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POWIATOWA
STRZELNICA
W BUDOWIE
Trwa realizacja projektu pn. Budowa powiatowej
strzelnicy w Lipinach” w ramach Konkursu Ministra
Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na
realizację zadań związanych z budową/remontami
strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych
i żołnierzy SZRP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP. Powiat przysuski
w czerwcu bieżącego roku podpisał umowę z Minister-

stwem Obrony Narodowej o dofinansowanie projektu
budowy strzelnicy w Lipinach. Kwota dotacji MON wynosi 1 500 000 zł. Zadanie jest także współfinansowane
środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 1 511 298,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 3 649 384, 63 zł . Planowany termin zakończenia
zdania to 31.12.2020 roku. Strzelnica w Lipinach będzie posiadała sześć torów strzeleckich z możliwością
strzelań na odległość do 100m. Na wybudowanym
obiekcie będą mogły się odbywać strzelania z broni
małokalibrowej i średniokalibrowej broni osobistej
z wykorzystaniem amunicji karabinowej o kalibrze nie
większym niż 7,62 mm i amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwanej z prędkością początkową nie większą niż 1000 m/s i z energią
początkową nie większą niż 3800 J.
Zbigniew Kwiatkowski
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S12 CORAZ BLIŻEJ INWESTYCJI
Trwa postępowanie administracyjne prowadzone
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dla przebiegu S12 od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Radomia według wariantu 2. Wybrany
wariant preferowany (zaznaczony na mapach kolorem
pomarańczowym), o długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin Gielniów, Rusinów, Przysucha,
Wieniawa, Wolanów i Orońsko. S12 na tym odcinku
będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy
węzły - Gielniów, Przysucha i Wieniawa. Po pozyskaniu decyzji, uszczegółowieniu dokumentacji na etapie II STEŚ-R, a następnie zapewnieniu finansowania
na realizację zadania, drogowcy będą mogli ogłosić
przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje

i wybuduje drogę. Przyszła trasa S12 w województwie
mazowieckim na długości ok. 107 km będzie posiadła
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej
będzie odbywała się poprzez węzły: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Radom Południe, Radom-Kowala,
Radom-Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas, Puławy
Zachód. Droga ekspresowa S12 w przyszłości połączy
nie tylko autostradę A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego z S7 koło Radomia i funkcjonującym już odcinkiem S12 od Puław do końca obwodnicy Piask. Stanie
się także najkrótszym szlakiem przez Lublin do granicy
z Ukrainą w Dorohusku, czy też przez S17 do Hrebennego. Realizacja tej inwestycji może mieć ogromne
znaczenie ekonomiczne dla całego regionu.
J. Bednarski

Drodzy Państwo
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego, 2021 Roku, wszystkim mieszkańcom i Gościom spędzającym
ten piękny czas w powiecie przysuskim, składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wiele radości.
Życzymy, abyśmy wszyscy uniknęli wszelkich zagrożeń zdrowotnych, abyśmy szukali w tym trudnym czasie
wzmocnienia w rodzinach i gronie osób najbliższych. Zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia mijającego roku
wystawiły nas, naszych bliskich i naszą Ojczyznę na najtrudniejszą próbę, ale skoro jesteśmy razem i razem
odczuwamy radość z nadchodzących narodzin Zbawiciela – to znaczy, że z tego trudnego czasu wychodzimy
jako ludzie i jako wspólnota zwycięzcy. I takich zwycięstw życzymy wszystkim Państwu
w nadchodzącym 2021 roku.
Starosta
Marian Niemirski

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak
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Wicestarosta
Marek Kilianek
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SZPITAL W PRZYSUSZE Z WOLNYMI MIEJSCAMI PRACY
Wkrótce po przekształceniu Szpitala Powiatowego
w Przysusze w szpital tzw „covidowy”, kadra placówki
została dotknięta falą zakażeń koronawirusem. Chorowali lekarze, średni personel medyczny i pomocniczy
– bez wyjątku. W krytycznym momencie na 45 ciężko
chorych ludzi do dyspozycji było tylko 3 lekarzy. Tym
większy należy im się podziw i szacunek za wielką
pracę i poświęcenie, jaką włożyli w ratowanie naszego zdrowia. Obecnie sytuacja wraca powoli do normy.
Szczęśliwie wszyscy pracownicy po przechorowaniu
wirusa wracają do pracy, ale co cieszy najbardziej,
spada liczba chorych. Dyrektor SPZZOZ w Przysusze
informuje o 10 wolnych miejscach pracy dla pracowników medycznych i opiekunów osób starszych. Według
informacji uzyskanych od dr. Grzegorza Dziekana od
kilku dni spada liczba chorych i po raz pierwszy od
początku funkcjonowania szpitala jako covidowego są
wolne miejsca. Na dzień zamknięcia tego numeru 37
na 45 łóżek było zajętych przez pacjentów. I chociaż
cały czas do szpitala trafiają nowi chorzy, to jednak
jest ich już nieco mniej niż jeszcze dwa tygodnie temu,

KREW
DLA STRAŻAKA

kiedy stale wszystkie łózka były zajęte. Cieszy fakt, że
w ostatnich dniach wyraźnie spada liczba osób zarażających się wirusem. W powiecie przysuskim w czasie ostatniego weekendu zaraziły się tylko 3 osoby,
a w poniedziałek już nikt. Te dane cieszą, ale nie mogą
spowodować spadku ostrożności i odpowiedzialności
za siebie i najbliższych. Podstawą są trzy zachowania:
dystans, dezynfekcja i maseczka. Wirus zmienił w naszym życiu bardzo wiele, ale nie muszą to być zmiany
nieodwracalne. Jak szybko będziemy mogli wrócić do

normalności – zależy to tylko od nas i naszej odpowiedzialności. Zwracajmy szczególną uwagę na najdroższych nam seniorów i chrońmy ich zdrowie. Pamiętajmy o opiniach ludzi, którzy mają wiedzę na temat
koronawirusa – czyli lekarzy i stosujmy się do ich zaleceń i przestróg. Życzę wszystkim, abyśmy wszystkich,
których kochamy i którzy są nam bliscy spotkali przy
świątecznym stole również za rok, już bez tego wirusa.
Jarosław Bednarski

NOWE RADIOWOZY
DLA PRZYSUSKICH POLICJANTÓW

W dniu dzisiejszym 24 listopada 2020 r., jak co
miesiąc, przy Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Przysusze odbyła się akcja krwiodawstwa. Tym razem krew zbieraliśmy dla Zbigniewa
Wasilewskiego, druha Ochotnieczej Straży Pożarnej
w Woli Gałeckiej, który przebywa obecnie na oddziale
chirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Łukasza
w Końskich. Podczas zbiórki: 22 - osoby zarejestrowały
się, 16 osób oddało krew, 7,2 – litrów krwi udało się zebrać. Serdecznie dziękujemy za obecność, zapraszamy
na kolejne akcje, następna już w grudniu!
Strażacy PSP Przysucha

Pod koniec listopada b.r. Komenda Powiatowa
Policji w Przysusze otrzymała trzy nowe radiowozy,
w tym dwa nieoznakowane przeznaczone dla pionu
kryminalnego oraz jeden oznakowany marki „Hyundai
Tucson” przekazany dla policjantów Wydziału Ruchu
Drogowego. Pojazdy te posiadają bardzo dobre parametry techniczne oraz wiele nowoczesnych systemów
poprawiających bezpieczeństwo ich użytkowników.
Zakup tych pojazdów był możliwy dzięki pomocy lokalnych samorządów, które w połowie sfinansowały
przekazane pojazdy, natomiast reszta środków pochodziła z budżetu policji. Modernizacja floty przysuskiej
policji poprawi warunki służby funkcjonariuszy, co
z pewnością przełoży się na zwiększenie skuteczności
realizowanych zadań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Jest to
bardzo cenna pomoc ze strony samorządów, w tym
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

szczególnie trudnym dla nas okresie, w którym policjanci oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu, z pełnym zaangażowaniem oraz sumiennością realizują zadania na rzecz
przeciwdziałania i zwalczania epidemii.
Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp.
Adam Czyżewski wraz ze swoim zastępcą składają
serdeczne podziękowania dla Starosty Przysuskiego,
Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha oraz wszystkich Wójtów Gmin naszego powiatu za przychylność
i wsparcie finansowe, które umożliwiło zakup nowych
pojazdów. Słowa podziękowania kierujemy również do
Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Przewodniczących Rad Gmin, a także radnych, którzy dostrzegając
i rozumiejąc potrzeby lokalnej policji popierali przedmiotową inicjatywę.
Aneta Wilk
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POMOC W CZASIE EPIDEMII
Wolontariusze Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze po raz kolejny stanęli na wysokości
zadania i pokazali moc swoich „Złotych Serc”. Tym
razem swoją troską i wsparciem otoczyli pacjentów
i pracowników przysuskiego szpitala, przekształconego z powodu panującej pandemii w szpital jednoimienny. Młodzi bohaterowie bez chwili zastanowienia
zorganizowali zbiórkę potrzebnych rzeczy tj. pościeli,
pampersów, środków higienicznych i dezynfekujących, wody mineralnej itp. Akcja nie odniosłaby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie uczniów, ich rodziców
i nauczycieli. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Tym
pięknym aktem, wolontariusze nie tylko kolejny raz
złamali stereotyp „współczesnej młodzieży”, wsparli
kolejnych potrzebujących. Młodzi ludzie zjednoczyli
się tym samym z osobami chorującymi na koronawirusa, pracownikami walczącymi z nim zawodowo oraz

pośrednio zaangażowali w walkę część naszej lokalnej
społeczności. Na zakończenie, nie pozostaje nic innego
jak zostawić Państwa sam na sam ze słowami św. Jana
Pawła II: „Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych
czasów, powinien być żywy pośród was. (…)”
Dary przyjmujemy z radością. Ale również prosimy
o pamiętanie, że pomoc adresowana do szpitala musi
spełniać najwyższe standardy higieniczne. Dotyczy to
szczególnie pościeli i materiałów jednorazowych takich jak środki zabezpieczające, materiały ochronne,
pościel, pampersy, czy pieluchomajtki. Potrzebna jest
również woda w butelkach z ustnikami, które umożliwiają korzystanie przez osoby szczególnie ciężko dotknięte chorobą. Za każdą pomoc bardzo dziękujemy
– mówią pracownicy szpitala.
Marzena Pakosz, Karolina Cendrowska

O KROK OD
NIESZCZĘŚCIA
W wyniku wypadku drogowego zniszczeniu uległa
jedna z karetek pogotowia znajdujących się w dyspozycji powiatowego systemu ochrony zdrowia w powiecie przysuskim. Do zdarzenia doszło w poniedziałek,
16 listopada około godz. 15:00 w Kowalance (gmina
Wolanów). 52-letni kierowca samochodu osobowego
jechał w stronę Radomia. W pewnym momencie, z na
ten moment niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zahaczył o inny samochód osobowy,
a następnie czołowo zderzył się z karetką. Na szczęście,
w ambulansie nie był przewożony żaden pacjent. Dla
uczestników wypadku też wszystko skończyło się dobrze. Do szpitala trafił 52-letni sprawca zdarzenia, ale
po badaniach wrócił do domu.

POWIATOWA
KOMENDA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ
W PRZYSUSZE PROSI

Z wielkim żalem informujemy, że po ciężkiej walce z chorobą odszedł od nas

Śp. Wiesław Gajda
Szanowny zmarły przez wiele lat był pracownikiem Starostwa Powiatowego w Przysusze.
Był dla nas dobrym kolegą, wzorowym współpracownikiem i sprawdzonym przyjacielem.
W jego osobie straciliśmy człowieka , na którego mogliśmy liczyć w potrzebie.
Składamy Rodzinie wyrazy współczucia
oraz pragniemy zapewnić o naszym najgłębszym szacunku.
Koleżanki i Koledzy ze Starostwa Powiatowego w Przysusze
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29 grudnia br., w komendzie PSP odbędzie
się zbiórka krwi. Z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha
w Radomiu przyjedzie krwiobus i będzie stał koło
komendy w godzinach od 8.30 do 13.00. PROSIMY
również osoby, które przechorowały SARS CoV – 2
o oddawanie osocza, które jest lekiem/szansą na
łagodne przejście choroby, pomaga w procesie
leczenia. Trudna sytuacja epidemiologiczna, duży
wzrost zachorowań na COVID-19, spowodowały
znaczny spadek krwiodawców w ostatnim czasie.
Dlatego też APELUJEMY, szczególnie do młodych
osób - osób, które być może jeszcze nie oddawały
krwi “POMÓŻCIE-oddajcie krew”, ponieważ zdrowie i życie wielu pacjentów szpitali jest poważnie
zagrożone. Za wszelką pomoc i zrozumienie z góry
serdecznie dziękujemy - prosimy o przekazywanie
tej prośby swoim bliskim i znajomym. Oddając
krew lub osocze ratujesz życie.
Artur Kucharski
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PRZEKAZANIE
ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

102 ROCZNICA
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 24.11.2020 r. nastąpiło przekazanie
środków ochronnych przekazanych przez Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego zaangażowanych do działań z pandemią COVID-19.
Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
oraz jednostki OSP KSRG z terenu powiatu wyznaczone
do walki z pandemią COVID-19 otrzymały następujące
środki ochronne: 1. Maseczki jednorazowe - 1000 szt.
2. Maski FFP2 - 147 szt. 3. Płyn do rąk i powierzchni
- 12 baniek 5l. 4. Gogle ochronne - 16 szt. 5. Przyłbice
ochronne - 49 szt. 6. Kombinezon ochronny - 17 szt. 7.
Rękawiczki nitrylowe - 1000 szt. 8. Rękawiczki lateksowe - 500 szt. 9. Fartuch chirurgiczny - 7 szt. 10. Ochraniacz na buty - 28 szt. 11. Czepki ochronn - 20 szt.

11 listopada 2020 minęła 102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Pomimo trwającej
pandemii i wynikających z niej obostrzeń sanitarnych
i społecznych ograniczeń przedstawiciele władz powiatu – starosta Marian Niemirski i wicestarosta Marek
Kilianek udali się w dniu poprzedzającym rocznicę pod
pomnik Orła Białego w Skrzyńsku by tam w ciszy uczcić
tą wielką dla wszystkich Polaków historyczną chwilę.

UROCZYSTA ZMIANA SŁUŻBY Z OKAZJI
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Starosta Marian Niemirski i Wicestarosta Marek
Kilianek oddali hołd bohaterom walki o niepodległość w 1918 r.

