystycznej głos zabrał dyrektor Marcin Białek, który w krótkim przemówieniu złożył wszystkim pracownikom placówki życzenia i podziękowania za
całoroczną pracę oraz dotychczasowe zaangażowanie. Szczególne podziękowania
za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie młodzieży skierował w stronę Grona Pedagogicznego. Życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy,
a także dalszych sukcesów w wykonywanym zawodzie.
Iwona Madej nauczyciel historii w ZPR-S w Goździkowie
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KLWÓW

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KŁUDNIE

13 października 2020 r. o godz. 11:00 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym
dniu zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Gminy, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele Rady
Rodziców. Uczniowie klasy VII naszej przygotowali montaż słowno-muzyczny, którym podziękowali swoim pedagogom za całoroczną pracę. Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali kwiaty. Również zaproszeni goście
złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji tak szczególnego święta. Pani Dyrektor Ewa Płosarek w swoim przemówieniu podziękowała współpracownikom za cierpliwość i trud włożony w wychowywanie młodego pokolenia.
Wręczyła również zasłużonym nauczycielom nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE
SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KLWOWIE
”Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc, potrafi
tchnąć przyjemność w dusze uczniów….”
Wykształcenie to jeden z piękniejszych prezentów,
jakim można obdarować drugiego człowieka. Dzień
Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem
Nauczyciela, co roku obchodzony jest Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie. Na tę okoliczność odbyła się
akademia przygotowana przez uczniów klas VIIA oraz
uczestników zajęć wokalno-instrumentalnych pod
czujnym okiem p. Izabeli Niemirskiej p. Beaty ZagajSzymczak.
Część oficjalną otworzyła dyrektor szkoły - p. Edyta
Sobczak, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Podziękowała pracownikom szkoły i złożyła słowa
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uznania za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Nauczyciele
otrzymali również podziękowania z ust przedstawicieli
Rady Rodziców, oraz pracowników Gminy Klwów reprezentowanych przez zastępcę wójta p. Piotra Regułę,
przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Sieczka i Katarzynę Sołkowicz.
Święto Edukacji Narodowej jest zawsze doskonałą
okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracyjnym za ich codzienną pracę i stwarzanie warunków, które sprzyjają
właściwej jakości kształcenia i wychowania młodzieży.
Punktem kulminacyjnym akademii był brawurowo wykonany program artystyczny, który obfitował

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

WYSTAWA
„KAROL WOJTYŁA.
NARODZINY”

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało
wystawę biograficzną „Karol Wojtyła. Narodziny”.
Ekspozycja zabiera zwiedzających w podróż po
przełomowych momentach życia papieża Jana
Pawła II. Wystawa skierowana jest do szerokiej
publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana
Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego
śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat,
ale również przygotowanie do pełnienia coraz to
nowych ról życiowych i społecznych. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła
na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II.
Ekspozycja została zawieszona w oknach Gminnej
Biblioteki Publicznej w Klwowie, tak aby każdy
pomimo pandemii mógł ją zobaczyć.
Agata Wilczek
w scenki pełne humoru, parodiujące zachowania nauczycieli. Finałem było wręczenie wszystkim pracownikom szkoły kwiatów.
Uśmiech na ustach zebranych świadczył o tym, że
był to czas spędzony w miłej atmosferze. Jako, że Dzień
Edukacji Narodowej to również święto uczniów, życzymy im, aby na swojej drodze spotykali tylko i wyłącznie
uśmiechniętych i pełnych zaangażowania nauczycieli.
Agata Wilczek

KLWÓW

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
„PRZEDSZKOLE MARZEŃ”
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto dla pracowników oświaty.
Przedszkolaki z „Przedszkola Marzeń” podziękowały swoim ukochanym Paniom
za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. W tym roku wyjątkowo rodzice
nie mogli uczestniczyć w uroczystości, ale mogli obejrzeć relację z wydarzenia na
stronie internetowej przedszkola. Przedszkolaki zaprosiły zatem wszystkich pracowników przedszkola na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaprezentowały
się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło wierszków, piosenek i tańców, które w całości

stworzyły piękne podziękowanie za codzienną troskę, oddanie i serdeczność. Za część
artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po uroczystości odbyło się Pasowania na Przedszkolaka najmłodszej grupy 3-latków. Poprzez dotknięcie ramienia dziecka ogromnym ołówkiem wychowawca przyjął dzieci w poczet przedszkolaków. Dzieci zaśpiewały piosenkę oraz złożyły uroczyste
ślubowanie. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał dyplom pasowania.
Ten dzień dla wszystkich upłynął w miłej i serdecznej atmosferze, a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci.
A.Piwowarczyk, A.Bętkowska, M.Pelc

PRZEDSZKOLAKI LUBIĄ KSIĄŻKI – WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI
W ramach współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych w Klwowie -2 października w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia nt. „ PRZEDSZKOLAKI LUBIĄ KSIĄŻKI – WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI”. Przedszkolaki
(grupa 6-latki) przyszły do biblioteki z wychowawczynią
p. Haliną Dwornik. Dla niektórych dzieci była to pierwsza
wizyta w takim miejscu. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać. Dzieci
z zainteresowaniem wysłuchały i obejrzały inscenizację
wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Kłótnia warzyw
rozbawiła najmłodszych, którzy żywiołowo reagowali
w trakcie przedstawienia. Prezentacja wiersza stała się

okazją do rozmowy o warzywach i owocach. Na koniec
spotkania dzieci dostały informację o tym jak przystąpić do programu „Mała książka Wielki człowiek”, każdy
przedszkolak otrzymał również pamiątkową zakładkę
z logo biblioteki, co pomoże w promocji czytelnictwa.
Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną radość! Pełne
wrażeń i nowych doświadczeń, wracały do przedszkola
z radością i uśmiechem na twarzach. Mamy nadzieję, że
nasze działania rozbudziły wśród dzieci zainteresowania
książką i przyczynią się do zapisania przez rodziców dzieci do biblioteki oraz codziennego czytania swoim pociechom!
Agata Wilczek

PRZERWA
NA CZYTANIE
W ramach ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”, której zadaniem jest promocja czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, biblioteka szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie zorganizowały 6 października
br. spotkanie dla najmłodszych klas. Udział w czytaniu
wzięły klasy I-III. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały i obejrzały inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na
straganie”. Na koniec spotkania na uczniów czekały
ciekawe, choć trochę trudne zagadki.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ

W ODRZYWOLE POWSTAŁ PLAC ZABAW DLA MALUCHÓW
Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 w Odrzywole to kolejna inwestycja zrealizowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Programu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. W ramach zadania zostały zamontowane następujące elementy zabawowe: huśtawka, bujak, zjeżdżalnia, piaskownica
zamykana, ławka oraz ogrodzono plac zabaw.
Głównym celem projektu było stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy, które bez wątpienia pozytywnie wpłynie na integrację mieszkańców i estetykę miejscowości.
Koszt projektu wyniósł 21 tys. Z czego 10 tys. pokryła dotacja Województwa Mazowieckiego.

CMENTARZE I KWATERY WOJENNE NA TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ
Najstarszym cmentarzem w gminie jest cmentarz parafialny w Odrzywole przy
ul. Opoczyńskiej. Został założony w połowie XIX w. Chowano na nim m.in. właścicieli
okolicznych majątków m.in. Brykczyńskich z Ossy. Przed założeniem tego cmentarza
zmarłych chowano na cmentarzu, na działce zajmowanej obecnie przez kościół parafialny.

Leśny cmentarz „Boże Męka” w Ossie (obecnie Kolonia Ossa). Pochowano tam
zmarłych na cholerę pod koniec XIX w. mieszkańców Ossy oraz kilka osób rozstrzelanych przez żandarmów niemieckich. Prawdopodobnie uciekali z robót przymusowych lub byli podejrzani o przynależność do oddziału partyzanckiego. Na skraju
wzgórza pochowano żołnierzy niemieckich, którzy zostali zastrzeleni przez żołnierzy
sowieckich w 1945r.
Góra „Królówka” w Stanisławowie. Obok zabytkowej kaplicy kryje zmarłych z ran
powstańców styczniowych, którzy byli ukryci w pobliskim majątku Ossa-Królówka
przez właściciela majątku Kaliksta Jagmina. Poniżej wzgórza znajduje się grób pątniczki z Pielgrzymki Warszawskiej zmarłej w latach 20-tych XX w.
Cmentarz parafialny w Wielkopolu- Łęgonicach Małych. Najmłodszy cmentarz.
Powstał na przełomie XIX i XX w. Pierwotnie zmarłych chowano na cmentarzu przy
zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.
Najstarszych mieszkańców Ossy chowano do połowy XIX w. na cmentarzu
w Brudzewicach /istnieje do dziś jako puste pole/. Ossa należała do istniejącej do
połowy XIXw. parafii w Brudzewicach.
Ze względu na rozebranie kościoła (z powodu złego stanu technicznego) Ossa została
dołączona do parafii w Odrzywole, a Brudzewice do Studziannej.
Osoby wyznania mojżeszowego z gminy Ossa (obecnie Odrzywół) chowano na
cmentarzu (kirkucie) w Klwowie. Po tym cmentarzu zostało wzniesienie widoczne
z drogi nr 48 (od północnej strony).
Okoliczne lasy, zwłaszcza w okolicy Ossy, skrywają pojedyncze mogiły z czasów
II wojny światowej.
Marian Kmieciak

Na cmentarzu przy ul. Opoczyńskiej są kwatery wojenne. Kwatera żołnierzy
austro-węgierskich poległych w czasie I wojny światowej znajduje się od strony
wschodniej. Po I wojnie światowej przeniesiono tu też ponad 30 żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Małych Łęgonicach.
Kwatera żołnierzy WP Armii „Prusy” poległych w walkach i pomordowanych
przez Wehrmacht 7-9 września 1939r. Pochowano tam ok. 100 żołnierzy. W kwaterze pochowano też 15 cywili- uchodźców zabitych w walkach i po bitwie przez
Niemców.
Niewykluczone, że wzgórza pomiędzy Kamienną Wolą, Ossą i Domasznem kryją
też zapomniane mogiły żołnierzy WP, którzy tam odpierali natarcie piechoty i czołgów niemieckich. Takie mogiły odkryto kilka lat temu na skraju lasu „Parchowiec”.
Cmentarz powstańców styczniowych w Ossie(obecnie Kolonia Ossa) poległych
w bitwie 10 lipca 1863r. Pochowano tam ok. 50-70 powstańców. Zmarłych z ran chowano w Drzewicy, Królówce i po okolicznych lasach. Na cmentarzu pochowano też
1-2 żołnierzy WP, którzy zginęli 7-8 września 1939r. Badacz powstania styczniowego
Jan Dekowski podaje, że na końcu Kłonnej od strony Drzewicy stała karczma, w której
ukrywano rannych powstańców. Wskutek donosu Kozacy zakopali żywcem rannych,
a karczmę spalili wraz z karczmarzem.