Pomimo pandemii władze powiatu przysuskiego
pamiętają o wielkich rocznicach historycznych.
Starosta Marian Niemirski poproszony o komentarz
powiedział: „Bardzo ubolewam nad faktem, że obecna
sytuacja uniemożliwia nam – jako przedstawicielom
swoich społeczności zorganizowanie uroczystości, które w sposób godny pozwoliłyby przeżyć nam tą piękną chwilę 102 rocznicy Dnia Niepodległości. W trosce
o zdrowie i życie naszych mieszkańców zrezygnowaliśmy
w tym roku ze wszystkich rodzajów publicznej i zbiorowej aktywności w tym dniu. Wszystkich którzy tym
faktem czują się dotknięci – serdecznie przepraszamy.
Jednak po bardzo głębokiej refleksji zdecydowaliśmy
się nikogo nie narażać na zarażenie się tym nieobliczalnym wirusem. Nie wyobrażamy sobie, aby moment tak
radosny – jak rocznica niepodległości mógł stać się dla
kogokolwiek powodem do rodzinnych problemów, a nawet jak uczy nas doświadczenie ostatnich tygodni i miesięcy, również tragedii. Dlatego też wszystkich patriotów
prosimy o pamięć o tamtych niezwykłych wydarzeniach
i uhonorowanie ich w dowolny wybrany sposób. Sami
jednak zdecydowaliśmy się przyjechać pod pomnik i
oddać cześć bohaterom tamtych wydarzeń.” Starostowie zapalili znicze i minutą ciszy oddali hołd pamięci
wydarzeń sprzed 102 lat. Miejmy nadzieję, że już za
rok będziemy mogli wrócić do normalności także i w
sprawach związanych z zachowaniem pamięci.
Jarosław Bednarski

11 listopada 2020 r. o godz. 8:00 na placu przed
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze, strażacy uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas
której miało miejsce podniesienie flagi państwowej.
Zmiana służby została przeprowadzona pod nadzorem
Dowódcy JRG st. kpt. Pawła Wiktorowicza oraz Zastępcy Dowódcy JRG mł. bryg. Radosława Dyla.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WIRTUALNY POMOCNIK KLIENTA
W STAROSTWIE
W holu starostwa powiatowego w Przysusze
stanęła holohostessa. To wirtualny asystent systemu
‘Awatar’, którego głównym celem jest pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
Starostwo powiatowe wraz z miastem Sulejówek
testują innowacyjny sprzęt. To pierwsze tego typu
urządzenie w Unii Europejskiej, jeśli się sprawdzi to
zostanie wdrożone do innych placówek administracji
publicznej. Projekt dofinansowany został ze środków
unijnych – mówi Marta Zbrowska, kierownik wydziału
promocji starostwa w Przysusze.
Powiat przysuski wspólnie z miastem Sulejówek
jest partnerem w projekcie „Innowacyjny model pomocy Awatar osoby starszej”. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Centrum Projektów

Europejskich. Przygotowanie tego projektu trwało około 15 miesięcy. Jest to pierwszy tego typu w Europie
projekt wykorzystujący nowoczesną technologię do
wsparcia potrzeb osób starszych. Powstała w wyniku
realizacji projektu holograficzna hostessa ma służyć
pomocą szczególnie osobom starszym w załatwieniu
spraw w urzędzie. Obsługa holostessy jest bardzo prosta
i intuicyjna. Wyświetlona postać przypomina człowieka,
jest to obraz młodej kobiety. Urządzenie działa w oparciu
o oprogramowanie pozwalające na udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy urzędu i procedur prowadzących do załatwienia różnych spraw. Powiat Przysuski
realizuje to zadanie we współpracy z Akademią Sztuki
Wojennej jako lider oraz Politechniką Częstochowską
i Wyższą Szkołą Edukacji i Technologii z Nikozji.
Marta Zbrowska

PRACOWNICY STAROSTWA ZOSTALI PRZESZKOLENI
Z OBSŁUGI WIRTUALNEGO ASYSTENTA

W dniu 26 listopada br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyły się warsztaty
on-line z obsługi i użytkowania urządzenia Awatar,
które w listopadzie stanęło na holu urzędu. Warsztaty skierowane były do grupy pracowników Starostwa
Powiatowego, a poprowadzili je eksperci z Politechniki
Częstochowskiej prof. Joanna Nowakowska-Grunt
i prof. Marta Starostka-Patyk, przy wsparciu wykonawcy holohostessy oraz przedstawicieli Akademii Sztuki
Wojennej. Projekt pod nazwą „ Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej” , to pilotażowy
projekt na skalę Europy. Jego głównym celem jest poprawa dostępności naszego rzędu dla osób starszych.
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W ramach projektu zespół ekspertów opracował urządzenie emitujące postać wirtualnego asystenta (tzw.
AWATAR). Wyświetlona postać, łudząco podobna jest
do żywego człowieka, wyposażona jest w specjalne
oprogramowanie pozwalające odpowiadać na pytania
dotyczące pracy urzędu i sposobu załatwienia różnych
spraw. Z Awatara będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy odwiedzający urząd. Powiat Przysuski wspólnie
z Miastem Sulejówek i Politechniką Częstochowską jest
partnerem projektu, natomiast liderem - Akademia
Sztuki Wojennej Partnerem ponadnarodowym projektu jest Wyższa Szkoła Edukacji i Technologii z Nikozji.
Opracowana pilotażowa technologia wdrożona jest
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

od połowy listopada w obu jednostkach samorządowych. Jeśli technologia się sprawdzi wówczas zostanie
zaimplementowana w administracji publicznej całej
UE. Projekt jest w całości dofinansowany ze środków
EFS w ramach Centrum Projektów Europejskich, a jego
wartość to ponad milion złotych. Przygotowanie wirtualnego asystenta trwało ponad rok i była to praca
samorządów i ekspertów polegająca na wypracowaniu optymalnego zakresu usług. Obecnie urządzenie
jest testowane, będą dokonywane różnego rodzaju
zmiany, aby jak najlepiej mogło służyć naszym mieszkańcom.
Marta Zbrowska
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GRANTY NA DZIAŁANIA
PRZECIWDZIAŁAJĄCE
SKUTKOM SUSZY
W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc
finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można
już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na
rozwój usług rolniczych. O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający
gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie
wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających
obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni
i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania
nawadnianiem. Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi
100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji
musi być wyższy niż 15 tys. zł. Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie
usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
czy też usług świadczonych po zbiorach. O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości
– rozwój usług rolniczych” może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo
wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie
co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z –
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa
wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa
następująca po zbiorach. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do
których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego
i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających
sterowanie procesem świadczenia usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości
limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego
beneficjenta. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście,
drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw – do 28 stycznia przyszłego roku.

Przysucha, dnia 30.11.2020 r.
AB.6740.7.1.5.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 d ust. 5 w zawiązku z art. 11c ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r.
poz. 1363 ) oraz art.49 i art.61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2020 r., poz.256 )
STAROSTA PRZYSUSKI
zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha działającego przez pełnomocnika Pana Szymona Materka w dniu 23.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn. ,, Rozbudowa drogi
gminnej Wistka – Beźnik” na odcinku od km 0+000 do km
0+571,50 w miejscowości Wistka nr ewid. działek –305,
306/1, 306/2, 310/1, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39,
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 oraz w miejscowości Beźnik nr ewid. działek – 90, 1096,
241, 1267/1, 1266/1, 1265/1, 1264/1, 1262, 1260, 1256/2,
1254/1, 1254/2, 1250, 1248, 1246, 1243, 1244, 1245, 1247,
1249, 1251, 1253, 1255/1, 1255/2, 1257/1, 1261, 1263,
1264/2, 1265/2, 1266/2, 1267/2.
Zgodnie z art. 10§1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się
z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II, pokój nr 49 w godzinach
od godz. 8ºº - 15ºº, oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski
i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów.
Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49Kpa, po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu
postępowania w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie
siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób
określony wyżej, mogą składać wypowiedzi zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów ( pod wyżej wskazanym adresem ).
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Stosownie do art. 28 Kpa strona w postępowaniu w powyższej
sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na
swój interes prawny lub obowiązek a szczególności: inwestor oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości
znajdujących się:
- w granicach inwestycji
- w otoczeniu inwestycji, obejmujących nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji, położone w jednostce ewidencyjnej Przysucha, zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu.
Otrzymują:
1. Urząd Gminy i Miasta w Przysusze - Tablica ogłoszeń
1. Starostwo Powiatowe w Przysusze – Tablica ogłoszeń
2. Sołtys miejscowości Beźnik – Tablica ogłoszeń
3. Sołtys miejscowości Wistka - Tablica ogłoszeń
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przysusze
5. A/a.
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POWIAT PRZYSUSKI
CIĄG DALSZY TEKSTU Z POPRZEDNIEGO WYDANIA „ZIEMI PRZYSUSKIEJ”

KIM PAN JEST KAPITANIE TOM ? CZ.2
Wielokrotnie spotykał się z SS-hauptsturmfuhrerm Paulem Fuchsem - szefem Sonderkommando
IV A (walka z podziemiem). Ze strony niemieckiej kontakty z polskim podziemiem utrzymywał także hauptsturmfuhrer Alfred Spilker - urzędujący w Warszawie
szef tamtejszego Sonderkommando IV A . Obaj mieli
bezpośredni kontakt z Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy. Tak o Fuchsie pisał 7 czerwca 1977 roku
jeden z założycieli NSZ- Tadeusz Boguszewski: „Wiem,
że Fuchs widział klęskę Niemiec i robił wszystko , co
w jego mocy, by ratować elementy antykomunistyczne.”(Z. Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne,Warszawa
1988,s.107,).Z Fuchsem rozmowy toczył także Otmar
Wawrzkowicz, który pracował w wywiadzie NSZ .Był
zarejestrowany jako współpracownik gestapo w Radomiu. Był też jednym z najważniejszych działaczy grupy
Szańca. Gra wywiadu NSZ staje się bardziej zrozumiała,
gdy przypomnimy, że zamiarem organizacji był ocalenie „substancji narodowej „od zagłady ze strony okupantów.” Zaczęto planować realizację militarnego planu „ Z”. Miał on polegać na opanowaniu przez oddziały
Armii Polskiej ,wyłonioną z sił NSZ,w momencie rozpadu Niemiec: Prus Wschodnich i terenów po Odrę i Nysę
Łużycką. Twórcy tego planu liczyli na czasową pomoc
aliantów zajmujących całe Niemcy. Wspomagać realizację ich planów miał element zaskoczenia Niemców i
samych aliantów. Jego sukces przewidziany był tylko
w momencie gwałtownego załamania struktur państwowych III Rzeszy i panicznej ucieczki ludności cywilnej. W trakcie przygotowania do jego realizacji nastąpił rozłam na tle scalenia z AK. Od kwietnia 1944 roku
funkcjonowały dwie organizacje NSZ. Popierającą
z scalenie : NSZ-AK i druga część wywodząca się ze
Związku Jaszczurczego. Określano ją jako NSZ - ONR
(Obóz Narodowo-Radykalny) lub NSZ ZJ. Można dzisiaj
zastanawiać się nad realnością tego planu, ale przykład wyprowadzenia Brygady Świętokrzyskiej NSZ
świadczy o realności planu ratowania antykomunistycznej„substancji narodowej” przed Armią Czerwoną. O usilnych poszukiwaniach chętnych do współpracy, świadczy fakt,że po aresztowaniu Komendanta
Głównego AK „Grota” Roweckiego(30 czerwca 1943 r.)
starano się go nakłonić do wydania rozkazu o zaprzestaniu walki z Niemcami. Wyżsi funkcjonariusze RSHA
argumentowali, że głównym wrogiem Polaków przestali być już Niemcy a stał się nim Związek Sowiecki.
Wielka Brytania i USA zaś pozostawili nasz kraj własnemu losowi. Rowecki tę propozycje stanowczo odrzucił. Niezrażeni tym Niemcy kontynuowali poszukiwania chętnych do współpracy. Ale o tym opowiemy
w dalszej części naszych rozważań. Wróćmy do kapitana „Toma”. W połowie 1944 roku jego postaci zaczął
przyglądać się Władysław Pacholczyk. O ile Hubert
Jura był bardo użyteczny dla struktur NSZ załatwiając
środki transportu, ausweisy, przepustki, znaki rejestracyjne, kupony na benzynę i smary, o tyle jego częste
kontakty z gestapo kazały zachowywać daleko idącą
ostrożność przy kontakcie z nim. Narastał także konflikt między nimi o połączenie NSZ z AK. Tym razem za
scaleniem opowiadał się Pacholczyk., a Jura był zdecydowanie przeciwny. Na efekty nie trzeba było czekać
długo. Najpierw zbuntowali się jego żołnierze z oddziału partyzanckiego którym dowodził „Tom”. Późną
wiosną 1944 r. musiał salwować się ucieczką przed ich
gniewem. Następnie otrzymał od swoich zaufanych
wiadomość, że porucznik Władysław Pacholczyk PS.”
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Adam” z KG AK, po zapoznaniu się z działalnością kapitana Toma, a wzięto pod lupę doniesienia o przekazywanych przez Jurę na radomskie gestapo listach ludzi,których należy aresztować i zlikwidować ze
względu na poglądy polityczne. Wśród wielu autentycznych członków i sympatyków PPR i GL późnij AL,
znalazło się wielu członków AK. Doszedł do wniosku,
że ma do czynienia z renegatem. Wydano na niego wyrok śmierci. Powołano też w strukturach AK specjalną
komórkę likwidacyjną . W tej sytuacji Jura przestał wyjeżdżać w teren. Poruszał się po Radomiu samochodem
z kierowcom, który był jednocześnie jego ochroniarzem. Samochód i ochronę otrzymał od Fuchsa. Jednak
oddział likwidacyjny składał się z fachowców i „Tom”
miał co raz większe trudności aby zachować życie.
Wreszcie, podczas parkowania samochodu koło restauracji w Radomiu, Jura został skutecznie ostrzelany.
Odniósł on wówczas poważne rany. Był leczony w niemieckim szpitalu pod ochroną gestapo. Gdy wyzdrowiał, podobno zniknął z pola widzenia kierownictwu
NSZ. W tym czasie budował siatkę swojej organizacji.
Nazwano ją Organizacją Toma. Podlegała tylko jemu.
Hubert Jura był oficjalnie kierownikiem firmy budowlanej, która posiadała oddziały w Radomiu i Krakowie
na ulicy Szewskiej. Jej centrala znajdowała się w Częstochowie. na ulicy Jasnogórskiej 25. Nieopodal , przy
ulicy Kilińskiego,znajdowała się siedziba częstochowskiego gestapo. Nie była to zwykł firma budowlana .
Oddziały tej firmy były ekspozyturami Organizacji
Toma. Ich obsadę stanowiły zespoły likwidacyjne
uzbrojone w broń maszynową i granaty. W każdej
chwili gotowe wyjść w pole. Szczególną sławą cieszyła
się centrala przy ulicy Jasnogórskiej. W piwnicach znajdowało się tam prowizoryczne więzienie i sala tortur.
Podejrzani o komunistyczne poglądy byli porywani
z ulic miasta i przesłuchiwani w piwnicach budynku.
Działalność ta nasiliła się zwłaszcza ,gdy ruszyła ofensywa Armii Czerwonej. „Tom” chciał zdążyć z likwidacją
jak największej liczby komunistów.W skład kierownictwa firmy wchodzili Hubert Jura tutaj występujący
jako Jerzy”Tom”. Zastępca kapitan Maksymilian Rolland -podawał się za przedwojennego oficera wywiadu i eksperta ds. przesłuchań..por. Edward As oraz
ppor .Karol. Wszyscy świetnie znali język niemiecki..
Dysponowali niezłym parkiem samochodowym z nieograniczoną ilością benzyny i innych akcesoriów samochodowych. Po upadku Powstania Warszawskiego,
Częstochowa stała się stolicą konspiracyjnej Polski.
Wśród wielu tysięcy przybyłych do miasta , ocalałych
warszawiaków, był i ostatni dowódca AK , generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”oraz wielu innych oficerów AK. Musieli oni po nieudanej Akcji”Burza” i wobec
wkraczającej Armii Czerwonej, przemyśleć dalszy sposób działania. W mieście przebywali i inni szefowie organizacji konspiracyjnych w tym i NSZ. Tę sytuację postanowił wykorzystać Otmar Wawrzkowicz
ps.”Oleś”,główna postać tajnego kierownictwa NSZ –
ONR. Postanowił przy pomocy ludzi”Toma” policzyć się
ze swoimi przeciwnikami. Hubert Jura był w NSZ – AK
znany jako agent gestapo. Nowym mocodawcą tłumaczył się z tego co robił, tym ,że jest agentem brytyjskim
i jednocześnie agentem Rządu Londyńskiego. Jego organizacja jest tych podmiotów ekspozyturą. Pierwszym zlikwidowanym był major Wiktor Gostomski ps
„Nałęcz”,szef II oddziału wywiadu KG NSZ – ONR. Powodem eliminacji był jego sprzeciw wobec wyjścia
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

„Brygady Świętokrzyskiej
NSZ”. Miało to miejsce w
Krakowie , 16 września
1944 r , kiedy to niby żandarmi niemieccy nagle
wkroczyli do lokalu
„Toma” przy ulicy Szewskiej. Po Gostomskim,szefem II Oddziału został
Wawrzkowicz i miał już
wolną rękę do kontaktów
z Fuchsem.18 października 1944 roku w domu przy
ulicy Bocianiej w Częstochowie zabity został Komendant Główny NSZ-ONR płk Stanisław Nakoniecznikoff
ps. „Kmicic” i Włodzimierz Żaba ps. „Żniwiarz”, szef
sztabu Komendy Okręgu VIII (Częstochowa). Oficjalnym powodem zabójstwa była współpraca z komunistami. Prawdziwym:: zgoda na połączenie NSZ z AK .
25 listopada 1944 roku zamordowany został kpt Stanisław Żak ps.”Stach Częstochowski”- szef wywiadu Komendy Okręgu NSZ – AK. „Tom’ zabija także osobistego
wroga , Władysława Pacholczyka ps”Adam”.Był on
wówczas szefem Wydziału I Organizacyjnego Komendy
Głównej NSZ- AK. Nagła ofensywa Armii Czerwonej,
13 stycznia 1945 roku ,zastała Huberta Jurę w Radomiu. Jego ludzie z Organizacji Toma byli porozrzucani
na lokalach w Radomiu, Częstochowie i Krakowie.
Większości z nich udało się pozbierać i razem ze
100-osobowym oddziałem Pogotowia Akcji Specjalnej
z Kielc pod dowództwem kpt. Telesfora Piechockiego
„Gustawa” ,27 lutego w miejscowości Kubice na Śląsku, dołączyła do „Brygady Świętokrzyskiej” NSZ. Powstała ona na bazie koncentracji 204 pułku NSZ w lasach świętokrzyskich. Jej początek miał miejsce
w sierpniu1944 r. Brygada prowadziła walki zaczepne
z Niemcami i partyzantką komunistyczną. Do formujących się oddziałów ściągali również literaci i naukowcy
związani z przedwojennym ONR i z grupą „Szańca”.
Kierownictwo polityczne Brygady spoczywało w ręku
zakonspirowanej Organizacji Polskiej. To ona podejmowała strategiczne decyzje, które obejmowały swym
zasięgiem inne oddziały NSZ. Po upadku Powstania
Warszawskiego reaktywowano Komitet Wykonawczy
Organizacji. Natomiast Narodowe Siły Zbrojne podzielono na obszary. Decyzją dowódcy NSZ gen. Zygmunta
Broniewskiego ps.”Bogucki”oddziały te (poza Brygadą)
miały powoli gasić swą aktywność i wycofać się na ziemie zachodnie. Wraz z momentem spotkania się „oko
w oko” z Armią Czerwoną dojrzewała decyzja wymarszu na Zachód. Celem tego ruchu, miało być uchronienie ponad tysiąca żołnierzy przed niechybną śmiercią
z rąk NKWD. Liczyli też ,że gdy dotrą do 2. Korpusu to
będą jeszcze mogli walczyć o niepodległość Polski. Marzyli o III Wojnie Światowej. Wywiad NSZ zainstalowany w Krakowie, który podlegał Otmarowi Wawrzkowiczowi, podjął wstępne rozmowy z Niemcami na temat
wyjścia „Brygady Świętokrzyskiej.” Trwały też rozmowy
z Fuchsem za pośrednictwem kpt.”Toma”. Gdy 13 stycznia 1945 roku ruszyła ofensywa wojsk sowieckich,
z Komendy Głównej NSZ, mieszczącej się w Krakowie,
wyszedł rozkaz, że Brygada ma wycofać się na Śląsk.
Pomocy jej nie może udzielić KG NSZ- i muszą liczyć na
swoje siły. Na rozmowy z Niemcami do Monachium
wyjechał zastępca „Bohuna” - Władysław Marcinkowski ps.”Jaxa”.Wynikiem tych rozmów, była zgoda na
wysłanie do zajętej przez Armię Czerwona Polski, sa-
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molotów z przeszkolonymi przez Niemców skoczkami
spadochronowymi, wywodzącymi się z”Brygady”. Hubert Jura przybył do Brygady i objął funkcję szefa kolumny motorowej. Do jego obowiązków należały rozmowy i porozumienia z jednostkami niemieckimi
,Brygada rozpoczęła marsz ku zachodowi. Podczas
przemarszu Dowódca Brygady nie zgodził się na podporządkowanie i współpracę wojskową z Niemcami.
Nie pozwolił też rozbroić jednostki. Ostatecznie jednostkę skierowano do Czech i pozostawiono samą sobie. Podczas przemarszu polski oddział nawiązał kontakty z czeskim podziemiem. Równocześnie wysłano
emisariuszy do sztabu Naczelnego Wodza i wojsk
alianckich. Brygada Świętokrzyska była jedynym oddziałem partyzanckim, który oswobodził więźniów
obozu koncentracyjnego. Dzięki temu atakowi ,Brygada uwierzytelniła się w oczach gen, Pattona i Amerykanów. Był to obóz kobiecy w Holiszowie, podobóz KL
Flossenburg, w którym osadzono ponad 800 więźniarek różnej narodowości. Atak polskiej jednostki na ten
obiekt uratował od śmierci żydówki węgierskie, które
niemiecka załoga obozu miała spalić żywcem. Następnie oddziały Brygady nawiązały kontakt taktyczny
z jednostkami 3. Armii Amerykańskiej gen. Georges
Pattona. Amerykanie dokonali sprawdzenia polskiej
jednostki pod względem kontrwywiadowczym, uznając ją za jednostkę aliancką, niekolaborującą z Niemcami . Brygada po zakończeniu wojny była odwiedzana
przez przedstawicieli Naczelnego Wodza, a jej żołnierze i oficerowie szkoleni byli także w II Korpusie gen.
Andersa. Wobec nacisków Rosjan i Czechów, którzy
żądali wydania polskiej jednostki, armia amerykańska
spowodowała jej rozwiązanie i utworzenie z jej żołnierzy i oficerów Kompanii Wartowniczych, jednostek
polskich wspomagających amerykańskie wojska okupacyjne na terenie Niemiec. Rząd na emigracji i gen.
Władysław Anders do„ Brygady Świętokrzyskiej” NSZ
podchodzili z dużą rezerwą.- podobnie reszta londyńskiej emigracji. Koniec wojny zastał Huberta Jurę
ps.”Tom”.w „Brygadzie Świętokrzyskiej”. Nim, jak i całą
„Brygadą”, mocno zainteresowały się wywiady: amerykański,brytyjski i oddział II Korpusu Polskiego we
Włoszech. Jura został wezwany na przesłuchania. Wtedy okazało się, że jego starszy brat – Edmund był oficerem RAF-u (Królewskich Sił Powietrznych) zestrzelonym w 1941 roku. W tej sytuacji uznano, że było
możliwe, że młodszy Hubert był agentem brytyjskim.
Na dodatek Paul Fuchs (ur. w 1908 oku w Hochst)* zaczął pracować dla organizacji wywiadowczej utworzonej przez Reinharda Gehlena z zadaniem dostarczania
informacji o ZSRR(organizacja ta od 1949 roku podlegała CIA).Doceniając jego dokonania w dziele przeciw-

działania komunizmowi, uznano go za niezbędnego
do dalszej działalności wywiadowczej. W tej sytuacji
,jego prawa ręka, kapitan „Tom” był przydatny w dalszej pracy wywiadowczej. Do tego samego wniosku
doszedł II oddział Korpusu Polskiego po przesłuchaniach w dniu 13 lipca 1945 r. Już 1 sierpnia został razem z dawnymi członkami Organizacji Toma zwolniony
z „Brygady”i jako rezydent wywiadu brytyjskiego objął
kierownictwo placówki Polskiego Czerwonego Krzyża
w Pilznie. Rozrzucone po całej Europie placówki PCK
były zakonspirowanymi skrzynkami wywiadowczymi.
Hubert Jura w oparciu o swoją organizację zorganizował sieć skrzynek kontaktowych, które dostarczały
wywiadowi brytyjskiemu i II Korpusowi Polskiemu
cennych informacji o ZSRR. Na własną rękę zorganizował kanał przerzutowy dla uciekających z Polski. Praca
wywiadowcza rozwijała się pomyślnie do czasu, gdy
oficer czeskiego wywiadu, udająca kucharkę placówki
,odkryła proceder fałszowania dokumentów i czeskich
pieczęci przez’ Toma. Tuż przed aresztowaniem przez
czeską „bezpiekę”, udało mu się zwinąć całą placówkę
i przekroczyć granicę stref okupacyjnych. W kwietniu
1946 roku , objął kierownictwo placówki PCK w Norymberdze. Później został kierownikiem akcji wywia-

dowczej na Europę południową. W 1947 roku, gdy
przystąpiono do likwidacji II Korpusu, a wraz z nim
placówki wywiadowczej, Hubert Jura nawiązał romans
z kobietą z Ameryki Południowej i razem z por. Asem
wyjechali do Argentyny. Obawiając się działań NKWD,
wyjechał pod fałszywym nazwiskiem Kalinowski i nim
posługiwał się na emigracji. Wkrótce ściągnął do Argentyny wielu swoich ludzi z „Organizacji Toma” i kieleckiej Akcji Specjalnej. Później przeniósł się do Wenezueli, by ostatecznie w roku 1993 zamieszkać
w Argentynie. Tam dożył szczęśliwie spokojnej starości.
W Argentynie ostatnim jego protektorem został Jan
Kobylański, prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryce Łacińskiej. Który był przy tym bogatym
i wpływowym biznesmenem . MBP w Polsce wszczęło
przeciwko Jurze śledztwo w 1945 roku, Zakończone
zostało w 1972 roku. Ustalono,że współpracował z NSZ
i nic więcej. Zatytułowałem niniejszy artykuł :Kim Pan
jest kapitanie „Tom”. Materiał, który zamieściłem, to
wynik wieloletnich poszukiwań, które przeprowadziłem starając się odpowiedzieć na pytanie, które zawarłem w tytule artykułu. Jeszcze kilkadziesiąt lat
temu odpowiedź była prosta: Hubert Jura był zbrodniczym agentem gestapo, któremu należała się bezwzględna „czapa „.Jednak, jak głosi rzymska sentencja:
tempus fugit tempora mutantur (czas ucieka, czasy się
zmieniają). Obecnie jest publikowanych wiele źródeł i ku
mojemu zaskoczeniu, to co było proste i oczywiste, już
takim nie jest. Okazuje się często, że najbardziej fantastyczne i wydawało by się niewiarygodne informacje
okazują się prawdziwe. Tak było z tymi ,że Jura tak naprawdę był agentem brytyjskiego MI 5 i USA. W świetle
nowych ustaleń tak mogło być naprawdę. Doszły do tego
fakty, że sam Paul Fuchs współpracować miał ze służbami specjalnymi państw zachodnich. Ostatnimi czasy , dla
wielu ludzi o nastawieniu antykomunistycznym, sam
fakt walki z partyzantką lewicową czy radziecką już stanowi dowód na postawę patriotyczną. W związku z tym
pozostawiam ocenę postaci opinii czytelników. Sam pozostawiam sobie rolę bezstronnego dostarczyciela faktów, które ustaliłem w trakcie kwerendy sine ira et studio(bez gniewu ale i bez sympatii).
Wrocław maj 2020
Dr Mirosław Małecki

Dziękujemy za Dar Serca-Dar Krwi
Dnia 24 listopada przeprowadzono w Przysusze kolejną zbiórkę krwi.
Do ambulansu zaparkowanego przy Komendzie PSP przy ul. Targowej
zgłosiły się 24 osoby, z których 16 oddało własną tkankę, łącznie 7,2 litrów krwi.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa, która odbędzie się:
· 29 grudnia w ambulansie zaparkowanym przy Komendzie PSP w Przysusze.
Zbiórka krwi w godz. 8.30-13.30.
Apelujemy do ozdrowieńców, by oddawali osocze, które stanowi lek dla ciężko chorujących,
ratujący życie. W tym celu należy zgłosić się telefonicznie do Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, by skonsultować się z lekarzem,
który przeprowadzi krótki wywiad i poinformuje krwiodawcę o dalszych krokach.
OR PCK Przysucha dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w akcje krwiodawstwa
za obywatelską postawę i zachęca do uczestnictwa w tych humanitarnych działaniach.
Prezes
Oddziału Rejonowego PCK w Przysusze
Franciszek Filipczak
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BORKOWICE

OBCHODY ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada w kościele parafialnym w Borkowicach odbyła się msza święta za Ojczyznę, którą odprawili: proboszcz parafii ks. Marek Lurzyński i ks. Witold Gładyś. Po
mszy świętej zebrani parafianie przeszli pod pomnik pięciu bezimiennych konfederatów barskich, którzy zginęli w okolicach Borkowic w roku 1769 i 1772. Dębowy
Krzyż obok obelisku upamiętnia wszystkich mieszkańców parafii i gminy poległych i
zamordowanych w obronie Ojczyzny. Pod pomnikiem wójt Gminy Borkowice Robert

NOWE
WYPOSAŻENIE
DLA STRAŻAKÓW

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Borkowice pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Warszawie dotacje na zakup nowego
wyposażenia. Łączna wartość dotacji to kwota 113 tys.
zł. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zostaną wyposażone w hełmy, ubrania specjalne oraz ubrania koszarowe. Wartość zadania to kwota 44 300 zł. W ramach
drugiego naboru strażacy z poszczególnych jednostek
zostaną również wyposażeni w hełmy, ubrania specjalne i ubrania koszarowe. Wartość projektu to kwota
81 tys. zł. Wkład własny OSP – 12 300 zł. W pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na co dzień pomaga strażakom
Urząd Gminy. Celem realizacji zadań jest zapobieganie,
ograniczenie i likwidacja zagrożeń środowiska oraz poważnych awarii poprzez zwiększenie skuteczności pełnionej służby poprzez doposażenie Ochotniczych Straży
Pożarnych. 20 listopada wójt Gminy Robert Fidos pogratulował skuteczności działania w zakresie pozyskania
tak znacznej kwoty na doposażenie czterech jednostek.
W tym dniu przedstawiciele poszczególnych jednostek
odebrali nowe wyposażenie, które będzie wykorzystane
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy
i powiatu przysuskiego.
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Fidos wraz z przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Długoszem złożyli kwiaty,
zaś przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarniczych z Ninkowa i Borkowic złożyli hołd poległym mieszkańcom. Również pod pomnikiem przed Domem Strażaka
w Borkowicach, radny Piotr Kowalski, przewodniczący Rady Gminy i sekretarz gminy
Sławomir Tamioła złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów oraz zapalili znicze.
Tegoroczne obchody 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały
skromniejszy charakter ze względu na sytuację epidemiologiczną.