ZMARŁ KS. BISKUP JÓZEF ZAWITKOWSKI
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W wieku 81 lat, po długotrwałej chorobie zmarł ks. biskup senior diecezji
łowickiej Józef Zawitkowski. Urodził się w nadpilicznej miejscowości Wał w
parafii Żdżary w 1938r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Poeta, twórca pięknych kazań i wierszy. Napisał słowa do
hymnu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole „Janie Pawle słowiański papieżu”. Teraz jest to hymn Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Św. Jana Pawła II. Był autorem słów do popularnych pieśni religijnych
m.in. „Panie dobry jak chleb”, „Abyśmy byli jedno”, „Chwała, moc i dziękczynienie”. Nade wszystko oprócz Boga, umiłował ojczyznę i wieś polską. Był
przyjacielem gminy Odrzywół. Kilkakrotnie celebrował msze dożynkowe w
naszej gminie. Będzie go nam brakowało w tych trudych czasach.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół
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ODRZYWÓŁ

GMINA ODRZYWÓŁ ODNOWIŁA LEŚNY CMENTARZ
W KOLONII OSSIE
Przy drodze gminnej z Kolonii Ossy do Walerianowa na niewielkim uniesieniu znajdują się mogiły
mieszkańców Ossy zmarłych podczas epidemii cholery po koniec XIX wieku. Pod wzniesieniem pochowano także ciała 3 osób rozstrzelanych przez Niemców
w 1943 r., podejrzanych o przynależność partyzancką lub ucieczkę z robót przymusowych. U podnóża
wzniesienia w miejscu nieoznaczonym pochowano
1-2 żołnierzy niemieckich zastrzelonych przez czerwonoarmistów w 1945r. Starsi mieszkańcy nazywali ten
cmentarz „Bożą Męką”.

Renowację cmentarza gmina wykonała w ramach
projektu sfinansowanego kwotą 7,5 tys. zł przez Fundację ORLEN. W realizacji projektu pomagała grupa
mieszkańców Kolonii Ossy, Ossy i Kamiennej Woli.

GMINA ODRZYWÓŁ ROZSTRZYGNĘŁA PRZETARG
NA DOSTAWĘ ENERGII
W przetargu na dostawę energii dla jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy przetarg wygrała firma Innogy Polska S.A. Gmina Odrzywół utworzyła wraz z gminą Jastrzębia wspólną grupę zakupową aby
zainteresować większą liczbę firm. W przetarg wzięło udział 3 dostawców energii. Oferowana cena w wysokości0,35 zł/kWh jest droższa o 16% od dotychczasowej, co oznacza większe koszty utrzymania budynków gminnych, stacji wodnych, oczyszczalni ścieków i oświetlenia ulicznego. Dostawcy energii uzasadniają
wzrost cen skutkiem polityki klimatycznej UE. Wzrost ceny jest i tak mniejszy niż w wielu sąsiednich gminach
gdzie podwyżka sięgała 30%.

DYREKCJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W ODRZYWOLE ODZNACZONA HONOROWYM MEDALEM
W dniu 12 października b.r. w kościele parafialnym w Odrzywole miała miejsce miła uroczystość wręczenia dla Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Anny Zbrowskiej i Pani Wicedyrektor Barbary Rataj, Medali 100-lecia Urodzin Karola Wojtyły. Medal nadała Kapituła Medalu w uznaniu za szczególne zasługi w upamiętnieniu pontyfikatu
św. Jana Pawła II. Medal w imieniu Kapituły wręczył ks. kanonik Adam Łukiewicz, proboszcz odrzywolski.
Nagrodzonym Paniom dyrektorkom serdecznie gratulujemy.
					
					

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gapys

Wójt Gminy
Marian Kmieciak
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POTWORÓW

„LICZ SPRYTNIE”
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020/2021
2 października obchodziliśmy w naszej szkole
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. To matematyczne
święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Już od środy korytarze naszej szkoły udekorowane
były plakatami pełnymi haseł i rymowanek pomagających w zapamiętaniu iloczynów oraz promujących
naukę mnożenia w różnych jej formach.

,,ŚRODOWISKO TO NIE WYSYPISKO
– DBAJMY O NIE”
W dniach 08.09.2020r. – 25.09.2020r. w szkole
wdrażany był projekt edukacji ekologicznej ,,Środowisko to nie wysypisko – dbajmy o nie”. Głównymi celami
podejmowanych działań było podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów i ich rodzin, uświadomienie współodpowiedzialności za stan środowiska
w najbliższym otoczeniu oraz wzbogacenie słownictwa ekologicznego w języku angielskim i niemieckim.
Jednym z największych wyzwań było zmotywowanie
współczesnego społeczeństwa do włączenia się w realizację działań na rzecz środowiska.
W ramach projektu członkowie społeczności
szkolnej podjęli wiele wyzwań ekologicznych.
1. Zorganizowana została wystawa tematyczna pod
hasłem ,,Opowieści o odpadach” oraz przygotowano
zadania do samodzielnej realizacji np. rebusy, akrostychy, logogryfy, rozsypanki wyrazowe, plakaty tematyczne.
W realizację powyższych zadań aktywnie włączyli się
członkowie Klubu Naszej Ziemi i Koła Ekologicznego
wraz z opiekunami. Uczniowie wykonali projekty i plakaty ekologiczne, na których uwzględniono słownictwo tematyczne w językach angielskim i niemieckim.
Nowe słownictwo tematyczne w języku angielskim
opracowane zostało pod opieką nauczyciela języka
angielskiego. Wystawę prac można było oglądać na
korytarzu (I piętro) oraz na tablicy (II piętro).
2. Dla uczniów klas I – III zorganizowany został konkurs
plastyczny pod hasłem ,,Środowisko to nie wysypisko dbajmy o nie” lub zilustrowanie bajki ekologicznej.
W realizację powyższego zadania włączyli się wszyscy
wychowawcy klas I – III.
3. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w konkursie plastycznym pod hasłem EKOLUDEK – Strażnik Przyrody.
4. Uczniowie klas VIIa i VIIb wzięli udział w konkursie
literackim – Najładniejszy wiersz o tematyce ekologicznej.
W realizację zadania włączyły się nauczycielki języka
polskiego.
5. Dla uczniów klas VIIIa i VIIIb zorganizowany został

W ten piątek, na korytarzu, pojawiły się gazetki
z zagadkami przy, których ustawione były stoliki dla
komisji egzaminacyjnych. To tam zostały przeprowadzone egzaminy z tabliczki mnożenia. Uczniowie,
którzy bezbłędnie udzielili odpowiedzi na 5 pytań
otrzymywali tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Egzaminatorzy sprawdzali też „tabliczkową wiedzę” wśród
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.
W dniu tym, poprzez wspólną zabawę, połączyliśmy się z ludźmi na całym świecie. Do akcji włączyło
się bowiem kilka tysięcy szkół z różnych krajów świata. Edukacja matematyczna jest bardziej efektywna,
gdy jest połączona z zabawą. Chcemy więc propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także
poznawania matematyki. Trzeba pamiętać, że przedmiot ten towarzyszy nam przez całe życie. Wszędzie
otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić,
dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.
Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy egzaminatorom i ich asystentom oraz wszystkim uczestnikom.
To była dobra, pożyteczna zabawa!
W tym roku do akcji zgłosiło się 5,239 szkół!
Magdalena Olszewska
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konkurs literacki – Najciekawsze przemówienie o tematyce ekologicznej.
Zadanie realizowane było przy współpracy z nauczycielkami języka polskiego.
6. Uczniowie klasy IVb wzięli udział w konkursie – Rebusy i zagadki ekologiczne.
W realizację zadania włączyła się wychowawczyni klasy IVb.
7. Akcja porządkowa ,,Sprzątanie Świata 2020”.
W ramach Ogólnopolskiej Akcji ,,Sprzątanie Świata
2020” uczniowie klas IVa i V wzięli udział w porządkowaniu terenu wokół szkoły. Akcję przeprowadzili
nauczyciele wychowania fizycznego.
W tym dniu na zajęciach lekcyjnych z matematyki,
biologii, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, muzyki i plastyki poruszana była tematyka ekologiczna.
8. Indywidualne akcje podejmowane na rzecz środowiska.
Uczniowie szkoły poinformowali rodziców o podejmowanych działaniach na rzecz najbliższego środowiska. Wykazując się wzorową postawą w dniach
18.09.2020r. i 19.09.2020r. wspólnie zorganizowali
porządkowanie terenów wokół własnych miejsc zamieszkania. BRAWO.
Zwycięzcy szkolnych konkursów otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich
uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczestniczących
w realizacji projektu.
Organizator i koordynator projektu:
mgr Lidia Manowiecka
Wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego dla
uczniów klas I – III pod hasłem
,,Środowisko to nie wysypisko - dbajmy o nie” lub zilustrowanie bajki ekologicznej.
I miejsce – Amelia Gniadek kl. IIIb
II miejsce - Kacper Klimek kl. IIa i Emilia Skrzyniarz
kl. IIa
III miejsce – Mikołaj Grotek kl. IIIb i Michał Woźniak
kl. IIIa
Wyróżnienie – Milena Małek kl. Ib

POTWORÓW
Potworów 2020-10-28
Wójt Gminy Potworów
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Potworów,
który odbędzie się 26 listopada 2020 r pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Potworowie ul Radomska 2A
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących nieruchomości:
nieograniczonego:
1. Lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z dwóch pokoi. kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 44,53 m2 Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu wynosi
4453/65052
Nieruchomość położona jest w obrębie Długie Gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni 0,2304 ha uregulowana
Dec Nr .WRR-R-77231 /55/02JW w księdze wieczystej nr RA1P/00018791/3. Cena Nieruchomości 152400,00 zł słownie sto
pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta zł. Wadium 22860,00 zł słownie dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt zł. Przetarg
odbędzie się 26 listopada 2020 o godzinie 1000 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
2. Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju,
pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni 35,23 m2 . Udział w nieruchomości wspólnej i prawie
własności gruntu wynosi 3523/65052. Nieruchomość położona jest w obrębie Długie Gmina Potworów, działka nr 181/3
o powierzchni 0,2304 ha uregulowana Dec Nr .WRR-R-77231 /55/02JW w księdze wieczystej nr R A1P/00018791/3. . Cena
Nieruchomości 118960,00 zł słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł. Wadium 17844,00 zł słownie:
siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł. Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 o godzinie 1015 pokój nr 1
w budynku Urzędu Gminy.
3. Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni 36,18. Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności
gruntu wynosi 3618/65052. Nieruchomość położona jest w obrębie Długie Gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni
0,2304 ha uregulowana Dec Nr .WRR-R-77231 /55/02JW w księdze wieczystej nr RA1P/00018791/3. Cena Nieruchomości
121630,00 zł słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści zł. Wadium 18695,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł. Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 o godzinie 1030 pokój nr 1 w budynku Urzędu
Gminy.
4. Lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju,
pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni 45,95 m2 Udział w nieruchomości wspólnej i prawie
własności gruntu wynosi 4595/65052. Nieruchomość położona jest w obrębie Długie Gmina Potworów, działka nr 181/3
o powierzchni 0,2304 ha uregulowana Dec Nr .WRR-R-77231 /55/02JW w księdze wieczystej nr RA1P/00018791/3. Cena
Nieruchomości 156600,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset zł. zł. Wadium 23490,00 zł słownie: dwadzieścia
trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł. Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 o godzinie 1045 pokój nr 1 w budynku
Urzędu Gminy.
5. Lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z dwóch pokoi, pokoju
z aneksem kuchennymi, łazienki i przedpokoju o powierzchni 62,96 m2 . Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności
gruntu wynosi 6296/65052. Nieruchomość położona jest w obrębie Długie Gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni
0,2304 ha uregulowana Dec Nr .WRR-R-77231 /55/02JW w księdze wieczystej nr RA1P/00018791/3. Cena Nieruchomości
207000,00 zł słownie: dwieście siedem tysięcy zł. Wadium 31050,00 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt zł.
Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 o godzinie 1100 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości ustalonej w wyniku
przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu i przedłożenie pokwitowania wpłaty
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu oraz:
• w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty
lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
• w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty
lub paszport) osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą
przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Potworów – w BS Przysucha o/Potworów
56 9145 1037 1003 9066 2000 0005
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu oraz podmiot w imieniu którego wadium jest wpłacane.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 2020-11-23 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Potworów.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega
zwrotowi.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy Potworów, ul. Radomska2A ( pokój Nr 15 ), tel. 048 67 13 046 wew. 115.
mail: geodezja@potworow.pl. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn.

Potworów 2020-10-28
Wójt Gminy Potworów
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy
Potworów, który odbędzie się 26 listopada 2020 r pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Potworowie ul Radomska 2A
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż
następujących nieruchomości:
Nieograniczonego:
1. Długie Gmina gm. Potworów, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 181/5, o powierzchni 0,4646 ha. Cena nieruchomości
52000 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące). W MPZP Gminy Potworów nieruchomość
leży w terenach usług publicznych . Stan prawny uregulowany Dec.WRR-R-77231/55/02JW, Księga wieczysta RA1P/00018791/3. Wadium w wysokości 7200,00 zł słownie siedem tysięcy dwieście zł. Przetarg odbędzie się 26
listopada 2020 o godzinie 1130 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
2.Długie Gmina gm. Potworów, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 181/4, o powierzchni 0,1525 ha. Cena nieruchomości
15400 zł (piętnaście tysięcy czterysta złotych). W MPZP Gminy Potworów
nieruchomość leży w terenach usług publicznych . Stan prawny uregulowany
Dec.WRR-R-77231/55/02JW, Księga wieczysta RA1P/00018791/3. Wadium
w wysokości 2310,00 zł słownie dwa tysiące trzysta dziesięć zł Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 o godzinie 1145 pokój nr 1 w budynku Urzędu
Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny
sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed
podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika
przetargu i przedłożenie pokwitowania wpłaty Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu oraz:
• w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
• w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji
- a k t u a l n e g o odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących
podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Potworów
– w BS Przysucha o/Potworów
56 9145 1037 1003 9066 2000 0005
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu oraz podmiot w imieniu którego wadium jest wpłacane.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 2020-11-23 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy
Potworów.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy Potworów, ul. Radomska2A
( pokój Nr 15 ), tel. 048 67 13 046 wew. 115. mail: geodezja@potworow.pl. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku
zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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OBCHODY 76 ROCZNICY „BITWY NA PIECYKACH”
W niedzielę 11 października w Ruskim Brodzie odbyła się uroczość upamiętniająca rocznicę bitwy stoczonej 6 października 1944r. na Piecykach, przez oddział „Szarego”-gen. brygady Antoniego Hedę z przeważającymi siłami żołnierzy niemieckich.
Patriotyczna Msza Święta została odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Terasy
od Dzieciątka Jezus przez Proboszcza ks. Dariusza Kroka w intencji pamięci poległych
za Ojczyznę i pomordowanych żołnierzy 3 pułku piechoty Legionowej AK, Batalionów Chłopskich, partyzantów. Inicjatorem oraz współorganizatorem uroczystości
od wielu lat, jest Pan Lech Madej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Środowisko „Szaracy”. Tego dnia, pod pamiątkową tablicą znajdującą się na murach
kościoła, złożone zostały wieńce i zapalone znicze pamięci. Przebieg minionych wydarzeń przypomniał Pan Lech Madej - pełnomocnik „Szaraków”, w imieniu środowiska „Szaraków” przemawiał również Pan Jan Wąsowski. Następnie uczestnicy uroPan Lech Madej wieloletni inicjator i współorganizator uroczystości.

Pan Edgar Tomaszewicz Radny Gminy i Miasta Przysucha oraz ks. Dariusz
Krok, Proboszcz Parafii w Ruskim Brodzie podczas uroczystego nabożeństwa.

czystości oddali cześć w Apelu Poległych żołnierzom poległym na bojowym szlaku,
pomordowanym mieszkańcom Ruskiego Brodu, Huciska i okolic. W obchodach rocznicowych uczestniczyli Radni Gminy i Miasta Przysucha, funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Przysusze, Dyrektor Domu Kultury w Przysusze wraz ze współpracownikami, pracownicy Lasów Państwowych, członkowie Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko „Szaracy”, Poczty Sztandarowe organizacji kombatanckich z Szydłowca oraz Skarżyska-Kamiennej, Harcerze Hufca ZHP Przysucha
im. Oskara Kolberga oraz mieszkańcy Ruskiego Brodu i okolicznych miejscowości.
Dzięki zaangażowaniu kombatantów, Ich rodzin, przedstawicieli organizacji kombatanckich, cennym wspomnieniom weteranów walk, pamięci i kultywowaniu tradycji
patriotycznych każdego roku uroczystość ta, jest niezapomnianą lekcją historii dla
uczestników wydarzenia, podczas której oddają hołd i cześć tym, którzy „odeszli na
wieczną wartę”.
Dorota Widawska

Uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym.

Radni Gminy i Miasta Przysucha, Dyrektor Domu Kultury w Przysusze oraz
Harcerze pod pamiątkową tablicą złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci.
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POZNAJMY LAUREATÓW PLEBISCYTU „MAŁA OJCZYZNA-DUŻA
SPRAWA” WŚRÓD RADNYCH GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
W połowie października w ramach tegorocznej akcji „Mała Ojczyzna-duża
sprawa” zorganizowanej przez Redakcję Echo Dnia, zakończona została ocena samorządowców po drugim roku pracy w kadencji 2018-2023. W Plebiscycie na najskuteczniejszych Radnych Gminy i Miasta Przysucha spośród 15 Radnych, głosami
czytelników wybrani zostali: Pani Renata Motyl, Pan Jan Chylak, Pani Maria Madej
- Sompolska. Laureatką głosowania została Pani Renata Motyl, która pełni funkcję
Sołtysa w miejscowości Beźnik, a jako Radna jest Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Drugie miejsce
zajął Pan Jan Chylak, który jest zatrudniony w PSP Nr 2 w Przysusze, a jako Radny
zasiada w Komisji Gospodarczej Rady Gminy i Miasta Przysucha, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Trzecie miejsce należy do Pani Marii Madej-Sompolskiej,
animatorki kultury oraz bibliotekarki w Ruskim Brodzie. Jako Radna, jest członkiem
Komisji Gospodarczej. Zwycięzcom Plebiscytu serdecznie gratulujemy!
Dorota Widawska

I miejsce Renata Motyl

II miejsce Jan Chylak.

III miejsce-Maria
Madej-Sompolska.

ODSZEDŁ NA „WIECZNĄ SŁUŻBĘ”…
W czwartek 15 października w wieku 74 lat
zmarł druh Józef Pomykała. Wieloletni Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Przysusze, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przysusze.
Józef Pomykała urodził się 1 stycznia 1946 roku.
Do przysuskiej jednostki OSP wstąpił w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od roku 1969 nieprzerwalnie
zajmował stanowiska na najwyższym szczeblu zarządzania, rozpoczynając od objęcia funkcji Naczelnika
jednostki. W latach 1970-2006 Komendant Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Przysusze, następnie
Wiceprezes i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, a do 2016r. Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP. W latach 1998-2016 zasiadał
w Zarządzie Wojewódzkim ZOSP RP Województwa

Mazowieckiego, był członkiem komisji budowlanej.
W ostatnich latach ważny głos doradczy w Zarządzie
OSP Przysucha.- Dał się poznać, jako wspaniały człowiek, oddany służbie, strażakom i całej społeczności. Był
bardzo ciepłym, serdecznym i przyjaznym człowiekiem.
Bardzo wiele Mu zawdzięczamy – powiedział Stanisław
Kądziela Komendant Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Przysusze. Wspominamy
z żalem i nostalgią śp. druha Józefa Pomykałę, strażaka
z powołania, który z zaangażowaniem dbał o funkcjonowanie i rozwój jednostek OSP, wspierając tworzenie
i kształtowanie się w ich szeregach- młodzieżowych
drużyn pożarniczych (MDP). Swoją osobowością, oddaniem oraz osiągnięciami w trakcie wieloletniej działalności strażackiej, kierując się przesłaniem, że służenie
bliźnim, jest największym dobrem, wpisał się w historię
przysuskiej jednostki i struktur pożarniczych, stając się

ważnym jej ogniwem.
- Pamiętajmy o wyjątkowych osobach naszej
codzienności, o druhu
Józefie, zasłużonym
i cenionym. Pamięć
o Nim, jest symbolem
naszej wdzięczności za
lata służby i poświęcenia - mówi Tomasz
Matlakiewicz
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.
Wspomnienia są największym skarbem, który
pozostaje nam po tych, którzy odchodzą na wieczny odpoczynek. Niech spoczywa w pokoju…
Dorota Widawska