ODNOWIONA FIGURA
Kolejny zabytkowy nagrobek na cmentarzu parafialnym w Borkowicach został odrestaurowany. Tym
razem jest to pomnik nagrobny z figurą Matki Bożej
– nauczycielki Anny Lipko, która zmarła w 1911 roku
przeżywszy 23 lata. Anna Lipko była nauczycielką
w pałacu należącym do Dembińskich herbu Nieczuja.
Przed śmiercią ufundowała kościołowi w Borkowicach
gotycką monstrancję oraz biały ornat. Zmarła na chorobę płuc (suchoty). Zbiórka pod hasłem ,, Odnawiamy
stare nagrobki” organizowana jest od 2012 roku przez
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Borkowice. Do tej pory udało się odnowić siedem zabytkowych nagrobków. Kwesty na odnowienie nagrobka
Anny Lipko zostały przeprowadzone w 2018 i 2019

roku. Wolontariuszami kwestującymi na cmentarzu
byli: członkowie stowarzyszenia, strażacy OSP, urzędnicy, harcerze, ministranci, nauczyciele, uczniowie,
przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i samorządowcy. W listopadzie 2018 roku zebrano 5000,85 zł, zaś
w 2019 roku 6 550,00 zł. Prace restauratorskie przeprowadził: Pan Łukasz Świerczyński pod kierunkiem
uprawnionego konserwatora zabytków. Ponad stuletnia figura dzięki pracom konserwatorskim została odnowiona. Przedstawia postać Matki Bożej z niezwykle
zasmuconą twarzą. Na złożonych do modlitwy rękach
widoczny jest różaniec. Organizatorzy kwest dziękują
wszystkim darczyńcom za złożone fundusze. W 2020
roku zbiórka została odwołana ze względu na zagrożenie pandemii koronawirusa. Kwesty na rzecz odnowionych zabytkowych nagrobków będą kontynuowane
w następnych latach.

Figura Matki Bożej przed renowacją

Figura Matki Bożej po renowacji
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BUDOWA ŚWIETLICY W NISKIEJ JABŁONICY
W Niskiej Jabłonicy trwa budowa świetlicy wiejskiej. Wykonawcą jest firma Termo-Bud Łukasz Kłak. Planowany termin
zakończenia zadania to grudzień 2020 . Budynek świetlicy zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 3 KW.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę obiektu
z przyłączem wodociągowym wraz instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Podstawowe parametry techniczne
budynku: powierzchnia zabudowy – 119,10m2, powierzchnia
użytkowa – 90,75m2, długość budynku - 14,50m - szerokość
7,80m. Budynek będzie posiadał pomieszczenie socjalne, które
zostanie wyposażone w sprzęty AGD, toalety, salę świetlicową
wyposażoną w stoliki i krzesła, telewizor oraz gry stolikowe
i edukacyjne. Świetlica będzie miejscem spotkań i integracji
lokalnej społeczności.

MISTRZOWIE AGRO 2020 Z RUDNA
Koło Gospodyń Wiejskich z Rudna wzięło udział w akcji Mistrzowie Agro zorganizowanej przez Echo Dnia i zajęło ex
equo pierwsze miejsce z Kołem Gospodyń Wiejskich ze Smogorzowa. Akcja skierowana była do kół z małych miejscowości wiejskich, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Koło powstało ponad dwa lata temu, a pierwszą wspólną
akcją było przygotowanie palm wielkanocnych przed świętem Zmartwychwstania. W Kole jest 13 pań i dwóch panów.
Najmłodsza z pań ma 30 lat, a najstarszy członek to 66 – letni pan Andrzej. Panie i Panowie z koła biorą czynny udział
w różnych festynach, przygotowując przepyszne potrawy. Podczas licznych spotkań wymieniają się przepisami oraz
dobrymi radami. Jak podkreślają, każdy może dołączyć do stowarzyszenia. Liczy się chęć wspólnego spędzenia czasu
i dobra zabawa.

KOLEJNY MEDAL
DLA PLATANA
W dniach 20-22.11.2020 r. w miejscowości Nowiny koło Kielc odbyły się Mistrzostwa Polski Młodziczek
w zapasach . MULKS Platan- Borkowice reprezentowały Kinga Patyna kat. wagowa 50 kg, Nowocień
Katarzyna kat. wagowa 58 kg, która zajęła miejsce 7
i Julia Sodel kat wagowa 46 kg.

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Rudna z wójtem Robertem Fidosem i przewodniczącym Rady
Gminy Mirosławem Długoszem

Największym sukcesem był brązowy medal Julii
Sodel. Była bardzo blisko wywalczenia finału. W walce
półfinałowej trzymała przeciwniczkę na plecach, niestety nie udało jej się zakończyć walki przed czasem.
W walce o brązowy medal nie dała szans przeciwniczce i walkę wygrała przed czasem. Platan drużynowo
uplasował się na 20 miejscu na 60 klubów. W mistrzostwach startowało 176 zawodniczek.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI PRZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW
OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH W ZESPOLE PLACÓWEK
RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W GOŹDZIKOWIE
Realizacja kierunku polityki państwa w zakresie
wychowania do wartości przez kształtowanie postaw
obywatelskich i patriotycznych oznacza wprowadzanie
młodego pokolenia do wartościowego sposobu życia.
Nasza placówka kolejny raz włączyła się do akcji
„Szkoła Pamięta” zorganizowanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. W dniach, w których w szczególny
sposób pamiętamy o zmarłych wychowankowie wraz
z opiekunami odwiedzili pobliski cmentarz w Gielniowie. Młodzi ochoczo posprzątali Grób Nieznanego
Żołnierza oraz złożyli własnoręcznie wykonany wieniec. Zapalone w tym szczególnym czasie znicze były
symbolem pamięci dla osób, które służbę państwu
przypłacili życiem.
Ponadto tradycją Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Goździkowie są coroczne obchody kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę
niepodległości. Tegoroczne Patriotyczne Śpiewanie
zrodziło się z potrzeby serca. Mottem przewodnim były
słowa Oskara Kolberga - „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć”. Wychowankowie ZPR-S w Goździkowie wraz z nauczycielami/wychowawcami oraz pracownikami niepedagogicznymi tym razem śpiewająco
uczcili 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozbrzmiały pieśni znane i mniej znane. Każdej
z pieśni towarzyszył komentarz historyczny. Natomiast
10.11.2020 r. o godzinie 11:11 w ramach akcji „Szkoła
do Hymnu” uroczyście odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” dając tym samym świadectwo dbałości o tradycję i kultywowanie pamięci o pięknej historii naszej
ojczyzny.
Wychowankowie ZPR-S w Goździkowie to młodzież poszukująca autorytetów, która chce czerpać
z tych, którzy zrobili więcej niż inni dla swojej ojczyzny. W bieżącym roku szkolnym nasza placówka po
raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii
„BohaterON - włącz historię!”. Głównym celem tejże
kampanii było upamiętnienie i uhonorowanie uczest-

ników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX
wieku. Tematyka Powstania Warszawskiego, mimo że
odległa, zainteresowała młodzież. W efekcie podjętych
działań powstały kartki z podziękowaniami i życzeniami dla Powstańców warszawskich. Kartki to symbol
wdzięczności dla tych, którzy poprzez swoje poświęcenie, odwagę i determinację tę historię tworzyli. Ze
wszystkich powstałych prac powstał album. Młodzi
ludzie w pięknych słowach podziękowali Bohaterom za
wolną Polskę oraz wyrazili swoją dumę z bycia Polakami.
Ponadto w bieżącym roku szkolnym społeczność
ZPR - S w Goździkowie dołączyła do międzynarodowej grupy szkół, które w ramach Projektu „KROKUS”
przypominają jedną z najczarniejszych kart w historii
ludzkości - zagładę Żydów w czasie II wojny światowej.
W naszej placówce postanowiono przywołać pamięć
o tragicznych losach polskich obywateli prześladowanych przez III Rzeszę ze względu na pochodzenie. Celem projektu jest wychowanie do wartości oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych
z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. Jeden
kwiatek to symbol maleńkiego życia. Nasi wychowan-

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
Niech czas Świąt będzie pełen moliści,
wytchnienia i zatrzymania się od codziennego pędu
Wójt Gminy Gielniów
Władysław Czarnecki
wraz z pracownikami

Radni Gminy Gielniów
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kowie późną jesienią posadzili na terenie szkolnego
ogródka cebulki krokusów. Na efekt tej pracy trzeba
poczekać do wiosny.
W realizacji podjętych działań wychowankom
zawsze towarzyszą nauczyciele/wychowawcy, którzy
swoją postawą pozytywnie wpływają na postępowanie podopiecznych oraz rozwijają ich zainteresowania
historią.
Iwona Madej
nauczyciel historii w ZPR-S w Goździkowie
Gmina Gielniów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje
projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej
„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min.
200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania
oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu
przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do
nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gielniowie otrzymała pakiet
sprzętu w postaci: zestawów komputerowych,
laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia
wielofunkcyjnego oraz pakiet oprogramowań
wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

GIELNIÓW

ZAKOŃCZONE ZADANIA W RAMACH „MAZOWIECKIEGO
INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2020’’
Brzezinki, Sołtysy i Wywóz to miejscowości, które
zostały wzbogacone o nowe miejsca służące integracji małych społeczności wiejskich. W wymienionych
miejscowościach postawione zostały altany dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego
w Ramach ‘’Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2020‘’. Z w/w programu dofinansowana została budowa placu zabaw w Jastrzębiu.

Wszystkie te obiekty poprawiły estetykę i funkcjonalność terenów służących mieszkańcom. Altany
w Brzezinkach i Sołtysach to obiekty zrealizowane przy
dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności. Zrealizowane zadania zachęcą mieszkańców do spotkań
i wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
. W 2020 łączna kwota otrzymanego dofinansowania
z MIAS MAZOWSZE 2020 wyniosła 50 tys. zł.

II EDYCJIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
POD NAZWĄ „PIĘKNO OBSZARU LSR”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie, obejmująca swoim działaniem 5 gmin powiatu przysuskiego i 5 gmin powiatu
grójeckiego, zorganizowała drugą edycję konkursu fotograficznego pt. „Piękno Obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju”.
W drugiej edycji konkursu fotograficznego mógł wziąć udział każdy mieszkaniec
obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

Laureatami konkursu w kategorii I - Dzieci zostały reprezentantki Gminy Gielniów:
I miejsce - Aleksandra Michałowska praca zatytułowana
,, Na ludowo z owieczkami’’
III miejsce – Natalia Jaźwiec praca zatytułowana
,,Spotkanie z sarenką’’
Gratulujemy zwyciężczyniom i życzymy dalszych sukcesów.
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KLWÓW
OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA W CZASIE PANDEMII
Dzień 11 Listopada każdego roku budzi w nas
wiele emocji. Jest to czas zadumy i wspomnienia tych,
którzy walczyli o naszą wolność. To czas kiedy sięgamy
po historię Polski i wspominamy minione czasy.
Tradycją w Klwowie stała się uroczysta msza święta, która rozpoczynała obchody święta niepodległość
oraz marsz orszaku niepodległościowego z pocztami
sztandarowymi na czele pod pomnik Poległych Lotników. Co roku wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne
i żołnierskie, które przyciągały mieszkańców do wspólnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości
11 Listopada. Z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej, dzieci z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, Szkoły
Podstawowej w Kłudnie i Ochotniczej Straży Pożarnej
z Klwowa i Sulgostowa mieszkańcy wykonywali zna-

ne i lubiane utwory paryiotyczne. Towarzyszyła temu
zawsze podniosła atmosfera. W tym roku z uwagi
na panującą sytuację epidemiczną Dzień Niepodległości wyglądał inaczej niż zwykle nie tylko w naszej
gminie, ale i w całym kraju. Pandemia koronawirusa
sprawiła, że sto drugą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę świętowaliśmy dużo skromniej
i bardziej kameralnie. Z okazji tej ważnej rocznicy
Pomnik Poległych Lotników oraz kapliczka z figurką
Matki Bożej Fatimskiej zostały udekorowane kwiatami przez przedstawicieli Urzędu Gminy Klwów i Rady
Gminy Klwów. Z powodu przejścia na tryb zdalnego
nauczania nie odbyły się zaplanowane uroczyste akademie w szkołach naszej gminy. Dzieciom z oddziałów
przedszkolnych, które zostały w trybie stacjonarnym

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Baśnie i bajki mają wielką moc, pomagają rozwijać
wyobraźnię, pamięć, wzbogacają słownictwo, dlatego
tak ważne są w życiu każdego młodego człowieka.
Dnia 5 listopada br. przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Przedszkola Marzeń” w Klwowie włączyli się do świętowania „Dnia Postaci z Bajek”
Data nie jest przypadkowa, ponieważ jest to dzień
urodzin jednego z największych twórców bajek, Walta
Disney’a. Ich treści bawią i rozweselają, ale też przekazują ważne wartości życiowe, kolejnemu już pokoleniu
młodych odbiorców.
Już od samego rana widać było, że to dzień inny
niż zwykle, dzieci w pięknych kostiumach prezentowały się wspaniale, podziwiane przez rówieśników
starających się odgadnąć jaką bajkową postać przedstawiają
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Tego dnia odbyły się muzyczne zgadywanki bajkowe, dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały
bajkę po rekwizycie. Zainteresowanie wśród dzieci
wzbudziła także „Kopciuszkowa praca” czyli rozdzielanie grochu od fasoli. Okazało się, że dzieci bardzo
dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie z trudnymi
zadaniami, a w nagrodę można było poczęstować się
piernikami z chatki Baby Jagi. Nie zabrakło również
tańca i pląsów przy muzyce dziecięcej. Przedszkolaki
brały udział w licznych zabawach ruchowych, oraz odbyła się prezentacja dziecięcych bajkowych przebrań
Radość i uśmiechy zagościły na każdej buzi, atmosfera
była wspaniała,dzień był pełen wrażeń. Mamy nadzieję, że ten magiczny czas na zawsze pozostanie w sercach naszych podopiecznych
Magdalena Pelc
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nie przeszkodziło to jednak w świętowaniu dnia niepodległości we własnym gronie. Grupa „0” z Klwowa
pod opieką p. H. Dwornik włączyła się w akcję „Niepodległa do hymnu” i o godzinie 12:00 zaśpiewała
Mazurek Dąbrowskiego i inne pieśnio treściach patriotycznych. Za pomocą wiersza Katechizm polskiego
dziecka – W. Bełzy przedszkolaki utrwaliły sobie symbole narodowe. Dzieci zapaliły znicze na grobie nieznanego żołnierza i pod pomnikiem Poległych Lotników.
Młodzież z ZSS w Klwowie, co roku włącza się w akcję
sprzątania grobów poległych żołnierzy na cmentarzu
w Sadach. W tym roku uczniowie z klasy VIII Roksana
Rokicka, Anna Pańczak, Jakub Tyniec, Rafał Kucharski
i Kamil Michalski nie tylko posprzątali groby, ale również wyczyścili i zakupili niezbędny sprzęt do wyczyszczenia i odnowienia krzyży. Inicjatywę wsparła lokalna
firma MA-MAR z Przystałowic Dużych.
Agata Wilczek

KLWÓW

DZIEŃ
NIEPODLEGŁOŚCI
Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat
w historii naszej Ojczyzny. Dlatego też w czwartek,
12 listopada w „Przedszkolu Marzeń” w Klwowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. W przedszkolu od najmłodszych lat
uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do Ojczyzny,
do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich
symboli. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach
przedszkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują prawidłowe postawy patriotyczne.