• Odbiór azbestu na terenie Gminy i Miasta Przysucha zakończony

Na terenie Gminy i Miasta Przysucha został zakończony odbiór wyrobów zawierających azbest
z gospodarstw domowych. Zadanie pn. „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy i Miasta Przysucha” zostało dofinansowane w 100% w formie dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie
20 212,50 zł. Zrealizowane zadanie miało na celu
ochronę środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 73,5 Mg odpadów niebezpiecznych.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

21

PRZYSUCHA

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 ZREALIZOWANY
Zakończona została realizacja 21 zadań w sołectwach na terenie gminy Przysucha w ramach tegorocznego Funduszu Sołeckiego. Przypomnijmy, że w 2019r.
Rada Gminy i Miasta Przysucha podczas marcowej
sesji, na wniosek Burmistrza Tomasza Matlakiewicza
uchwaliła powstanie Funduszu Sołeckiego. W budżecie
gminy wyodrębnione zostały środki, z przeznaczeniem
na inwestycje wskazane przez mieszkańców, którzy
sami zdecydowali o konkretnych potrzebach w sołectwach. Do zrealizowanych przedsięwzięć w ramach
Funduszu Sołeckiego należą:
1. Beźnik- opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę drogi gminnej Beźnik-Wola Więcierzowa
i Beźnik- Wistka,
2. Dębiny-przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów
(dokończenie)
3. Długa Brzezina-utwardzenie drogi gminnej,
4. Gliniec-opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę drogi gminnej Gliniec-Brogowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający i AGD,
5. Hucisko-budowa altany oraz zakup wyposażenia,

6. Jakubów-opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę świetlicy wiejskiej,
7. Janików-zakup nieruchomości gruntowej oraz remont dróg dojazdowych,
8. Janów-zakup przystanku autobusowego oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, RTV, nowe
meble i zestawy gier dla dzieci,
9. Kolonia Szczerbacka- utwardzenie drogi gminnej,
10. Kozłowiec-utwardzenie drogi gminnej i wykonanie
przepustu,
11. Krajów- przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów (dokończenie), doposażenie świetlicy wiejskiej
w sprzęt RTV, AGD, sportowy i nowe meble,
12. Kuźnica-utrzymanie drogi gminnej, wycinka drzew
i prace porządkowe,
13. Lipno-wykup nieruchomości gruntowej w celu
utworzenia przestrzeni rekreacyjnej,
14. Pomyków-zakup urządzeń na plac zabaw oraz projektora wraz z ekranem do świetlicy wiejskiej,
15. Ruski Bród-budowa oświetlenia ulicznego na ul.
Poprzecznej oraz utwardzenie drogi gminnej,

Świetlica wiejska w Janowie.

Zbożenna-siłownia zewnętrzna.

Wyremontowana świetlica w Smogorzowie.

Altana w Hucisku.

Plac zabaw w Skrzyńsku.
16. Skrzyńsko-przebudowa ul. Leśnej, utwardzenie
części drogi gminnej od ul. Słonecznej, wykonanie tablic ogłoszeniowych i doposażenie placu zabaw,
17. Smogorzów-remont świetlicy wiejskiej,
18. Wistka-czyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego oraz remont dróg dojazdowych,
19. Wola Więcierzowa- opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę drogi gminnej Wola Więcierzowa-Beźnik,
20. Zawada-remont dróg dojazdowych,
21. Zbożenna-opracowanie dokumentacji projektowej
i budowa siłowni zewnętrznej oraz zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej,
Łączna wartość zrealizowanych zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego wyniosła ponad 300 tys. złotych.

Wyremontowana ul. Leśna w Skrzyńsku.

• Nowa nawierzchnia i ogrodzenie przy Samorządo- • Nowe miejsca parkingowe przy „Orliku” w Przysusze
W związku z przebudową drogi gminnej od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego wzdłuż
wym Przedszkolu Nr 1 w Przysusze
boiska „Orlik” na Osiedlu Południe, została wybudowana zatoka postojowa dla saPrzy Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Przysusze zostały wykonane prace
obejmujące wymianę istniejącej nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych na
nową nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej. Ponadto zostało zamontowane
ogrodzenie panelowe, dwie bramy rozwierne i dwie furtki. W ramach przeprowadzonych prac wykonano odwodnienie budynku, jak również montaż systemowej, zadaszonej osłony śmietnikowej o konstrukcji stalowej. Wartość zrealizowanej inwestycji
wyniosła 148 717,19 zł.
Jeszcze w tym roku, przy Samorządowym Przedszkolu
Nr 1 zlokalizowanym przy ul.
Partyzantów w Przysusze,
planowany jest kolejny etap
prac
modernizacyjnych,
który będzie obejmował remont chodnika oraz utwardzenie terenu.
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mochodów osobowych, licząca 15 miejsc parkingowych oraz plac do zawracania
12,5 x 12,5m. W ramach zrealizowanego zadania wykonana została również dobudowa oświetlenia ulicznego, ustawione zostały
stanowiska oświetleniowe z lampami typu
LED. Efektem końcowym zrealizowanego
zadania, jest zwiększenie bezpieczeństwa
oraz widoczności dla
kierowców i innych
uczestników ruchu, jak
również poprawa estetyki i funkcjonalności
tej części miasta.
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GMINA PRZYSUCHA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
W RAMACH „MIAS MAZOWSZE 2020”
W październiku br. Gmina i Miasto Przysucha zakończyła realizację projektów
współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” polegających
na: -wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Dębinach oraz w Krajowie w sprzęt AGD, RTV,
komputerowy, sportowy oraz nowe meble i gry zręcznościowe, -budowie altany
w Hucisku, -zakupie urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pomykowie
takich jak: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, karuzela tarczowa oraz kółko-krzyżyk,-montażu siłowni zewnętrznej w Zawadzie wyposażonej w urządzenia typu: orbi-

Plac zabaw w Pomykowie.

Siłowna zewnętrzna w Zawadzie.

Świetlica wiejska w Dębinach.

trek, biegacz, wioślarz, surfer, stepper, twister oraz tai chi dla dzieci. Zrealizowane
zadania przyczyniły się do uatrakcyjnienia wspomnianych miejscowości, stworzyły
miejsca aktywności dla mieszkańców, sprzyjające wypoczynkowi oraz zachęcające
do aktywności fizycznej. Zakupione do świetlic wiejskich wyposażenie, oferuje ciekawsze i dogodniejsze warunki do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
oraz do integracji społecznej. Całkowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła prawie 100 tys. złotych.

Świetlica wiejska w Krajowie.

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
12 października 2020r. na scenie Sali Widowiskowej Domu Kultury w Przysusze odbyły
się Eliminacje Powiatowe XXXVII Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego. Pierwotnym terminem Eliminacji Powiatowych w Przysusze był marzec 2020r. Z powodu pandemii koronawirusa w całym kraju zawieszono organizację wszelkich imprez. Po rozpoczęciu
roku szkolnego 2020/21 i po rozmowach z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa Kultury
Teatralnej w Radomiu, termin eliminacji został przeniesiony na 12 października 2020r. Z racji
na obowiązujący reżim sanitarny i wymóg 25% zajętych miejsc, podczas konkursu obecni
byli tylko młodzi recytatorzy wraz z opiekunami. Do eliminacji powiatowych w dniu 12 października 2020r. przystąpiło ogółem 23 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych: 5 – 6
lat – przedszkola i zerówki – 8 recytatorów, 7 – 11 lat – klasy I – IV – 9 recytatorów oraz
12 – 15 lat klasy V – VIII – 6 recytatorów. Jury w składzie: Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska”, Prezes Stowarzyszenia Literackiego
„Łuczywo” – przewodniczący komisji, Marian Popis – v – ce Prezes Zarządu Towarzystwa
Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska”, polonista członek komisji przyznało wyróżnienia
i nominacje: W kategorii wiekowej 5 – 6 lat – przedszkola i zerówki wyróżnienia otrzymali:
Wyróżnienie I stopnia: Olga Kłosińska – Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze, Lena
Chrustowicz– PSP Bieliny, Kalina Wójcik – Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze,
Gabriela Mazur – PSP Skrzyńsko Wyróżnienia II stopnia: Oskar Rak – Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze, Maja Klarenbach – PSP Kłudno, Filip Jońca – PSP nr 2 Przysucha.
W kategorii wiekowej 7 – 11 lat – klasa I – IV wyróżnienia otrzymali: Wyróżnienie I stopnia:
Patrycja Szabala – PSP Kłudn, Dawid Walczak –PSP Potworów, Mateusz Kucharczyk– PSP
Rusinów, Wyróżnienia II stopnia: Julia Marciniak - PSP Bieliny, Ewa Krakowiak – PSP Skrzyńsko, Piotr Pawelec - PSP Kłudno, Alicja Gołyska – PSP nr 2 Przysucha. W kategorii wiekowej
12 – 15 lat klasa V – VIII wyróżnienia otrzymali: Amelia Majos – PSP Rusinów, Oliwia Majos
– PSP Rusinów, Zuzanna Trochim – PSP Skrzyńsko, Kacper Ciecierski – PSP Bieliny, Ida Dubaj

- PSP nr 2 Przysucha. Do finału Małego Konkursu Recytatorskiego w Radomiu nominacje
otrzymali: Karina Próchnicka – PSP nr 2 Przysucha (kategoria wiekowa 5-6 lat przedszkola
i zerówki), Maja Grusiecka – PSP nr 2 Przysucha (kategoria wiekowa 7-11 lat klasy I-IV),
Natasza Sionek – PSP Rzuców (kategoria wiekowa 7-11 lat klasy I-IV), Celina Kaźmierczyk
– PSP Rzuców (kategoria wiekowa 12-15 lat klasy V-VIII). Konkurs przygotował i prowadził starszy instrukor Domu Kultury w Przysusze – p. Grzegorz Sobkiewicz. Zdjęcia wykonał
– starszy instruktor – Waldemar Rek. Jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju,
koncert laureatów XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się 18 listopada
2020 roku o godzinie 10:00 w„Kuźni Artystycznej”MOK„Amfiteatr”w Radomiu, ul. Daszyńskiego 5. Gratulujemy laureatom oraz nauczycielom i osobom, które przygotowały dzieci
i młodzież do konkursu. Dziękujemy za udział i cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji
pandemicznej eliminacje odbyły się.
Katarzyna Bochyńska - Wojdył
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BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

W Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Przysusze, kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację zdrowotną, we współpracy z wieloma instytucjami z naszego lokalnego środowiska.W ramach działań edukacyjnych 07.10.2020 r., odbyło się spotkanie
grupy III i grupy IV z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Celem
spotkania było utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się ulicami i drogami. Dzieci
odpowiadały na pytania policjantów z zakresu podstawowych przepisów ruchu drogowego, wykazując się ich dużą znajomością. Zdobyły również cenne informacje jak dbać
o bezpieczeństwo swoje, jak również innych, utrwaliły znajomość numerów alarmowych
i odegrały wspólnie z policjantem scenkę „Telefon na policję”. Pan policjant w interesujący
sposób opowiadał o swojej odpowiedzialnej pracy oraz o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Przedszkolaki poszerzyły swoje wiadomości na temat bezpieczeństwa na
ulicy, w domu i w przedszkolu. Na zakończenie spotkania, wspólnie z policjantami przeszły
ulicą Warszawską, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa w trakcie przejścia na drugą stronę ulicy. Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju spotkaniach, nasze przedszkolaki na pewno
będą pamiętać o właściwych zachowaniach warunkujących bezpieczeństwo. Dziękujemy
funkcjonariuszom za niezwykle pouczającą i atrakcyjną lekcję bezpiecznych zachowań.
Ewa Górnik

ROAD SAFETY DAYS
- ,,WIZJA ZERO” - ZERO
OSÓB CIĘŻKO RANNYCH
I OFIAR ŚMIERTELNYCH
WYPADKÓW DROGOWYCH
Dnia 18 września 2020r. młodzież PSP Nr 1 w Przysusze, wspólnie
z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Przysusze przeprowadzili happening promujący bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Uczniowie maszerowali z transparentami ul. Krakowską w Przysusze i w rejonie przejścia dla pieszych. Transparenty zostały przygotowane
przez młodzież i dotyczyły ważnych problemów ruchu drogowego tj. nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe

KIEROWCO! NIE POLUJEMY
NA ZEBRACH
Dnia 8 września 2020 roku przy Szkole Podstawowej nr 1w Przysusze policjanci wraz
z uczniami klas 0-3 zainaugurowali kampanię „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze wspólnie
z uczniami przeprowadzili akcję profilaktyczną, której głównym celem jest poprawa zachowania kierowców w rejonie przejść. Piesi są najbardziej zagrożoną grupą uczestników
ruchu drogowego. Znaczna część uczestników ruchu drogowego, pieszych i kierujących
zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i przepisach obowiązujących na
przejściach dla pieszych i w ich rejonie. Akcja ma na celu uświadomienie kierowcom, że
piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i trzeba na nich zwracać szczególną uwagę. Mamy nadzieję, że kampania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludzi na
przejściach dla pieszych.
Izabela Mirecka
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wyprzedzanie, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierowców
i pasażerów, używanie telefonu komórkowego podczas jazdy oraz nietrzeźwość kierujących. Natomiast w dniu 24 września Policja z Wydziału Ruchu
Drogowego z Komendy Powiatowej w Przysusze wspólnie z dziećmi oddziałów przedszkolnych, przeprowadzili akcję profilaktyczno- edukacyjną pod
nazwą “Jabłko czy cytryna” oraz,, Świeć przykładem”. Dzieci wręczały jabłka
kierowcom jadącym zgodnie z przepisami, natomiast na popełniających wykroczenia w ruchu drogowym czekała kara. Kierowcy, którzy złamali przepisy otrzymywali cytrynę. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły
w kontrolach drogowych i były bardzo zadowolone mogąc przyglądać się,
jak pracują policjanci. Tego dnia, była to zabawa zarówno dla uczniów, jak
i kierowców. Przeprowadzona akcja przyniesie w przyszłości owoce w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach. Tego typu akcje są znakomitym
sposobem szerzenia wśród dzieci zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Korzystając z uwagi uczniów, mundurowi wskazali na konieczność noszenia
elementów odblaskowych dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
Izabela Mirecka
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PRZYSUCHA

PUNKT DIAGNOSTYKI
MOBILNEJ W PRZYSUSZE

LEGIA SOCCER SCHOOLS
JUŻ W PRZYSUSZE !!!

W Przysusze przy Stadionie Miejskim od 17 października 2020r. funkcjonuje
Punkt Diagnostyki Mobilnej, umożliwiający pełen dostęp do usług diagnostycznych
w kierunku COVID-19. Punkt dostępny jest dla pacjentów: 7 dni w tygodniu, 6 godzin dziennie i umożliwia wykonanie dwóch rodzajów testów: na przeciwciała IgM
i IgG Anty-SARS-CoV-2 oraz genetyczne, wykrywające cząstkę koronawirusa w organizmie. Realizacja badań odbywa się w godzinach 8:00-14:00. Badania są realizowane bezpłatnie dla osób wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne oraz lekarza pierwszego kontaktu lub na koszt własny
pacjenta. Działania te są możliwe dzięki zawartemu Porozumieniu o współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Przysucha a Centrum Medycznym Corten Medic. Informacje
o badaniach oraz zapisy na wykonanie testów pod numerem tel. 226 020 997.

Pierwszy trening piłkarskich przedszkoli LEGII WARSZAWA już za nami! Trening
odbył się w niedzielę, 27 września 2020 r. na hali przy ul. Warszawskiej 45 w Przysusze. W otwartych zajęciach wzięło udział 15 młodych Legionistów i Legionistek!!
Impreza rozpoczęła się o godzinie 10:30, młodzi adepci rozpoczęli swoje zmagania
z piłką, w nawiązaniu do bajki „Tomek i przyjaciele” która towarzyszyła im przez
cały trening. Na zajęciach obecny był także Miś Kazek - maskotka towarzysząca
piłkarzom Legii podczas każdego meczu domowego w Warszawie. Na treningu Kazek wspierał dzieci w wykonywaniu ćwiczeń i brał udział w zabawach. W treningu
nie mogło zabraknąć także rodziców , którzy nie tylko mocno dopingowali swoim
młodym adeptom, a także wspólnie z nimi brali udział w zabawach z piłką. Trenerzy przeprowadzili z dziećmi szereg piłkarskich zabaw, połączonych ze strzałami na
bramkę. Radości u naszych małych piłkarzy było co niemiara. Na twarzach widoczne
było zmęczenie, ale przede wszystkim ogromne zadowolenie z udziału w zajęciach.
Realizacja ogólnopolskiego programu „Legia Soccer Schools”, możliwa była dzięki
podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Przysucha a Fundacją „Legia
Soccer Schools”. Celem programu jest zabawa poprzez sport oraz edukacja w zakresie
trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży, poprzez
promocję aktywnego stylu życia, w oparciu o trening piłkarski. Intencją Burmistrza
Tomasza Matlakiewicza do podpisania porozumienia, była aktywizacja mieszkańców
Gminy i Miasta Przysucha do działania w celu podnoszenia jakości życia, poprzez popularyzowanie uprawiania sportów powszechnych, ułatwianie dostępu do kultury,
wspieranie projektów społecznych oraz rozwijanie świadomości na temat odpowiedzialnej rozrywki i kultury sportu. Zadaniem programu jest także wspieranie
lokalnego sportu poprzez przygotowanie i zachęcanie dzieci, które ukończą treningi
w ośrodku LSS w Przysusze do kontynuowania treningów w klubie MKS Oskar Przysucha oraz przeprowadzanie szkoleń trenerskich dla lokalnych trenerów przygotowujących się do pracy w Przedszkolach LSS w Przysusze. Zgodnie z wspomnianym
porozumieniem treningi młodych adeptów piłki nożnej odbywają się cyklicznie raz
w tygodniu, w weekendy, na gminnych obiektach sportowych w Przysusze: Orlik
przy ul. Sikorskiego i hali sportowej przy PSP nr 2 na ul. Warszawskiej 45, w zależności od pogody. Bez względu jednak na lokalizację i panującą aurę każde zajęcia
wywołują uśmiech na twarzy naszych młodych zawodników i ich rodziców.
Sławomir Oracz
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW

BEZPŁATNA
ZBIÓRKA AZBESTU
Gmina Rusinów informuje, iż w terminie do 31.01.2021 r. w Urzędzie Gminy
w Rusinowie pok. nr 18, mieszkańcy gminy mogą składać wnioski na odbiór,
transport i utylizację odpadów zawierających azbest. Wszelkie informacje
udzielamy pod nr. tel. 48 6727022 wew. 25

KOLEJNE DOFINANSOWANIE
DLA OSP ZYCHORZYN
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
przyznał dofinansowanie dla OSP Zychorzyn, w formie dotacji w wysokości do
28 693,00 zł, na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Zychorzynie”.

NOWE ALTANY
W GMINIE RUSINÓW
W miejscowościach: Karczówka i Gałki zostały zamontowane altany dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Głównym celem projektu było ukształtowanie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, a nowe obiekty bez wątpienia pozytywnie wpłyną na integrację mieszkańców
i estetykę poszczególnych miejscowości.

W GMINIE RUSINÓW
POWSTANIE
NOWA HALA SPORTOWA
Gmina Rusinów otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 086 400,00 zł, ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2020.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę parterowej, wielofunkcyjnej hali sportowej,
dostosowanej do gry w halową piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i inne gry
zespołowe oraz do ćwiczeń gimnastycznych, w tym korekcyjnych i ma na celu
rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Obiekt będzie ogólnodostępny, niekomercyjny, przeznaczony na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego,
będzie służył jednocześnie społeczności lokalnej do aktywnego spędzania czasu
wolnego, jak również umożliwi współzawodnictwo sportowe.
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OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE RUSINÓW
We wtorek 13 października 2020 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt
Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski wraz z kierownikiem ZOPO Justyną Majos odwiedzili nasze placówki oświatowe, wręczając na ręce Dyrektorów i Wicedyrektorów kwiaty oraz życzenia.
Wójt zwrócił się do wszystkich pracowników oświaty z wyrazami szacunku za
trud włożony w kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Życzył im dużo radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.
W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości, to właśnie wychowawcy i nauczyciele
stają się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców i biorą odpowiedzialność za przyszłość młodego pokolenia. Dlatego, tak ważne jest wsparcie
nauczycieli w trudnym procesie edukacji.