Dzieci od paru tygodni przygotowywały się do
tego ważnego wydarzenia. Przedszkolaki w tym dniu
wyglądały odświętnie i uroczyście. Najstarsza grupa
5-latków przygotowała występ, podczas którego dzieci
recytowały wiersze opowiadające historię odzyskania
przez Polskę niepodległości, zaśpiewały piosenkę oraz
odśpiewały wraz z nauczycielkami i kolegami z grup
młodszych Hymn Polski. Grupa dzieci 4-letnich zaprezentowała patriotyczny taniec do utworu „Od morza
aż do Tatr”. Na zakończenie przedszkolaki z wszystkich
grup zaśpiewały piosenkę pt. „Polska rodzina”.
Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem
i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych
„Małych Patriotów”.
Anna Bętkowska

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

15

ODRZYWÓŁ

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
ROZSTRZYGNIĘTY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie, obejmująca swoim działaniem 5 gmin powiatu przysuskiego i 5 gmin powiatu grójeckiego, zorganizowała drugą edycję konkursu fotograficznego
pt. „Piękno Obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju”.
W drugiej edycji konkursu fotograficznego mógł
wziąć udział każdy mieszkaniec obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Przystąpiło 19 osób, które
łącznie przygotowały 87 prac konkursowych.
Laureatką III miejsca w kategorii dorosłych została Zofia Wiktorowicz.
III miejsce – Zofia Wiktorowicz z gminy Odrzywół
praca zatytułowana ,, Ławeczka zadumy nad
zalewem w Odrzywole’’. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom artystyczny. Laureaci
miejsc I-III otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów !

ODESZLI OD NAS W 2020R .
W tym roku odeszli od nas, spośród kilkudziesięciu
mieszkańców naszej gminy m.in.:
- zmarły 16 maja w wieku 48 lat wieloletni sołtys Myślakowic Piotr Bielski.
- 21 sierpnia zmarł były Przewodniczący Rady Gminy, nauczyciel wychowania fizycznego i historii Leszek Chochół. Miał 59 lat.
- 25 sierpnia został pochowany na cmentarzu w Odrzywole, pochodzący
z Ossy Stanisław Bartos. Był wyróżniony tytułem „ Zasłużoony dla Gminy Odrzywół”. Wychowanek jednego z pierwszych pokoleń szkół lipińskich, wieloletni Przewodniczący Koła Wychowanków Szkół Lipińskich,
poeta i pisarz.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

GMINA ODRZYWÓŁ ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ
MAŁYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ramach tegorocznej emisji Funduszu Sołeckiego realizowanego ze środków własnych gminy w tym miesiącu zostały zrealizowane kolejne małe inwestycje wskazane
przez sołectwa. Remonty dróg poprzez ich utwardzenie kruszywem wykonano w sołectwach: Kłonna, Myślakowice, Myślakowice-Kolonia i Jelonek. Łącznie zadanie objęło
460mb. dróg. Z kolei w sołectwie Lipiny wykonany został II etap drogi o powierzchni z destruktu, prowadzącej do najdalszych gospodarstw. Długość tego odcinka drogi wyniosła 180mb. Łącznie na te zadania drogowe gmina wydała prawie 100 tys. zł. Z kolei w sołectwie Stanisławów zostało wymienionych 13 opraw oświetleniowych na nowe,
energooszczędne.

16

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

ODRZYWÓŁ

BLASK ODRZYWÓŁ
NA V MIEJSCU
W ZAKOŃCZONEJ
JESIENNEJ RUNDZIE KLASY
PIŁKARSKIEJ „A”
Beniaminek w lidze regionalnej klasy „A”. Klub Sportowy Blask z Odrzywołu
dobrze radził sobie w tegorocznych rozgrywkach. Na 17 uczestników zajął wysokie V miejsce z bilansem 32 punktów uzyskanych w 16 meczach. Zawodnicy
Blasku strzelili 34 bramki tracąc 15. Najskuteczniejszym strzelcem w drużynie
okazał się Bartek Sułecki (12 bramek). Drużynę prowadzi trener Jarosław Rzuczkowski.
Gmina Odrzywół wsparła w tym roku klub dotacją w kwocie 26 tys. zł oraz
bezpłatnym użyczeniem boiska i zaplecza sportowego. W miarę możliwości
Urząd Gminy udostępniał transport po kosztach własnych.
Całej drużynie, trenerowi i Zarządowi Klubu serdecznie gratulujemy znakomitej postawy.
Andrzej Marszałek
Z-ca Wójta
Marian Kmieciak
Wójt Gminy

KOLEJNY SPRZĘT
INFORMATYCZNY
DLA SZKOŁY
W ODRZYWOLE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole znalazła się w gronie 46 szkół z Ziemi Radomskiej, które otrzymały sprzęt do zdalnego
nauczania. Wszystko w ramach ‘’Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie ze środków unijnych w ramach
RPO WM na lata 2014-2020.
Decyzją Zarządu Województwa, do programu zostały zakwalifikowane, poprawne merytorycznie wnioski gmin o doposażenia pracowni
językowych w szkołach.
W ramach tego projektu szkoła otrzymała 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, urządzenie
wielofunkcyjne, monitor interaktywny i projektor multimedialny.
Dodatkowo program przewiduje przeszkolenie nauczycieli. Sprzęt
znacząco poszerzy wyposażenie informatyczne szkoły i zdolność do nauczania online.

Błogosławionych Świąt
Narodzenia Pańskiego,
oraz wszelkich łask od
Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus
w nadchodzącym Nowym Roku
ANNO DOMINI 2021
dla Wszystkich Mieszkańców Gminy
Odrzywół i Zacnych Gości
życzą:
Stanisław Gapys
Przewodniczący Rady Gminy
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół
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POTWORÓW
REMONT BIBLIOTEKI, SALI
MUZYCZNEJ W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W POTWOROWIE KOSZT
INWESTYCJI 81800,00 ZŁ

MIESZKAŃCY WSI MOKRZEC MOGĄ CIESZYĆ SIĘ
Z NOWEJ DROGI. KOSZT INWESTYCJI WYNOSI 133 021,76 ZŁ
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POTWORÓW

KONKURS „BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁOŚCI” ROZSTRZYGNIĘTY
Uczniowie klas 4-8 naszej szkoły uczcili tegoroczne święto Niepodległości wykonując plakaty postaci
związanych z czasem zaborów i odzyskaniem niepodległości. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem
głównie wśród uczniów klas czwartych. Z nadesłanych
drogą elektroniczną prac, jury konkursu wybrało najciekawsze.
Wyróżnieni zostali:
Kacper Derlecki z klasy 4 b
Julia Gorzelewska z klasy 4 b
Maja Syta z klasy 4 a
Wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy.
Opracował:
Artur Mikulski
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PRZYSUCHA

XXI SESJA RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
W czwartek 26 listopada 2020r. o godz. 10:00 w
Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze odbyła się XXI
Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha. Ze względu na
obecną sytuacją epidemiczną, po raz pierwszy obrady odbyły się w systemie zdalnym. Sesję poprowadził
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha Mirosław Pierzchała, który przez cały czas trwania obrad był
obecny na sali wraz z Wiceprzewodniczącym Markiem
Zielińskim. Sesja była transmitowana w internecie. Po
odczytaniu porządku obrad Przewodniczący szczegółowo omówił, jak będzie przebiegało posiedzenie Rady
w tej niestandardowej, zmienionej formie. W trakcie
sesji Radni zostali zaproszeni na salę o wyznaczonej
godzinie w celu pisemnego zagłosowania nad poszczególnymi projektami uchwał. Pierwszym omawianym
punktem zaproponowanego w tym dniu porządku obrad, było przedstawienie informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie i Mieście Przysucha za
rok szkolny 2019/2020, które dotyczyły min.: przyznanych stypendiów za wyniki w nauce w roku 2019/2020,
wyników egzaminu ósmoklasisty w 2020r., wyników
szkół w roku szkolnym 2019/2020, najważniejszych
osiągnięć sportowych szkół, a także osiągnięć szkół
i przedszkoli w konkursach przedmiotowych i artystycznych. Informacje zawierały dane o realizacji innowacji pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020
oraz o nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W kolejnym punkcie obrad przedstawione zostały informacje z zakresu
przygotowania Przysuskiej Służby Komunalnej, będącej zarządcą dróg, ulic, placów gminnych do akcji
„Zima”. Do informacji publicznej przekazano, w jaki
sposób i przez kogo będzie prowadzone odśnieżanie
i posypywanie ulic oraz dróg w poszczególnych miejscowości na terenie gminy i miasta. Posypywanie dróg
i ulic gminnych będzie wykonywane przez PGKiM
w Przysusze oraz PSK. Odśnieżanie ulic i dróg będzie
prowadzone w następujący sposób: Janików, Skrzyńsko, Wistka, Dębiny, Beźnik, Zbożenna i Krajów będzie
odśnieżał Pan Tomasz Białek; Smogorzów, Gaj, Zawada, Pomyków, Lipno, Kozłowiec oraz ulice Przysuchy
ciągnik PSK; ulice i chodniki w mieście oraz Ruski Bród
odśnieżane będą przez dwa ciągniki PSK. W przypadku
wystąpienia bardzo dużych opadów śniegu, włączony
zostanie sprzęt typu koparko-ładowarka czy równiarka na mocy podpisanej umowy z firmą „Budromex”. Z
podanych informacji wynika, że PSK zgromadziła mieszankę piaskowo-solną w ilości ok. 300 ton oraz ok. 50
ton czystego piasku w celu właściwego zabezpieczenia
dróg, ulic i chodników w okresie zimowym. Następnie
odczytane zostały informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady oraz
Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha za rok 2019.
W piątym punkcie sesji odczytane zostały projekty
uchwał w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021r., przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r., przyjęcia „Programu
Współpracy Gminy i Miasta Przysucha z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021r., obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2021r., określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2021r., określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2021r., zmiany w budżecie Gminy i Miasta Przysucha na 2020r. Po
odczytaniu wszystkich projektów uchwał, Radni pojedynczo zgłaszali się na salę obrad w celu pisemnego
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zagłosowania przy każdym przedstawionym projekcie. Po zakończonym etapie głosowania, odbyło się
podliczenie głosów i przyjęcie 5 z 7 zaproponowanych
projektów uchwał. Ostatnim punktem sesji było odczytanie pism, które wpłynęły do Rady, po czym obrady

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

XXI sesji zostały zamknięte. Szczegółowe informacje
dotyczące obrad Rady oraz przyjętych w trakcie sesji
uchwał, dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta w Przysusze.
Dorota Widawska

PRZYSUCHA

KTO NAJLEPSZYM WŁODARZEM W POWIECIE PRZYSUSKIM?
POZNAJMY ZWYCIĘZCĘ PLEBISCYTU
„MAŁA OJCZYZNA - DUŻA SPRAWA”
W dniu 9 listopada zakończyło się głosowanie czytelników w Plebiscycie „Mała Ojczyzna - Duża Sprawa” na
najlepszego włodarza w Powiecie Przysuskim. Czytelnicy
„Echa Dnia” mieli okazję ocenić samorządowców po drugim roku pracy w kadencji 2018-2023, wyłaniając tym samym Samorządowca Roku 2020 w Powiecie Przysuskim.
Głosami czytelników zwyciężył Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.
Mijają dwa lata kadencji, jak i Pana pracy na stanowisku Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Jak
Pan ocenia te dwa lata?
Czas upłynął niezmiernie szybko, od kiedy objąłem urząd Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Był to okres przede wszystkim ciężkiej pracy i zachodzących zmian.
Jednak ostatnie miesiące, to głównie zmagania i walka z epidemią. Czas trudnych
decyzji, wielu obaw, wyzwań i ogromnej odpowiedzialności za najbliższych, za
współpracowników oraz za wszystkich mieszkańców.
Praca w samorządzie nie jest dla Pana nowością. Pracuje Pan w samorządzie od ponad 20 lat?
To prawda, moją pierwszą pracą była praca w KRUS, Placówce Terenowej
w Przysusze. Ponad 20-letni staż pracy na różnych szczeblach struktur samorządowych, to cenny zasób doświadczeń. Przez cztery kadencje byłem radnym Rady
Powiatu w Przysusze i przez 12 lat Wicestarostą Powiatu Przysuskiego, a wcześniej
pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. To doświadczenie przydaje się
dziś w codziennej mojej pracy na stanowisku Burmistrza.
Co udało się zrealizować we wspomnianym okresie na terenie Gminy
i Miasta Przysucha?
Z punktu widzenia samorządu, pod względem inwestycyjnym dla naszej gminy
i miasta dwa lata kadencji, były udanym okresem. Dzięki pozyskanym przez samorząd
środkom z funduszy krajowych oraz europejskich, realizowaliśmy wiele inwestycji na
różnych płaszczyznach czy to w ramach branży drogowej, z zakresu modernizacji placówek oświatowych, czy też z zakresu rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
rozwoju przestrzeni publicznej, zarówno na terenie miasta, jak i sołectw. Jednym
z kluczowych przedsięwzięć, było utworzenie w Przysusze Samorządowego Klubu
Dziecięcego „Maluszek”. Placówka powstała dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”. Kolejne
pozyskane środki umożliwiły rozbudowę placówki poprzez adaptację pomieszczeń
oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Inwestycja obejmowała zastosowanie nowatorskiego rozwiązania - energooszczędnej instalacji fotowoltaicznej.
Inwestujemy w placówki oświatowe: uczniowie PSP Nr 1 w Przysusze mogą korzystać z interaktywnych monitorów dotykowych oraz nowoczesnej pracowni informatycznej wyposażonej w nowe zestawy komputerowe oraz meble. Zakupione zostały
laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
i miasta. Wykonana została termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. W PSP

Nr 2 w Przysusze zamontowano platformę pionową, a w PSP w Skrzyńsku została
wymieniona stolarka okienna oraz utwardzono plac przy placówce. Zakończono
budowę świetlicy wiejskiej w Dębinach, powstały nowe place zabaw w Skrzyńsku
oraz w Przysusze, a mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nowo wybudowanych Otwartych Stref Aktywności w Janowie, Jakubowie, Wistce oraz w Przysusze.
Wybudowany został zespół boisk do piłki siatkowej plażowej nad zalewem w Toporni
oraz nowe boiska wielofunkcyjne w Skrzyńsku i w Beźniku. Nad zalewem w Toporni
powstał nowy parking, podobnie jak i przy „Orliku„ w Przysusze. Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego w centrum Przysuchy przeszedł rewitalizację. Została wykonana
przebudowa drogi gminnej przy Pl. Św. Marka w Skrzyńsku, odcinka Dębiny-Krajów,
ul. Wiejskiej w Przysusze oraz 11 odcinków dróg o łącznej długości prawie 12 km.
Na ten cel pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty drogowe zostały przeprowadzone również na ul. Leśnej w Skrzyńsku oraz ul. Leśnej i ul.
Czermińskiego w Przysusze. Wybudowane zostały ciągi komunikacyjne, jak w ul.
Czermińskiego, gdzie dobudowano również oświetlenie uliczne. Inwestujemy także
w gospodarkę wodno-kanalizacyjną, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Została zakończona budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Słonecznej
w Skrzyńsku i przy ul. Dembińskich w Przysusze oraz sieci od ul. Świętokrzyskiej do
ul. Skowyry i ul. Czermińskiego. W Przysusze oraz w Skrzyńsku zostały zamontowane
urządzenia służące do pomiarów i odczytów parametrów, jakości powietrza. W ramach tegorocznego Funduszu Sołeckiego zakończona została realizacja 21 zadań na
terenie sołectw, w tym: budowa siłowni zewnętrznej w Zbożennie, altany w Hucisku,
doposażenie placu zabaw w Skrzyńsku czy w Pomykowie. Samorząd realizował także zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019 i 2020. Dzięki pozyskanym środkom świetlice wiejskie w Janikowie, Smogorzowie, Wistce, Dębinach i Krajowie zostały doposażone w sprzęt AGD, RTV, komputerowy, sportowy oraz nowe meble i gry zręcznościowe; na plac zabaw w Pomykowie
zostały zakupione nowe urządzenia; powstała siłownia zewnętrzne w Zawadzie.
Wspieramy jednostki Straży Pożarnej, chociażby poprzez dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Smogorzowie.
Został Pan oceniony przez czytelników „Echa Dnia”, jako najlepszy włodarz gminy w 2020 roku w Powiecie Przysuskim. Jak Pan ocenia to prestiżowe wyróżnienie?
To dla mnie wyróżnienie, że mieszkańcy gminy Przysucha i jednocześnie czytelnicy „Echa Dnia” docenili moją pracę, wkład w budowanie samorządowej wspólnoty
i kreowanie wizerunku Gminy i Miasta Przysucha. Nie ukrywam, że jest to zarazem
ogromna niespodzianka. Dziękuję za tak wysoką ocenę. Jest to także ocena moich
współpracowników, Ich ciężkiej pracy i zaangażowania oraz efekt pracy z Radą Gminy
i Miasta Przysucha. Za co serdecznie dziękuję. Przecież na każdy sukces składa się praca
wielu osób. Zdobyte wyróżnienie, jest zarówno nagrodą za dotychczasową pracę, jak
również stanowi dla mnie ogromne wyzwanie, a zarazem motywuje do podejmowania
kolejnych wyzwań i konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dorota Widawska