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. KS. KANONIKA BOLESŁAWA BŁAŻEJA JANISZA
W niedzielny poranek 27 września 2020 roku odszedł
do domu Ojca, w wieku 81 lat, nasz wieloletni Proboszcz
ks. Kanonik Bolesław Błażej Janisz, wspaniały kapłan,
człowiek wielkiego serca i ogromnej życzliwości. W latach
1982 – 2013 był proboszczem parafii pw. Św. App. Piotra
i Pawła w Rusinowie. Wiadomość o odejściu śp. ks. Kanonika napełniła serca parafian ogromnym smutkiem.
Liturgię pogrzebową poprzedziły modlitwy różańcowe za zmarłego ks. Kanonika Bolesława. Rozważania,
które poprowadził Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej
wprowadziły wiernych w czas zadumy i refleksji nad życiem i śmiercią.
W środę 30 września 2020 r. o godz. 1300 w kościele parafialnym pw. Św. App. Piotra i Pawła w Rusinowie
rozpoczęła się msza święta pogrzebowa śp. ks. Kanonika
Bolesława Błażeja Janisza, której przewodniczył ks. bp.
Piotr Turzyński, w koncelebrze wzięło udział 47 kapłanów
z bratnich diecezji: Radomskiej, Sandomierskiej, Włocławskiej i Warszawskiej. Nad przepiękną oprawą ceremonii
mszy świętej żałobnej czuwał ks. Proboszcz Edward Swat.
W nabożeństwie pogrzebowym wzięły udział prawdziwe tłumy, wierni szczelnie wypełnili rusinowską świątynię, każdy chciał swą obecnością oddać cześć i szacunek
oraz pożegnać się z księdzem Bolesławem. W uroczystościach pogrzebowych ks. Kanonika nie zabrakło również
władz samorządowych: Starosty Powiatu Przysuskiego
Mariana Niemirskiego, Wójta Gminy Rusinów Mariana Andrzeja Wesołowskiego, Zastępcy Wójta Jarosława Koryckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Rusinów Hieronima
Sety, Dyrektora PSP w Rusinowie im. Jana Kochanowskiego Dariusza Ciecierskiego i Wicedyrektor Anny Markiewicz,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz
innych instytucji, radnych, sołtysów, członków stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, strażaków OSP z Rusinowa
i Grabowej. Za duszę zmarłego modlili się też liczni mieszkańcy gminy i parafianie.

Wzruszającym momentem liturgii była homilia wygłoszona przez rodaka pochodzącego z Grabowej ks. Franciszka Zygadlińskiego – Proboszcza Parafii Boleszczyn, diecezja włocławska, w której nie zabrakło wspomnień z życia
ks. Kanonika oraz wieloletniej współpracy z księdzem.
Po zakończonej mszy św. słowa pożegnania wygłosili:
w imieniu parafian-Marek Modrzecki, Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski, ks. Andrzej Teper kolega
rocznikowy księdza Kanonika, ks. Adam Łukiewicz Dziekan
Dekanatu Drzewickiego, ks. Edward Swat proboszcz naszej
parafii, ks. Biskup Piotr Turzyński.
Po Eucharystii dalsza część uroczystości pogrzebowych odbyła się na miejscowym cmentarzu parafialnym,
gdzie spoczął w mogile kapłańskiej. Śmierć ks. Kanonika
pogrążyła w żałobie całą naszą parafię oraz mieszkańców
gminy. To wielka strata dla Kościoła diecezjalnego i parafialnego.
Ksiądz Kanonik Bolesław Błażej Janisz urodził się 3 lutego 1939 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął
8 czerwca 1963 r. w Sandomierzu. Jako motto swojego
kapłaństwa przyjął słowa „Matko dobrej rady, módl się za
nami…”. Pracował, jako wikariusz w parafiach: Klimontów, Białobrzegi, Staszów, Skarżysko Kamienna, Żarnów,
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Janowiec, Koprzywnica. Jako proboszcz duszpasterzował
w latach 1982-2013 w parafii Rusinów, gdzie wspólnie
z parafianami wybudował kościół, który dał świadectwo
naszej wiary, nadziei i miłości. W 2006 roku przeprowadził konsekrację kościoła przez śp. arcybiskupa Zygmunta
Zimowskiego.
Śp. ksiądz kanonik Bolesław przez te długie lata był
z nami: w kościele przy ołtarzu i w konfesjonale, udzielał
sakramentów, uczył dzieci religii, organizował pielgrzymki. Był wielokrotnie w naszych domach poznając troski
i radości swoich parafian. Był z nami obecny także w życiu
społeczności lokalnej: w urzędzie, w świetlicach i remizach
strażackich, a przede wszystkim w szkole. Św. pamięci
ksiądz kanonik ubogacał naszą społeczność szkolną samą
swoją obecnością, autorytetem, otwartością i wielką życzliwością dla wszystkich: nauczycieli, uczniów, pracowników obsługi i rodziców. Po przejściu na emeryturę pozostał
jako rezydent w naszej parafii, gdzie do końca wierny swojemu powołaniu, do ostatnich dni pełnił posługę kapłana
przy ołtarzu.
Był niesamowitym człowiekiem, pełnym empatii
i chęci do niesienia pomocy innym, darzony wielkim szacunkiem. Jego śmierć wstrząsnęła nami pozostawiając
pustkę, którą możemy wypełnić jedynie pięknymi wspomnieniami o tym wyjątkowym człowieku, budowniczym
naszej przepięknej świątyni. Teologicznie, osobowościowo
i pod każdym innym względem, był księdzem niezwykłej
wartości. Ufamy jednak, że jego życie w Bogu, którego głosił z taką determinacją i pięknem słowa, będzie szczęśliwe.
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WIENIAWA

BUDŻET OBYWATELSKI
MAZOWSZA - GŁOSOWANIE
NA PROJEKTY
Szanowni Państwo, przypominamy, że od 26 października do 16 listopada br. będzie miał miejsce kolejny etap Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
– GŁOSOWANIE! Oddanie głosu będzie możliwe po rejestracji w systemie informatycznym dostępnym z poziomu strony https://bom.mazovia.pl/. Informacje dla głosujących:
• każdy mieszkaniec Mazowsza będzie miał możliwość oddania głosu na dwa
projekty – jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej. Nie
trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w którym się mieszka. Można
oddać głos na projekt z dowolnego podregionu;
• po wybraniu projektów głosujący zostanie poproszony o wpisanie imienia,
nazwiska, miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwy miejscowości i nazwy powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego;
• numer telefonu posłuży także do weryfikacji poprawności oddania głosu. Na
ten numer głosujący utrzyma kod weryfikacyjny, który powinien wprowadzić
do systemu;
• głos w imieniu osoby małoletniej oddaje jej przedstawiciel ustawowy;
• maksymalna liczba rejestracji głosujących z podaniem tego samego numeru
telefonu komórkowego wynosi 3;
• osobom nie posiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość oddania głosu w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby,
które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne
umówienie się.
Monika Jędrys

INWENTARYZACJA
ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI
NA TERENIE GMINY
Drodzy mieszkańcy, Samorząd Województwa Mazowieckiego nałożył na
wszystkie gminy z obszaru województwa obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Nasza gmina aktywnie realizuje szereg działań na rzecz
poprawy jakości powietrza w regionie a jednym z nich jest uzyskane wsparcie samorządowe na realizację wyżej wymienionego zadania, w ramach którego wyłoniono
wykonawcę – firmę Market Research World. Inwentaryzacja będzie prowadzona do
listopada br. w formie badania kwestionariuszowego, w ramach którego ankieterzy
wykonawcy odwiedzą wszystkie punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie,
celem dokonania spisu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. W celu przekazania danych należy wypełnić ankietę online, która
będzie dostępna na stronie www.zrodlaciepla.gminawieniawa.pl. Ankieterzy będą
uposażeni w identyfikatory oraz upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu. Dodatkowo ich tożsamość będzie możliwa do potwierdzenia u przedstawicieli
urzędu gminy Moniki Jędrys lub Marty Kuneckiej pod numerem 48 377 73 75 bądź
48 673 00 01 telefonu lub bezpośrednio u wykonawcy projektu pod numerem telefonu
32 420 27 08. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju istnieje możliwość
udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej gminy. Dodatkowo każdy z mieszkańców ma możliwość samodzielnego
wypełnienia kwestionariusza i dostarczenie go do siedziby gminy, do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się przy głównym wejściu do budynku oznaczonej logo
MIWOP MAZOWSZE z dopiskiem inwentaryzacja. W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku, formularze dostępne będą przy urnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się telefonicznie. Obowiązek wykonania powyższego opracowania
wynika z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283
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ROLNIK Z MIASTA TEŻ SIĘ
MUSI SPISAĆ!
Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew pozorom spora społeczność liczona w tysiącach. Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni wziąć udział w trwającym do końca listopada Powszechnym Spisie Rolnym.
Aktywnych rolników można spotkać w mazowieckich miastach, w tych małych
i nawet w tych największych. W Warszawie mieszka prawie 9 tys. użytkowników
gospodarstw rolnych, w Radomiu blisko 3 tys., w Siedlcach 2 tys., zaś w Płocku
1,5 tys. Część z nich posiada jedynie grunty rolne, ale ich nie użytkuje, albo
prowadzi działalność rolniczą w bardzo ograniczonym zakresie i traktuje to hobbistycznie. Dlatego mogą myśleć, że obowiązek udziału w spisie rolnym ich nie
dotyczy, a przysłany list Prezesa GUS z informacją o spisie to pomyłka. Powinni
to jednak sprawdzić - najlepiej telefonicznie, korzystając z infolinii spisowej.
Zadzwoń, jeśli masz wątpliwości czy podlegasz spisowi lub nie otrzymałeś listu
Prezesa GUS. Podstawowym źródłem informacji o obowiązku spisowym jest list
Prezesa GUS. Osoba, która otrzymała takie pismo, powinna spisać swoje gospodarstwo rolne. Jeśli z jakichś względów uważa, że jej to nie dotyczy, bo np.
zlikwidowała działalność rolniczą albo wydzierżawiła gospodarstwo, powinna
skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 i wyjaśnić sprawę. Infolinia spisowa pomoże też w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy listu Prezesa
GUS, a wydaje nam się, że podlegamy obowiązkowi spisowemu. Należy to jak
najszybciej zgłosić, a konsultant telefoniczny udzieli nam wszelkich niezbędnych informacji i przekaże dane potrzebne do logowania w aplikacji spisowej.
Jeśli chcemy spisać gospodarstwo przez telefon, wystarczy zakomunikować to
konsultantowi i on przekieruje nas do rachmistrza telefonicznego. Ten z kolei
sprawnie przeprowadzi nas przez formularz spisowy wyjaśniając przy okazji wątpliwości, dokona przeliczeń podawanych przez nas wielkości na jednostki miary
stosowane w formularzu. Decyduje adres zamieszkania. Powszechny Spis Rolny
jest realizowany według siedziby użytkownika gospodarstwa indywidualnego
– czyli adresu jego zamieszkania. Siedziba użytkownika nie zawsze jest taka
sama, jak lokalizacja gruntu czy budynków inwentarskich. Dla przykładu, osoba
mieszkająca w stolicy posiadająca grunty na Mazurach, jest zaliczana do użytkowników gospodarstw rolnych w Warszawie i województwie mazowieckim,
a nie w warmińsko-mazurskim. Spisem rolnym objęci są użytkownicy, a nie właściciele gospodarstw rolnych (chyba, że są jednocześnie użytkownikami). Jeżeli
właściciel wydzierżawił swoje grunty osobie, która je użytkuje, to ta osoba (użytkownik) podlega spisowi, a nie właściciel. Jeśli jednak ta informacja nie znajduje
się w żadnym z rejestrów administracyjnych, w oparciu o które tworzony był
wykaz gospodarstw, list Prezesa GUS dostał właściciel i to on powinien zgłosić
zmianę za pośrednictwem wspomnianej Infolinii. Dzięki temu wszystkie grunty
rolne, uprawy i zwierzęta gospodarskie zostaną zliczone, a wyniki ze spisu będą
rzetelne i pozwolą na podejmowanie decyzji odpowiadającym realiom. Należy
też pamiętać, że dane dotyczące pojedynczych gospodarstw zbierane w spisach
powszechnych nie są nikomu udostępniane ani nie są przekazywane żadnym instytucjom kontrolnym. Pamiętaj o pszczołach. W spisie rolnym uwzględniane są
„zwierzęta gospodarskie”, nie tylko bydło czy trzoda chlewna, ale również owce,
kozy czy króliki. Nie zalicza się do nich zwierząt utrzymywanych wyłącznie dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych (wyjątek stanowią konie). Spisem objęte
są również gospodarstwa posiadające zwierzęta dzikie, które są utrzymywane
w chowie fermowym (np. sarny czy dziki). Nie możemy zapomnieć o pszczołach.
Są np. właściciele uli (minimum 20 pni), którzy mieszkają w Warszawie, a ich
ule pszczele stoją na należącej do krewnych lub znajomych działce, gdzieś pod
miastem. Taka osoba – nawet jeśli nie posiada żadnego gruntu rolnego – musi
spisać swój „pszczeli inwentarz”. Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym
2020: https://spisrolny.gov.pl/
Paweł Kołtonowicz

z późn. zm.) oraz uchwały nr 98/17 z dnia 20 czerwca 2017r. zmieniającej uchwałę
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której są przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu. Inwentaryzacja pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie
gminy oraz podjąć właściwe działania w zakresie poprawy jakości powierza. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dedykowaną infolinią pod numerem
222302107 lub pod adresem mailowym smog@mrw.org.pl Czyste powietrze to nasze wspólne dobro, dlatego liczymy na Państwa otwartość i wsparcie w udzielaniu
informacji.
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WIENIAWA

URZĄD WZNOWIŁ BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ
Od 26 października 2020r., wznowiona została bezpośrednia obsługę Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Wieniawie. W trosce o bezpieczeństwo Interesantów,
Biuro Obsługi Mieszkańca będzie czynne: Od godz. 9.00 do godz. 11.30, Od godz.
12.00 do godz. 14.00. Techniczna przerwa jest niezbędna do przeprowadzenia dezynfekcji przestrzeni wyznaczonej dla petentów. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do ustalonych zasad i godzin obsługi. Wydłużenie czasu pracy Biura Obsługi
Mieszkańców, z uwagi na rozpoczęcie pracy urzędu w systemie rotacyjnym, dwuzmianowym, nastąpi od 02 listopada 2020r. Nowe godziny pracy będą zakomunikowane zarówno za pośrednictwem mediów jak i w sposób zwyczajowo przyjęty.
Ponadto prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu porządkowego, przestrzeganie dystansu społecznego, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawic jednorazowych

oraz maseczek ochronnych. Przy wejściu do urzędu będzie ustawiony automatyczny
termometr do pomiaru temperatury ciała. Przy jednym stanowisku obsługi, jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba. W Biurze Obsługi Mieszkańca mogą
Państwo zostawić wszelką korespondencję, złożyć niezbędne wnioski i podania,
oraz uzyskać informacje w zakresie zadań i usług świadczonych przez Urząd Gminy.
Życzę spokojnego i udanego tygodnia. W związku jednak ze wzrostem zakażeń na
mocy decyzji premiera Mateusza Morawieckiego jesteśmy zobligowani do powrotu
od trybu hybrydowego obsługi mieszkańców od 4.11.2020 r. Pragnę zapewnić, że
dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom pełną obsługę.
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

PŁACISZ PODATKI? SEGREGUJESZ ŚMIECI?
JESTEŚ ROLNIKIEM? WEŹ UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM!
TO TAKI SAM OBOWIĄZEK
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest
bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie
przewidziane są prawne i finansowe sankcje.
Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie
rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do
wspierania rolników. Znaczny odsetek rolników
z województwa mazowieckiego odkłada spis na
bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak
mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje
zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych
rolników w gminie, województwie oraz w całej
Polsce. Nie spiszesz gospodarstwa? Może być
kara. Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym
Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem
każdego użytkownika gospodarstwa rolnego!
Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać
negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57

ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego
albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub
innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co
więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam
przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez
osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby
statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny. Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić
rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku. Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej.
Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim
rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa
i całej Polski. Dane zebrane podczas Powszechnego
Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas plano-

wania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych
będzie niewystarczająca do prezentacji wyników
np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy.
Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa
może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis
rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane
informacje będą wykorzystywane w gminach do
następnego spisu w 2030 roku. Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju
skutecznych działań wspierających rolnictwo czy
społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój
obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/
Zamieścił: Paweł Kołtonowicz

POLSKA „POD BIAŁO-CZERWONĄ”
Szanowni Mieszkańcy, Projekt „Pod Biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest
również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana będzie pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Umieszczenie
flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to,
jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe. W ramach projektu „Pod
biało-czerwoną” rząd sfinansuje zakup masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce,
której mieszkańcy dołączą do akcji. Warunkiem realizacji projektu w danej gminie
jest zebranie wymaganej liczby głosów poparcia mieszkańców gminy pod kandydaturą tej gminy. Aby wziąć udział w projekcie mieszkańcy danej gminy muszą zebrać
określoną liczbę głosów poparcia dla udziału gminy w projekcie. Liczba wymaganych
głosów poparcia jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i dla naszej gminy
wynosi - 100 głosów. Bez względu na wymogi minimalne zachęcamy do oddania
jak największej liczby głosów poparcia. Głosy poparcia składane są elektronicznie
poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona Głos poparcia może być składany przez osobę fizyczną, zamieszkałą na terenie danej gminy.

Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby
mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty Prezesa Rady
Ministrów na uroczystości oddania do użytku masztu z „Biało-czerwoną”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną” i oddanie głosu na Gminę Wieniawa.
DOŁĄCZ DO NAS!
Przejazd techniczny pociągu
W trakcie przejazdu technicznego pociągu, który odbył się w dniu 22.10.2020
przez przejazd kolejowo drogowy w ciągu ul. Przytyckiej w Skrzynie (km 56,429)
stwierdzono usterkę, mającą znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe. W związku z powyższym w imieniu Generalnego Wykonawcy informujemy iż
w dniach 28.10.2020 - 02.11.2020 prowadzone były prace naprawcze, wymagające
kilkugodzinnych zamknięć przejazdu kolejowego W celu zminimalizowania utrudnień na czas zamknięcia wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem, przez
uprawnione do tego osoby. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Monika Jędrys
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ZALICZKI NA DOPŁATY:
PONAD 3 MLD ZŁ NA KONTACH ROLNIKÓW
W pierwszym tygodniu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom ponad 3 mld zł.
W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki są wypłacane na
najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą
70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc. ARiMR rozpoczęła przekazywanie zaliczek
16 października. Do tej pory zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich trafiły do blisko 475 tys. rolników na
łączną kwotę ponad 3 mld zł. Realizowane są także zaliczki na dopłaty obszarowe PROW. Przekazywanie
zaliczek zakończy się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