PLEBISCYT NA NAJSKUTECZNIEJSZYCH RADNYCH
GMINY I MIASTA PRZYSUCHA JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY
Zakończona została kolejna edycja Plebiscytu na najskuteczniejszych Radnych Gminy i Miasta Przysucha w ramach akcji „Mała Ojczyzna-Duża Sprawa”.
Przypomnijmy, że w październiku Redakcja „Echo Dnia” poddała ocenie czytelników dokonania samorządowców po drugim roku pracy w kadencji 2018-2023.
Po zakończonej ocenie, opublikowany został aktualny ranking zwycięzców.
W ramach tegorocznego Plebiscyty, jako najskuteczniejsi Radni Gminy i Miasta
Przysucha z grona 15 Radnych, głosami czytelników wybrani zostali: I miejsce-Pani Renata Motyl, Sołtys miejscowości Beźnik, Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; II miejsce-Pan Jan Chylak, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej; III miejsce-Pani Maria Madej–Sompolska, członek Komisji Gospodarczej Rady Gminy
i Miasta Przysucha. Gratulujemy Laureatom Plebiscytu!

Jan Chylak

Maria Madej-Sompolska
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Renata Motyl
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
NA TERENIE GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
Tegoroczne obchody 102 Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości na terenie Gminy i Miasta Przysucha odbyły się
w cieniu epidemii koronawirusa i miały charakter symboliczny.
Uroczystości patriotyczne miały miejsce w Sanktuarium Matki
Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku oraz w Parafii pw. św. Jana
Nepomucena w Przysusze. 11 listopada o godz.10:00 w intencji
Ojczyzny odprawione zostały nabożeństwa, delegacje złożyły
symboliczne wiązanki biało-czerwonych kwiatów, zapalono znicze
pamięci. W Skrzyńsku pod Pomnikiem Orła Białego kwiaty złożyli: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz wraz
z Radnymi, Wicestarosta Powiatu Przysuskiego Marek Kilianek,
delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku w składzie:
Dorota Cieślikowska Dyrektor, Elżbieta Zawada Wicedyrektor, Edyta
Lipińska nauczycielka. Natomiast w Przysusze podczas listopadowych uroczystości samorząd był reprezentowany przez Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Przysucha Mirosława Pierzchałę,
który wraz z Radnymi oraz Sekretarzem Wojciechem Masłowskim
złożyli wieniec na cmentarzu parafialnym na grobach poległych
żołnierzy. Przedstawiciele Domu Kultury, przybyli mieszkańcy
zapalili znicze, a na koniec uroczystości odśpiewany został hymn
państwowy. W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiczną, obowiązujące obostrzenia sanitarne mniej uroczyście, lecz
być może jeszcze bardzie patriotycznie niż w minionych latach uczciliśmy Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień 11 listopada każdego roku wywołuje w nas
wiele emocji. To czas zadumy. Czas, kiedy zaglądamy w historię Polski i wspominamy minione wydarzenia, ludzi. Oddaliśmy hołd Tym, którym zawdzięczamy niepodległość.
Pamiętajmy o tej ważnej dla Polski i Polaków dacie, o bohaterach wolnej, Niepodległej Polski, o wszystkich tych, którzy o tą wolność walczyli.
Dorota Widawska
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZYSUSKICH PRZEDSZKOLACH
w ramach, której w poszczególnych grupach wiekowych dzieci uczyły się wierszy
i piosenek o Polsce, malowały i rysowały polskie symbole narodowe, poznawały legendy, oglądały filmy edukacyjne. 10 listopada odbyły się w każdej grupie uroczyste
akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczna poprzedzona była odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach akcji MEN „Do hymnu”.
Podczas występów, dzieci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki, odbył
się również konkurs „Pieśni i poezji patriotycznej”, konkurs plastyczny „Orzeł Biały”
oraz quiz patriotyczny. Na pamiątkę tego ważnego święta dzieci otrzymały dyplomy
„Małego patrioty”. Wszyscy tego ważnego dnia wyglądali odświętnie i uroczyście,
a na piersiach widniały biało - czerwone kotyliony. Dzień Niepodległości był bardzo
radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci
naszych „Małych Polaków”.
Ewa Górnik

Dzień 11 listopada, to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po
wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Przysusze od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania
do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli.
Dlatego też nasze przedszkole, aktywnie przystąpiło do akcji MEN „Szkoła pamięta”

To już tradycja w Przedszkolu Św. Rodziny, że Dzień Niepodległości obchodzimy niezwykle uroczyście. W tym roku, dnia 10 listopada zabrzmiał hymn Polski „ Mazurek
Dąbrowskiego” zaśpiewany przez dzieci. Przedstawiony został również krótki program artystyczny, podczas którego dzieci recytowały wiersze patriotyczne i śpiewały
pieśni. Celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.
Sylwia Madej

KONCERT Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Dom Kultury w Przysusze kultywuje tradycje i stara się pokazywać kolejnym
pokoleniom jak ważna jest pamięć o twórcach naszej wolności. W roku 2020 podczas
świętowania Narodowego Dnia Niepodległości również nie zabrakło koncertu z tej
okazji. Ten rok ze względu na pandemię jest jednak zupełnie inny niż ubiegłe i nasze świętowanie też wyglądało trochę inaczej. Nie chcieliśmy rezygnować z naszych
tradycji. Pandemia mocno dotknęła świat kultury, wiele wspaniałych wydarzeń nie
mogło się odbyć. My się jednak nie poddaliśmy i koncert „Dziękujemy za NIEPODLEGŁĄ”, choć w innej formie, ale odbył się. Obchody 11 listopada traktujemy jako
nasz obowiązek jako instytucji kulturalnej, która stawia sobie za zadanie edukację
kulturalną i patriotyczną. O godzinie 11:11 pracownicy Domu Kultury zapalili na
miejscowym cmentarzu na grobach poległych w walce o wolność Ojczyzny znicze
oraz uroczyście odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. O godzinie 17.00 na stronach
internetowych Gminy i Miasta Przysucha oraz Domu Kultury zaczął się koncert „Dziękujemy za NIEPODLEGŁĄ”, w którym wystąpili: Ewa Retelewska, Bożena Wielgus,
Katarzyna Sionek, Małgorzata Chruścińska, Katarzyna Bochyńska-Wojdył, Robert
Bomba, Waldemar Rek, Łukasz Ciecierski. Koncert prowadziła i słowo historyczne
przygotowała p. Maria Madej-Sompolska. Za stronę muzyczną odpowiadali p. Karol
Sionek oraz Marek Kowalski. Dekorację przygotowały panie Bożena Michałek, Maria
Madej-Sompolska oraz Justyna Świdros, a obsługę techniczną zapewnił p. Grzegorz
Sobkiewicz. W koncercie wybrzmiały znane i lubiane pieśni i piosenki patriotyczne:
Rota, Żeby Polska była Polską, Wolność, Modlitwa obozowa, Białe róże, O mój rozma-

rynie, Wojenko, wojenko, Taki kraj, Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos, Przybyli
ułani. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość spotkać się z naszą Publicznością - przez
Internet – ale zawsze razem, mogliśmy świętować i dziękować za Niepodległość.
Katarzyna Bochyńska-Wojdył
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ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ
PRZY SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU NR 1 W PRZYSUSZE

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W PRZYSUSZE
Ulice w Przysusze zyskały nowe oświetlenie. Będzie jaśniej i bezpieczniej. W ramach zrealizowanego przez samorząd zadania, zakończona została wymiana oświetlenia ulicznego na Osiedlu Południe, gdzie w połowie listopada pojawiły się pierwsze lampy typu LED oraz na ul. Grodzkiej, ul. Chopina i ul. Przemysłowej w Przysusze.
W miejscu zdemontowanych słupów oświetleniowych, na terenie miasta zostały zamontowane 74 nowoczesne latarnie osiedlowe i łącznie 86 lamp LED. Modernizacja
oświetlenia ulicznego przyczyni się do poprawy widoczność, ale przede wszystkim
bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki miasta. Wymiana oświetlenia na technologię LED, to także wydajność i oszczędność. Wartość zrealizowanej inwestycji
wyniosła ponad 200 tys. złotych.

Przy Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Przysusze zakończony został ostatni
etap prac modernizacyjnych. Warto przypomnieć, że w październiku br. wykonano
część działań remontowych w zakresie kompleksowego odnowienia terenu przy placówce. Dobiegły końca roboty budowlane obejmujące remont chodnika i nawierzchni terenu, utwardzenie placu, wymianę części ogrodzenia wraz z montażem dwóch
furtek. Przywrócone zostało wejście na teren placówki z parkingu przy szpitalu,
spełniając tym samym oczekiwania Rodziców. Po dokonanym demontażu i wymianie starych płyt betonowych, Przedszkole zyskało nowy chodnik wykonany z kostki
brukowej betonowej oraz wyremontowane dojazdy. Łączna wartość przeprowadzonych w tym roku przez samorząd działań inwestycyjnych przy placówce oświatowej
zlokalizowanej przy ul. Partyzantów wyniosła ponad 200 tys. złotych.

ZAKOŃCZONA
ZOSTAŁA ROZBUDOWA
SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
GMINY PRZYSUCHA

taż i uruchomienie 14 indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniami kanalizacji
sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Zrealizowane zadania stanowią
odpowiedź inwestycyjną na oczekiwania wnioskodawców obecnej kadencji. To realizacja konkretnych wniosków bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców.
Łączna wartość zakończonych inwestycji, wymienionych

W ramach prowadzonych przez samorząd działań
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w listopadzie br.
została zakończona budowa sieci wodociągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów. Zakres przedmiotowego
zadania inwestycyjnego obejmował wybudowanie sieci
wodociągowej o długości 809 m, stanowiącej połączenie
z istniejącym systemem zaopatrzenia w wodę mieszkańców z terenu Gminy Przysucha. Sieć została uzupełniona wyposażeniem ujęcia wody w Skrzyńsku o zestaw
hydroforowy i szafy sterownicze (główną i pomocniczą).
Zakończona została również realizacja kolejnej inwestycji, polegającej na dobudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w Przysusze na ul. Grodzkiej, ul. Leśnej i ul. Żytniej.
Przeprowadzone prace polegały na wykonaniu dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odprowadzeniu ścieków sanitarnych do istniejących studzienek
rewizyjnych oraz dobudowie sieci wodociągowej do
istniejącej sieci w wyżej wymienionych ulicach. Zrealizowane zadanie obejmowało również montaż zasuw
liniowych odcinających oraz hydrantów nadziemnych
przeciwpożarowych. W listopadzie zakończona została
także budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy i miasta w miejscowościach: Smogorzów,
Skrzyńsko, Ruski Bród, Przysucha. Zakres wykonanych
robót budowlanych w ramach zrealizowanego przez
samorząd zadania obejmował: dostawę, budowę, mon-
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powyżej wyniosła ponad 1 mln zł. Tego rodzaju działania mają duże znaczenie dla prowadzenia prawidłowej
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy i są
jednym z ważniejszy zadań realizowanych przez samorząd. Przyczyniają się do podniesienia standardów
i właściwego funkcjonowania gospodarstw domowych,
korzystanie z sieci kanalizacyjnej jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców, a zarazem mają na celu ochronę
środowiska naturalnego.

PRZYSUCHA

GALA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU
23 października w Domu Kultury w Przysusze
odbyła się druga Gala Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu, zorganizowana przez Stowarzyszenie
LGD „Razem dla Radomki”. Wydarzenie to stanowiło
okazję do zaprezentowania aktywnych organizacji,
lokalnych liderów oraz instytucji, które udzielają
wsparcia merytorycznego, doradczego i finansowego
dla stowarzyszeń. W sali widowiskowej Domu Kultury przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami – 25% miejsc zajętych
spotkali się wolontariusze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze sześciu
gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Podczas wydarzenia zostały wręczone
główne nagrody i wyróżnienia w konkursie „Aktywne
NGO”, który na celu miał promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu. Założeniem jego
organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji
i aktywnych osób, które działają społecznie realizując
inicjatywy, działania w swoich środowiskach. W tym
roku dla uczestników konkursu przeznaczono nagrody w kwocie blisko 14 000,00 złotych. Zanim konkurs
został rozstrzygnięty, obecni w sali widowiskowej
goście wysłuchali przemówienia instytucji wspierających organizacje i społeczności lokalne. Z uwagi
na wyjątkowy czas, związany z panującą pandemią,
część prelegentów zaprezentowała się przez internet:
Piotr Marzec - Kierownik Biura Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, czyli
instytucji, która przekazała wsparcie finansowe w ramach organizowanej gali przedstawił zakres inicjaty
„KSOWU” w zakresie działań dla partnerów. O roli
edukacji kulturalnej na przykładzie inicjatyw Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Wystąpienie
– opowiedziała dr Anna Świętochowska, Pełnomocnik
ds. MPEK-u, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Po nich działania Mazowieckiego Centrum Ekonomii Społecznej zaprezentował
Pan Wojciech Jabłoński. Z kolei Prezes LGD „Razem dla

Radomki” – Cezary Adam Nowek opowiedział o podejmowanych działaniach przez nasze Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju org. pozarządowych i grup społecznych
w ramach ogłaszanych konkursów, realizowanych
szkoleń i bezpłatnego doradztwa. Liczne wystąpienia
uświetnił koncert w wykonaniu zespołu Antywirus.
Głównym elementem Gali było jednak rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród w konkursie dla najaktywniejszych organizacji, dla najciekawszych inicjatyw
organizacji pozarządowych i inicjatyw wolontariackich, oraz lokalnych liderów. W kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano dwie główne
nagrody, każda o wartości 1350,00 zł, – które otrzymały: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia, Stowarzyszenie Wrzosowisko
z gminy Przytyk. II miejsce w konkursie oraz nagrodę
finansową o wartości 800,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Przyjaźni”, Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie, Koło
Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki, Stowarzyszenie
Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni”. W kolejnej kategorii nagrodzono
najciekawsze inicjatywy wolontariacie oraz inicjatywy
organizacji pozarządowych realizowane w 2019 i 2020
roku. W tej kategorii przyznano 5 głównych nagród,
w ramach których każdy z laureatów otrzymał oprócz
pamiątkowej statuetki nagrodę finansową o wartości
800,00 zł. Nagrody te trafiły do: Koła Wolontariatu przy
PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku – za Prowadzenie
Sklepiku Nasz Hit oraz realizację inicjatyw wsparcia
potrzebujących, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina
Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” za
akcję wsparcia w czasie pandemii – Szycie maseczek
i fartuchów dla potrzebujących i służb zdrowia, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn – za Projekt
Eko Skwer, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnoprawnych RAZEM za Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością intelektualną „Tacy Sami”, Lokalne

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie - Organizację wydarzeń kulturalnych i edukację w zakresie społeczno-kulturalnym. Wyróżnienia trafiły do: Stowarzyszenie
Wrzosowisko – za Projekt e-kobiety i organizację wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego,
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec – Radom
– Powiat za Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Radomskiego. W ostatniej kategorii Lider Społeczności
Lokalnych przyznano 3 wyróżnienia: Dorota Towarek (Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia
Wawrzyszów”, Gmina Wolanów, Jolanta Głowacka
(Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki z Cerekwii,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
RAZEM z Radomia. Nagrody główne, każda o wartości
850,00 zł – została przyznana następującym osobom:
Małgorzata Hadas (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Wsi Pogroszyn i Okolice, KGW w Pogroszynie, Gmina
Wieniawa), Jerzy Kwaśniewski (Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze), Wojciech Wrzecion (Ochotnicza Straż Pożarna w Przytyku), Agnieszka
Czubak i Jolanta Kowalik (Stowarzyszenie Wrzosowisko, gm. Przytyk), Aneta Ofat (Koło Gospodyń Wiejskich Nowinki z Mąkos Nowych, gm. Jastrzębia),
Grażyna Połczyńska (Lokalne Stowarzyszenie Kobiet
w Skrzynno, KGW ze Skrzynna gmina Wieniawa).
Katarzyna Bochyńska-Wojdył
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KOLEJNA ZBIÓRKA KRWI W GMINIE RUSINÓW
W niedzielę 22 listopada br. w świetlicy w Rusinowie mieszkańcy Gminy oddawali krew dla potrzebującego Zbigniewa Wasilewskiego - Strażaka z Woli
Gałeckiej
Mieszkańcy Gminy Rusinów już po raz trzeci udowodnili, że potrafią okazać serce potrzebującym. Pamiętamy akcję krwiodawstwa z 6 stycznia 2019 roku,
która była rekordowa, krew oddało wówczas aż 67 osób
i zebrano 30 litrów życiodajnego płynu. 16 lutego 2020
roku odbyła się kolejna zbiórka krwi, która również cieszyła się dużym odzewem ze strony mieszkańców. Wtedy
w akcji wzięło udział 30 osób, które oddały 13,5 litra krwi.
W niedzielę 22 listopada br. odbyła się następna

akcja krwiodawstwa. Tym razem pomysł wyszedł od
Stanisława Moskwy, mieszkańca Rusinowa, który jest
Strażakiem w OSP Zychorzyn i postanowił pomóc swojemu druhowi z Woli Gałeckiej.
W akcję włączył się również Przewodniczący Rady
Gminy Rusinów Hieronim Seta, który podając tę informację w mediach społecznościowych wywołał bardzo
duże zainteresowanie.
Pracownicy stacji krwiodawstwa nie ukrywają, że
obecna sytuacja zmniejszyła liczbę chętnych do oddawania krwi. Mimo to w niedzielę w Rusinowie oddały
krew 33 osoby, co dało w sumie 14,85 litra. Biorąc pod
uwagę dzisiejszą rzeczywistość, w której wiele osób

XIV SESJA RADY GMINY RUSINÓW VIII KADENCJI

W dniu 30 października 2020 roku o godzinie
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rusinowie odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Rusinów VIII
kadencji, na której między innymi Wójt Gminy Andrzej
Marian Wesołowski przedstawił propozycję stawek
podatku rolnego, leśnego od nieruchomości oraz od
środków transportowych na rok 2021.
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwały o obniżenie średniej ceny skupu żyta
ustalonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2020r. z kwoty 58,55 zł za 1dt (q) do kwoty 51,00 zł za 1dt (q) Uchwała nr XIV/107/20 Rady Gminy Rusinów z dnia
30 października 2020r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
2021r. oraz obniżenie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na obszarze Gmi-
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ny Rusinów na 2021r. ustaloną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. z kwoty 196,84 zł za 1m3 do kwoty 181,82 zł
za 1m3 - Uchwała Nr XIV/108/20 Rady Gminy Rusinów
z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów.
Obniżono stawki podatków od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Rusinów w 2020 r. w związku
z tym, podjęto Uchwałę Nr XIV/109/20 Rady Gminy
Rusinów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Podjęto na nowo uchwałę nr XIV/110/20
Rady Gminy Rusinów z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od
środków transportowych.
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ogranicza kontakty należy uznać, że to dobry wynik.
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Rusinów zaangażowali się w szczytną akcję krwiodawstwa i w ten sposób
pomogli druhowi.
– Chciałbym serdecznie podziękować Panu Stanisławowi Moskwie za zgłoszenie tego pomysłu i Pani
Sylwii Abramczyk, która jest koordynatorem OSP z ramienia Urzędu Gminy za przygotowanie akcji. Każda
oddana jednostka krwi w obecnych czasach jest na
wagę złota. Mieliśmy już większe akcje, ale odbywały się one w zupełnie innej sytuacji. Mam nadzieję,
że wkrótce wrócimy do normalności i znów będziemy
mogli organizować akcje krwiodawstwa na poziomie,
z którego nasi Mieszkańcy są znani już także poza
terytorium naszej Gminy – skomentował wyniki niedzielnej akcji – Hieronim Seta – Przewodniczący Rady
Gminy Rusinów.

REMONT BOISKA
PRZY PSP IM. JANA
KOCHANOWSKIEGO
W RUSINOWIE
W październiku br. Gmina Rusinów wyremontowała
boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Rusinowie. W ramach przedsięwzięcia zostały wymienione uszkodzone panele ogrodzeniowe, furtka wejściowa, bramki do gry w piłkę ręczną
z siatkami, siatki do kosza oraz siedziska. Przed wejściem
na boisko został zamontowany stojak na rowery. Wyremontowane boisko zapewni możliwość uprawiania
sportu w bezpiecznych warunkach, a jednocześnie będzie
zachętą do aktywności fizycznej.

RUSINÓW

GMINA RUSINÓW WSPIERA
LOKALNYCH PRODUCENTÓW
KWIATÓW
W związku z zamknięciem cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada
producentom kwiatów pozostało mnóstwo chryzantem.
Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze wyszli z inicjatywą wsparcia
producentów chryzantem z terenu Gminy Rusinów.
W czwartek 12 listopada, pracownicy Urzędu Gminy w Rusinowie odebrali 1220
sztuk kwiatów i udekorowali nimi budynek Urzędu Gminy oraz przydrożne figurki
i krzyże na terenie całej Gminy Rusinów.

KONKURS „ UZALEŻNIENIA
– ZŁODZIEJE ZDROWIA”,
ROZSTRZYGNIĘTY!
Promocja zdrowia zajmuje w naszej szkole szczególne miejsce. To między innymi w szkole uczymy się dbać o zdrowie swoje i innych oraz dokonywać wyborów
sprzyjających zdrowiu. Służą temu różnorodne działania profilaktyczne realizowane
na terenie szkoły. Jedną z form ich realizacji są konkursy.
We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na plakat o tematyce profilaktycznej. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do kształtowania
właściwych nawyków prozdrowotnych, propagowanie życia bez nałogów i uświadomienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka, a także zwrócenie
uwagi uczestników konkursu na problem uzależnień i poszerzenie ich wiedzy w tym
zakresie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Spośród wszystkich złożonych prac komisja konkursowa dokonała wyboru najciekawszych, a ich autorów
nagrodziła pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci puzzli
i gier edukacyjnych.

OSP ZYCHORZYN POMAGA
W ZWALCZANIU SKUTKÓW
EPIDEMII COVID-19
Ochotnicza Straż Pożarna w Zychorzynie otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 739,00 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Dezynfekcja przestrzeni
publicznej gwarancją bezpieczeństwa”, które ma na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19. Zadanie jest dofinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W ramach przedsięwzięcia zostały zakupione kombinezony ochronne,
opryskiwacze i płyn do dezynfekcji przestrzeni publicznej na terenie Gminy Rusinów.

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM W GAŁKACH

W kategorii wiekowej IV- VI nagrodzono następujących uczniów:
I miejsce – Roksana Papis
II miejsce – Wiktoria Wołonkiewicz
III miejsce – Przemysław Kazała
W kategorii wiekowej VII – VIII:
I miejsce – Alicja Niezabitowska
II miejsce – Weronika Woźnica
III miejsce – Aniela Tomasik.
W konkursie przyznano także wyróżnienia. Zdobyli je następujący uczniowie:
Gawryś, Lena Popińska i Izabela Skorupa.
Organizatorkami konkursu był panie: Joanna Majchrowska i Barbara Odzimek,
a sponsorem atrakcyjnych nagród Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rusinowie. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy, a fundatorowi nagród bardzo gorąco dziękujemy.

Dnia 10 listopada 2020 roku w grupach przedszkolnych Samorządowego Przedszkola w Gałkach odbyły się zajęcia związane ze Świętem Niepodległości. Przedszkolaki odśpiewały hymn, recytowały wiersze i śpiewały piosenki patriotyczne. Nauczycielki przybliżyły dzieciom wydarzenia sprzed 102 lat oraz zapoznały ich z postacią
Józefa Piłsudskiego. Dzieci kolorowały godło państwa Polskiego, postać Marszałka,
wykonywały flagi. Dla Przedszkolaków była to nie tylko lekcja historii, ale i radość
z przeżywanego święta.
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WIENIAWA

OCHRONA POWIETRZA – NOWE OGRANICZENIA
W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. uchwały nr
115/20 w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla stref
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu zawarto wykaz działań niezbędnych do podjęcia w celu poprawy jakości powietrza. Jednym z takich
działań jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. zakazowi dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem realizacji tego działania przypada na dzień 1 stycznia 2021 r.,
a zakończenie na dzień 31 grudnia 2026 r. W ww. okresie
zakazu powinni przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające
ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju
podmioty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

BIURO OBSŁUGI
MIESZKAŃCÓW UG
W WIENIAWIE OTWARTE DLA PETENTÓW
Informuję, że Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu
Gminy w Wieniawie, pozostaje do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-13.30
oraz 14.30-17.00. Dziś weszło w życie Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1931), które
nakłada na kierowników urzędów obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej, również w urzędach gmin
i jednostkach organizacyjnych, z uwagi na zagrożenie
epidemią SARS-CoV-2. Mając na uwadze powyższe,
począwszy od dnia dzisiejszego do 04 grudnia 2020r.,
pracownicy Urzędu Gminy w Wieniawie i Jednostek
Organizacyjnych świadczą pracę w trybie zdalnym.
Rozporządzenie upoważnia jednak kierowników
urzędów i jednostek do ustalenia szczególnych rozwiązań organizacyjnych w sprawach pomocy obywatelom, ich bieżącej, egzystencjalnej obsługi w zakresie podstawowych usług publicznych oraz innych
ważnych spraw, których załatwienie w sposób zdalny
nie jest możliwe. Tym samym, zwracam się z prośbą,
by w miarę możliwości, wszelkie sprawy z zakresu
administracji publicznej załatwiać w sposób zdalny,
za pośrednictwem systemu E-PUAP, drogą mailową,
pocztą tradycyjną bądź telefonicznie. Jednocześnie
informuję, że Biuro Obsługi Mieszkańców, pozostaje do
Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 09-13.30 oraz 14.30-17.00. Z uwagi na obostrzenia, w Biurze Obsługi Mieszkańca, jednocześnie
może przebywać 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Zarówno w Biurze Obsługi, jak i drogą elektroniczną,
możecie Państwo załatwiać wszelkie sprawy z zakresu administracji publicznej realizowane przez Gminę
Wieniawa oraz dokonać opłat za odpady wodę i ścieki
z wykorzystaniem płatności elektronicznych. Nie przewiduję w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej, jakiegokolwiek wydłużenia terminów załatwiana spraw,
a większość usług będzie realizowana jak dotychczas,
bez zbędnej zwłoki.
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa
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służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, w tym
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/
gminne, czy też użytkownicy ogrodów działkowych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy
urządzeń służących do czyszczenia terenu z liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, tj.
zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności
prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści,
sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników. Aby podkreślić wagę problemu emisji wtórnej,
w planie działań krótkoterminowych jako jedno z działań
obowiązujących podczas trwania powiadomień dla pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu również
wskazano zakaz użytkowania dmuchaw. Zakaz ten będzie obowiązywał na obszarze wskazanym w powiadomieniu przez okres określony w powiadomieniu, nawet
jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r. Zakaz
stosowania dmuchaw do liści w tym przypadku również
obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne jak i spalinowe
i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem,
czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników. Zakaz ten obowiązywał
będzie również wszystkich mieszkańców województwa
mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty
zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne,
czy też użytkowników ogrodów działkowych. Powyższe
obostrzenia mogą być kontrolowane przez odpowiednie
organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędów gminnych/miejskich, czy inspekcję ochrony
środowiska. Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Natomiast zgodnie z art. 332 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565) kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie
art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny. Kara taka wynosi
od 500 zł do 5 000 zł. Zaznaczyć jednak należy, że większe
konsekwencje dla obywatela związane są ze złym stanem
powietrza, w postaci chorób układu krwionośnego i oddechowego.
Anita Włodarczyk

PRACE NAPRAWCZE PRZY PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM
W SKRZYNNIE
W trakcie prejazdu technicznego pociągu, który odbył
sie w dniu 23.10.2020 r. przez przejazd kolejowo drogowy
w ciągu ul. Kolejowej w Skrzynnie (km 55+932) stwierdzono usterkę. W związku z powuższym informujemy,
iż w dniach 17.11.2020 r. - 22.11.2020 r. prowadzone będą
prace naprawcze, wymagające zamknięcia wspomnianego przejazdu kolejowego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Paweł Kołtonowicz
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UPŁYNĄŁ TERMIN
PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH
Szanowni Mieszkańcy przypominamy, iż upłynął
termin płatności zobowiązań podatkowych z tytułu:
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku
od środków transportowych. W związku z powyższym PROSIMY o uregulowanie w/w należności aby
nie narażać się na ponoszenie dodatkowych kosztów
związanych ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.
(48) 377 73 82, 377 73 94.
Edyta Baranowska

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie
wraz z parafią Św.Katarzyny w Wieniawie wzorem
roku ubiegłego organizuje z racji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia zbiórkę artykułów żywnościowych
m.in. mąka, cukier,makaron,ryż,olej,konserwy jak
także artykuły chemiczne: proszek do prania,szampon,mydło, płyn do naczyń oraz płukania itp.

Pragniemy otoczyć troską wszystkich tych, którzy
tego potrzebują aby mogli godnie przeżyć zbliżające
się święta. W istocie w każdym z nas jest potrzeba czynienia dobra, tego żeby mając podzielić się z bliźnim,
dać od siebie i z siebie jakąś niewielką cząstkę. To idea
szerzenia dobra, idea wspierania drugiego człowieka.
To ogromnie ważne dla tych którzy tę pomoc otrzymują. Ale najważniejsze dla tych ludzi jest świadomość, że
są ludzie, którzy o nich myślą i że nie zostają sami że
swoimi problemami.
Wszystkie produkty można składać w każdy dzień
w czasie rorat oraz na każdej niedzielnej mszy świętej
w naszym kościele. Miejscem zbiórki jest także nasza
strażnica, która będzie przyjmować dary w 3 najbliższe
soboty od godziny 10-14. Pragniemy również poinformować, że miejscami zbiórki są objęte sklepy na terenie naszej gminy:
-sklep ODIDO w Wieniawie
-sklep KAŚKI w Wieniawie
--sklep chemiczny w Wieniawie
-sklep ABC w Wieniawie
-sklep w Jabłonicy przy ul. Głównej
-sklep w Skrzynnie
Koniec zbiórki planowany jest na dzień 22.12.20r.
(Wtorek) po czym nastąpi rozdysponowanie artykułów
dla najbardziej potrzebujących rodzin i osób naszej lokalnej społeczności przez naszych strażaków. Przypominamy, że w roku ubiegłym udało się obdarować 22
najbardziej potrzebujące rodziny także również w tym
roku okażmy nasze wielkie i wrażliwe serca!