ZOSTAŃ CICHYM BOHATEREM
W okresie pandemii Wojska Obrony Terytorialnej
odgrywają znaczącą rolę w stabilizacji trudnej dla naszego kraju sytuacji. Ty też możesz dołączyć do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, założyć mundur z biało-czerwoną na ramieniu i stać się bohaterem
swojej lokalnej społeczności. W momencie pojawienia
się w naszym kraju pandemii spowodowanej koronawirusem, 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
zminiła swój model działania ze szkoleniowego na
przeciwkryzysowy, rozpoczynając ogólnopolską operację Odporna Wiosna. Po kilku tygodniach względnego spokoju, wirus zaatakował ze zwielokrotnioną
siłą. Dziś żołnierze 6 MBOT, pochodzący ze wszystkich
gmin południowego Mazowsza, realizują zadania
przeciwkryzysowe w ramach operacji Trwała Odporność. Główny cel, to gaszenie ognisk koronawirusa.
Nasza walka z pandemią skupia się na pięciu rodzajach
działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie,
wspieranie oraz przywracanie. Codziennie setki żołnierzy niesie pomoc wszystkim tym, którzy jej potrzebują.
Wspieramy kolejne instytucje i placówki. Ty też możesz
dołączyć do nas. Pomóc w walce z pandemią. Nabór
trwa.
Razem możemy więcej. Dołącz do nas. Czy można
wstąpić do WOT w czasie pandemii? Tak. Mimo przejścia formacji w tryb przeciwkryzysowy, szkolenia podstawowe (16-dniowe) i wyrównawcze (8-dniowe) są
podtrzymane. W każdej chwili można złożyć wniosek
i wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.
Kiedy najwcześniej mogę wstąpić do WOT? Najbliższe szkolenie podstawowe, rozpocznie się 28 listopada w Radomiu a zakończy przysięgą wojskową,
która odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Ostatni nabór w tym roku, zaplanowany jest na weekend 19-20 grudnia (szkolenie poligonowe odbędzie się
w okresie ferii zimowych 18-31 stycznia.
Czy to prawda, że wniosek mogą złożyć przez internet? Tak. By złożyć wniosek o powołanie nie trzeba
przychodzić do Wojskowej Komendy Uzupełnień, ale
można to zrobić za pomocą Elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl. Należy
wejść w zakładkę „bezpieczeństwo narodowe” i kliknąć „spełnianie powszechnego obowiązku obrony”. Do
wniosku trzeba dołączyć elektroniczną kopię potwierdzającą wykształcenie. Kandydaci, którzy skorzystają
z tej możliwości dostaną dodatkowe punkty podczas
rozmowy kwalifikacyjnej.
A co z pytaniami? Wątpliwościami? 6 Mazowiecka
Brygady OT powołała pięciu żołnierzy, których zada-
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niem jest pomoc w rekrutacji kandydatów do służby
w OT. W skład Mobilnych Zespołów Rekrutacyjnych
wchodzą żołnierze, którzy poprzez swoje doświadczenie udzielają ochotnikom odpowiedzi na wszelkie
pytania. Dodatkowo zostali oni przeszkoleni z zasad
rekrutacji oraz RODO. Dzięki temu mogą w Twoim imieniu złożyć wniosek do WKU. Kontakt do MZR: https://
www.wojsko-polskie.pl/6bot/krok-po-kroku/
Czy ochotnik otrzymuje wynagrodzenie za szkolenie podstawowe i działania związane z pandemią?
W wymiarze materialnym, żołnierze WOT otrzymają
uposażenie za każdy dzień służby zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym, dodatki do uposażenia oraz możliwość dofinansowania kursów i nauki.
W przypadku szeregowego wynagrodzenie za jeden
dzień to 117,14 zł. Dodatkowo każdy żołnierz za pełen
miesiąc służby otrzymuje dodatek za gotowość bojową
(stały w kwocie 411 zł). Za działania w okresie pandemii, żołnierz WOT również otrzymuje wynagrodzenie
zgodne z posiadanym stopniem.
Ile dni służby muszę odbyć w miesiącu? Założeniem istnienia WOT jest uniknięcie nakładania się życia
osobistego i służby – ćwiczenia wojskowe będą się odbywać w dni wolne od pracy, a w programach ćwiczeń
zostaną uwzględnione terminy świąt państwowych
i kościelnych. Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia (rodzinnego i zawodowego) zainteresowanych. Przejście Wojsk
Obrony Terytorialnej w tryb kryzysowy, wiąże się ze
wzmożonymi działania. Żołnierze bezrobotni oraz
wszyscy, którzy w wyniku pandemii mają ograniczone
etaty cywilne, mogą odbywać służbę w większym wymiarze, nawet codziennym. Jakie podstawowe wymagania muszę spełniać? O przyjęcie w szeregi WOT mogą
ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie
pełniły żadnej formy służby wojskowej. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku
oficerów i podoficerów) oraz od 18 do 55 lat (w przyInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Naprzód, naprzód kosynierzy!
Idą polnymi drogami,
wróg do nich nerwowo mierzy,
oni zaś niezachwiani,
nasi dzielni kosynierzy.
Piechota na nich naciera,
a ci nieustraszeni
biegną z kosami w rękach,
bronią ojczystej ziemi.
I rozpoczęła się walka,
wrogowie upadli na ziemię,
ktoś polską flagę wywiesza,
reszta ucztuje śpiewem.
I tak pokolenie, jedno za drugim
walczyło o wolność narodu,
aż pewnego dnia Biały Orzeł
wyrwał się z czarnych szponów.
Jakub Zieliński

Nie martw się
Nie martw się o to, co będzie jutro,
Nie wiesz nawet co dziś się stanie,
Tego nam poznać nie będzie dane.
Po co więc sądzisz, któż to wiedzieć może,
Niezbadane są wyroki Boże.
Czemu służy ciągłe zamartwianie,
Dzisiejszy dzień pójdzie na zmarnowanie.
Ta chwila, która jest, należy do Ciebie,
Przyszłość jest tylko niewiedzą, zwątpieniem.
Żyj tu i teraz, nie w niepewności,
Bo nikt z nas nie zna swojej przyszłości.
Jakub Zieliński
padku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie,
zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej
służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nieposiadanie przydziału kryzysowego.
W co obecnie zaangażowani są żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT? Zaangażowanie w operację
„Trwała Odporność” 6 Mazowieckiej Brygady OT z dnia
na dzień rośnie. Żołnierze zaangażowani są w prace
związane z administracją, transportem, dowożeniem
posiłków do seniorów, pomocą w transporcie produktów do Banków Żywności i Szpitali. Osoby z przeszkoleniem medycznym kierowane są do pomocy w pobieraniu wymazów.
Nasi żołnierze z 64 batalionu lekkiej piechoty
w Płocku pobierają wymazy przy Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego na ul. Powsińskiej w Warszawie, natomiast żołnierze 62 batalionu lekkiej piechoty
w Radomiu rozwinęli drive thru na terenie Wojskowego
Ośrodka Sportowego przy ulicy Lubelskiej, gdzie pobierają wymazy. Ciągle dostarczamy środki ochrony indywidualnej do szpitali. Samodzielna kompania logistyczna
6MBOT, dostarcza codziennie ciepłe posiłki do Powstańców Warszawskich. Wspieramy również przychodnie
wojskowe w Warszawie - 61 i 65 blp. Najbardziej angażującym zadaniem pozostają wspólne patrole z policjantami, celem monitoringu osób na kwarantannie - 61, 64,
65 blp. Żołnierze 6MBOT angażowani są również w działania administracyjne w Wojskowym Ośrodku Medycyny
Prewencyjnej. Nie wahaj się! Aktywnie przeciwdziałaj
pandemii. Czekamy na Ciebie.
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SAMORZĄDOWY KLUB SPORTOWY
OSKAR PRZYSUCHA
W TRAKCIE JESIENNEGO SEZONU
Samorządowy Klub Sportowy Oskar Przysucha w sezonie jesiennym obecnie zajmuje 6 miejsce w tabeli.
Od 12 kolejki spotkań zespół piłkarzy z Przysuchy
występuje pod skrzydłami nowego trenera, którym
został Pan Łukasz Wiśnik (były szkoleniowiec drużyny
KS Warka). Oprócz szkoleniowca, we wrześniu został
wybrany i ukonstytuowany nowy Zarząd klubu a prezentuję się on następująco: Tadeusz Rejmer – Pre-

zes, Waldemar Kwiatkowski – Wiceprezes, Wojciech
Masłowski – Sekretarz, Robert Bomba – Skarbnik,
Krzysztof Siara – Członek.W pierwszym, debiutanckim
meczu w klubowych barwach,nowy trener wraz ze
swoimi piłkarzami zaliczył bardzo udany debiut. Oskar
grając na swoim boisku wygrał wynikiem 5:1 z Wilgą
Garwolin, potwierdzając swoją wysoką formę w tym
sezonie. Również w rozgrywce Pucharu Polski na
szczeblu ROZPN,Oskar Przysucha zaszedł daleko, aż do
półfinałów. Życzymy samych wygranych w następnych
spotkaniach i utrzymania wysokiej formy w rozgrywce
ligowej.
Piotr Obuch

MISKA ZDROWIA
Polecam coś na wzmocnienie odporności. Danie jest
smaczne i zawiera mnóstwo potrzebnych w czasie
pandemii składników. Poza tym jest po prostu smaczne. Polecam.

Składniki: 15 dag makaronu, np. typu rotelle, 1 duży
pojedynczy filet z kurczaka (pieczony, grillowany lub
gotowany), 1 awokado, 2 duże garści mieszanki sałat,
1/2 wężowego ogórka, 4 rzodkiewki, po 1/2 łyżeczki
białego i czarnego sezamu, mielona wędzona papryka,
sól, olej lniany, sok z 1 cytryny, pieprz grubo mielony,
Sposób przygotowania: 1. Makaron ugotuj w posolonej wodzie zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu. Mięso pokrój w plasterki jednakowej grubości.
Ogórek i rzodkiewki umyj, osusz papierowym ręcznikiem, potnij w talarki. Awokado rozetnij wzdłuż na
pół, usuń pestkę, obierz ze skórki. Skrop połową soku
wyciśniętego z cytryny.
2. Pozostały sok z cytryny wlej do małego słoiczka. Dodaj 2 łyżki oleju lnianego i przyprawy do smaku: sól,
pieprz grubo mielony i mieloną wędzoną paprykę.
3. Ziarenka sezamu wsyp na suchą patelnię. Podgrzewaj na małym ogniu. Gdy zaczną pachnieć, przesyp je
na talerzyk i przestudź. Wsyp do oleju z sokiem cytrynowym. Słoiczek zakręć i energicznie nim potrząsaj
przez minutę, by powstał gęsty sos. Liście sałat opłucz,
osusz, wymieszaj z ogórkiem i rzodkiewką.
4. W dwóch salaterkach ułóż po porcji makaronu, sałaty z warzywami, plasterków mięsa i po połówce awokado. Wszystko polej sosem sezamowym.
Monika Grzywaczewska

KONKURS „MOJA SMART WIEŚ”
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA
SMART wieś. IDEA i FAKT”. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące
w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi
i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej,
usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane
obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów,
idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia
na wsi. W wyniku postępowania konkursowego
przyznane zostaną następujące nagrody za najlepsze prace:
· w części „IDEA”:
· I miejsce - 5000 zł,
· II miejsce - 4000 zł,
· III miejsce - 3000 zł
· oraz 5 wyróżnień po 1000 zł;
· w części „FAKT”:
· I miejsce - 5000 zł,
· II miejsce - 4000 zł,
· III miejsce - 3000 zł
· oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020
W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego smart@irwirpan.waw.pl lub telefonicznego:
(22) 826-94-36, 603 779 941. Patronatem Medialnym Konkursu jest Tygodnik Poradnik Rolniczy.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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