WIENIAWA

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Konkurs pt. ,,ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH MIESZKAŃCÓW GMINY WIENIAWA” rozstrzygnięty. Uczestników
konkursu o wręczeniu nagród poinformujemy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Poniżej publikujemy zdjęcia prac
konkursowych.

INTERNET ŚWIATŁOWODOWY W NASZEJ GMINIE
Z przyjemnością informuję Państwa o rozpoczęciu na terenie Gminy Wieniawa realizacji inwestycji telekomunikacyjnej, która jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Projektu Operacyjnego Polska
Cyfrowa. Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie szkół i przedszkoli wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wybudowana sieć pozwoli placówkom oświatowym na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej
przepustowości. Inwestorem projektu jest spółka FIBEE, a wykonawcą prac budowlanych związanych z tym
projektem jest firma Electronic Control Systems. Ponadto, wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu Mieszkańcom z adresów zagrożonych tzw. „wykluczeniem elektronicznym”. Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni będą mogli skorzystać
z nowoczesnej infrastruktury, oferując swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług internetowych i multimedialnych u wybranego dostawcy. Każdy z nas może przyspieszyć realizację tej inwestycji! Sprawdź czy jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą zaplanowano przebieg sieci.
Skontaktuj się z firmą projektującą światłowód przez formularz kontaktowy na stronie: www.ecs.com.pl/popc
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POLSKA WIECZERZA WIGILIJNA
Na stole powinno pojawić się 12 dań. W tym roku
proponuję przygotować mix tradycji i kulinarnych
nowoczesności. Zapraszam do przygotowania 6 dań
tradycyjnych (przepisy i niektóre zdjęcia poniżej) i 6
nowoczesnych(na stronie obok). Zdjęcia potraw znajdziecie Państwo w treści potraw i na stronie 32. Życzę,
żeby podczas samej Wieczerzy było zdrowo, pysznie,
świątecznie i uroczyście. Wszystkiego najlepszego na
święta. Monika Grzywaczewska.

makowa - 1 opakowanie, jajko - 2 sztuki, cukier - 125
gramów, kasza manna - 100 gramów, bakalie - 200
gramów. Sposób przygotowania: 1. Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj mikserem. Następnie przełóż na
podsypany mąką stół i szybko zagnieć. Zawiń w folię
i odłóż na 30 minut do lodówki. 2. Dno tortownicy o
średnicy 26 cm wyłóż papierem do pieczenia. Schłodzone ciasto rozwałkuj i wytnij koło o średnicy 30 cm.
Ciastem wylep spód i boki tortownicy. Nakłuj widelcem.
Wstaw do zamrażarki. 3. Jajka ubij na puch z cukrem.
Wymieszaj z masą makową i kaszą manną. 4. Tak
przygotowaną masę wymieszaj z bakaliami i wyłóż na
schłodzony spód. 5. Pozostałe ciasto rozwałkuj i wytnij
z niego foremkami małe gwiazdeczki. Z ciasta możesz
również zrobić wałeczki i ułożyć z nich na cieście kratkę. 6. Gwiazdki z ciasta ułóż na masie makowej. Ciasto
wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 40-50 minut w
180 st. C.

Wigilia tradycyjna
1. Świąteczna sałatka warstwowa z jajkiem,
buraczkami i śledziem. : Składniki: jajka - 4 sztuki,
majonez np. Winiary - 6 łyżek, buraki średniej wielkości - 2 sztuki, szczypior - 1 pęczek, śledzie matias,
płaty. Sposób przygotowania: 1. Buraki obierz, zawiń
w aluminiową folię i piecz w piekarniku nagrzanym do
180°C 45-60 minut. Wystudź i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. 2. Śledzie odsącz i osusz z nadmiaru oleju układając je na papierowym ręczniku. Następnie pokrój w niedużą kostkę. Jajka również pokrój w kostkę,
podobnej wielkości. 3. Na dnie salaterki ułóż pokrojone
śledzie, następnie pokryj je dwoma łyżkami majonezu.
4. Teraz wyłóż starte buraczki i ponownie pokryj majonezem. 5. Na majonez wyłóż pokrojone jajka i pokryj
pozostałym majonezem. Rozsmaruj równomiernie i
posyp drobno pokrojonym szczypiorem. Sałatkę podawaj schłodzoną, najlepiej z pieczywem.
2. Śledzie w śmietanie z majonezem.: Składniki:
śledzie w oleju - 400 gramów, majonez np. Winiary - 4
łyżki, cebula biała - 1 sztuka, gęsta kwaśna śmietana
- 2 łyżki, chrzan - 1 łyżeczka, miód - 1 łyżeczka, szczypiorek 1/2 pęczka, Sposób przygotowania: 1. Śledzie
odciśnij na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju, następnie pokrój na kawałki. 2. Cebulkę pokrój w drobną
kostkę i wymieszaj z majonezem, śmietaną, chrzanem
i miodem. 3. Teraz połącz śledzie z przygotowanym
majonezowym sosem, dopraw do smaku i wstaw do
lodówki na co najmniej dwie godziny. 4. Po tym czasie
ułóż śledzie na półmisku. Na wierzchu posyp drobno
pokrojonym szczypiorkiem.
3. Wigilijne pierogi w delikatnym cieście.: Składniki: mąka - 500 gramów, Majonez Winiary - 3 łyżki,
ciepła woda - 150 mililitrów, kiszona kapusta - 500
gramów, suszone grzyby - 20 gramów, cebula - 1 sztuka, Bulion grzybowy na borowikach leśnych Knorr - 1
sztuka, Majeranek z krajów śródziemnomorskich Knorr
- 1 łyżka, Pieprz czarny z Wietnamu mielony Knorr - 1
szczypta, Liść laurowy z Turcji Knorr - 1 sztuka, Ziele
angielskie z Meksyku Knorr - 3 ziarna. Sposób przygotowania: 1. W odpowiedniej misce połącz mąkę, wodę i
majonez – wyrób ciasto. W razie potrzeby dodaj więcej
mąki lub wody, tak aby ciasto uzyskało odpowiednią
konsystencję. 2. Wyrobione ciasto owiń w folię aluminiową i odstaw na bok na 20 minut w temperaturze
pokojowej. 3. Grzyby zalej niewielka ilością gotującej się wody, odstaw na chwile aby zmiękły. Kapustę
przepłucz zimną wodą. 4. W drugim garnku podsmaż
pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj kapustę oraz grzyby
razem z wodą. Dodaj przyprawy: ziele angielskie, liść
laurowy, pieprz. Całość zalej około 600 ml zimnej wody.
5. Kapustę gotuj aż woda zupełnie odparuje. Dopraw
do smaku kostką rosołową i majerankiem, odstaw aby
farsz wystygł, a następnie posiekaj go dokładnie. 6.
Ciasto rozwałkuj na cienko na podsypanej mąką stol-

30

nicy. Z ciasta wytnij szklanką okrągłe kawałki, brzegi
ciasta posmaruj ciepłą wodą, nałóż farsz a brzegi ściśnij
sklejając je ze sobą. Gotowe pierogi wrzuć do gotującej
się, osolonej wody, gotuj około 1-2 minut.
4. Kapusta z grochem.: Składniki: kapusta kiszona 1 kilogram, biały groch - 1 szklanka, majeranek - 1 łyżka, kasza jaglana - 150 gramów, kminek - 1 łyżeczka,
grzyby, sól, pieprz do smaku. Sposób przygotowania:
1. Kiszoną kapustę wypłucz dokładnie, kilka razy odsączając kwaśną wodę, gotuj nie dłużej niż pół godziny.
2. Dodaj wymoczone wcześniej do miękkości suszone
grzyby, pokrojone w paski,dosyp do całości kminek,
majeranek i sól i pieprz. 3. Osobno ugotuj biały groch z
kaszą jaglaną. Wymieszaj.
5. Karp smażony w panierce.: Składniki: filet z karpia - 1 kilogram, tłuszcz do smażenia – ok. 100 gram,
ostra papryka w proszku - 2 łyżki, mąka pszenna - 3
łyżki, mąka ziemniaczana - 3 łyżki, bułka tarta typu
panko - 3 łyżki, oregano - 1 łyżka, tymianek - 1 łyżka,
czosnek w proszku - 1 łyżka, jajka - 3 sztuki, cytryna 2 sztuki. Sposób przygotowania: 1. W dużym, płaskim
garnku z przykrywką nastaw wodę, żeby się gotowała.
Rybę oczyść z widocznych ości, umyj, osusz, pokrój
na mniejsze porcje (karpia, jako że ma bardzo małe
poprzeczne ości, nie da się dokładnie ich pozbawić,
pewną metodą jest ponacinanie mięsa np. w drobną
kostkę). 2. W misce pomieszaj obie rodzaje mąki z bułką, ostrą papryką, przyprawą warzywną Delikat Knorr,
czosnkiem, oregano i tymiankiem. 3. W drugiej misce
pomieszaj jajka. Każdy kawałek ryby panieruj najpierw
w jajku potem w mącznej panierce. Im panierowana
ryba będzie miała więcej nierówności tym lepiej. 4.
Panierowaną rybę ułóż w durszlaku zawieszonym
nad gotującą się wodą i przykryj pokrywką na około
5 minut, tak aby mąka na powierzchni ryby się ścięła.
Gotową do smażenia rybę układaj na pergaminie. 5.
Rybę smaż od ręki na rozgrzanej Ramie na złoty kolor,
podawaj z połówką cytryny.
6. Placek makowy na święta.: Składniki: Kostka do
pieczenia np. Kasia - 200 gramów, mąka - 300 gramów,
cukier - 100 gramów, jajko - 1 sztuka, gotowa masa
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Kochani Czytelnicy.
Powitajcie święta z radością,
Cieszcie się nimi
jak co roku.
Niech będą szczęśliwe, ciepłe wyjątkowe.
I pełne uroku.
Niech pierwsza gwiazdka
Co zaświeci za oknem
otuli Was promieniami.
Zasiądźcie do Wigilii
Połamcie się opłatkiem.
Obdarujcie prezentami
Bądźcie zdrowi i szczęśliwi.
Wśród Rodziny i przyjaciół.
Przyjmijcie serdeczne życzenia.
Miejcie w sobie radość życia.
Niech się Wasza przyszłość
Wciąż na lepsze zmienia.
Zapomnijcie o szarej codzienności.
Choinki w Waszych domach niech
zabłysną wszystkimi barwami.
Boże Narodzenie, to rodzinne święta,
Kolędy o Bożym Dzieciątku,
zaśpiewajcie ze swoimi rodzinami.
Halina Siwiec
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WSPÓŁCZESNE PRZEPISY WIGILIJNE
Dorsz w porach.: Składniki: filet z dorsza - 500 gramów, tłuszcz do smażenia - 100 mililitrów, por - 1
sztuka, sól i pieprz do smaku, cytryna - 2 sztuki, śmietana 18% - 100 mililitrów, koperek - 1 pęczek, czosnek
ząbek - 1 sztuka, mąka pszenna - 2 łyżki, parmezan
starty - 100 gramów. Sposób przygotowania: 1. Filety z ryby umyj, usuń z nich ości i pokrój na mniejsze
porcje. Każdy filet oprósz delikatnie solą i pieprzem,
dopraw do smaku posiekanym koperkiem i otartą
skórką z cytryny. 2. Na patelni rozgrzej Ramę. Poczekaj,
aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki – będzie to
oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę. 3.
Zamarynowaną rybę oprósz mąką i obsmaż. Gotowe
filety przełóż na bok. 4. Pora (tylko białą część) podsmaż na śmietanie, dodaj pozostałą część mąki i smaż
chwilę. Gdy por zacznie mięknąć, podlej go sokiem
wyciśniętym z cytryny i dodaj resztę śmietany. Całość
gotuj, aż śmietana odparuje o połowę, a sos z porem
zrobi się gęsty. Dopraw go do smaku solą i pieprzem
oraz posiekanym koperkiem. Filety podawaj na porowym sosie. Po usmażeniu posyp parmezanem.
Świąteczne paszteciki.: Składniki: ciasto francuskie 1 opakowanie, cebula biała - 2 sztuki, pieczarki - 1 kilogram, wino białe - 200 mililitrów, bułka tarta - 3 łyżki,
ser brie - 200 gramów, natka pietruszki - 1 pęczek, jajko - 1 sztuka, oliwa - 80 mililitrów, bulion grzybowy na
borowikach leśnych - 1 kostka. Sposób przygotowania:
1. Pieczarki i cebule pokrój w cząstki. Natkę posiekaj,
a ser pokrój w drobną kostkę. 2. Pieczarki wraz z cebulą
przesmaż na mocno rozgrzanej oliwie. Następnie wlej
wino, zredukuj nieco jego objętość, dodaj kostkę Knorr
i wymieszaj. Całość wystudź i zmiel w maszynce. Dodaj
tartą bułkę, posiekaną natkę oraz ser i wymieszaj. 3.
Ciasto francuskie rozwałkuj na grubość 2 milimetrów.
Wykrój trójkąty z dwoma znacznie dłuższymi bokami.
Nakładaj na środek każdego trójkąta po łyżce farszu
i zwijaj rogaliki. 4. Na blasze wyłożonej pergaminem
ułóż paszteciki w odległości 3-4 centymetrów od siebie
i posmaruj roztrzepanym jajkiem. 5. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piecz 10-12 minut.
Podawaj ciepłe.
Zupa grzybowa.: Składniki: suszone grzyby prawdziwki - 100 gramów, gotowy makaron – łazanki - 100
gramów, Bulion grzybowy na borowikach leśnych
Knorr - 1 kostka, cebula - 2 sztuki, marchewka - 1
sztuka, pietruszka - 1 sztuka, seler - 0.5 sztuk, ząbek
czosnku - 4 sztuki, szczypiorek - 1 pęczek, ziarna czarnego pieprzu - 5 sztuk, Ziele angielskie z Meksyku - 4
sztuki ,Liść laurowy z Turcji Knorr - 2 sztuki gałązka
tymianku - 2 sztuki woda - 1.5 litrów. Sposób przygotowania: 1. W osolonej wodzie ugotuj makaron łazanki. 2. W odpowiednim garnku umieść obrane, umyte
i rozdrobnione warzywa, całość zalej 1,5 litrem zimnej
wody, dodaj suszone grzyby i doprowadź do wrzenia –
zbierz powstałą pianę, dodaj przyprawy (ziele angielskie, pieprz, liść laurowy, kostkę bulionu grzybowego).
3. Gotuj bardzo powoli przez około 50 minut, po tym
czasie do zupy dodaj czosnek i tymianek. Wywar gotuj
jeszcze około 10 minut. 4. Zupę przetrzyj i dopraw do
smaku odrobiną soli, jeśli zachodzi taka potrzeba. Podawaj w płaskim talerzu z porcją łazanek, posypując po
wierzchu posiekanym szczypiorem.
Śledzie z bakaliami.: Składniki: matjasy - 500 gramów, majonez - 2 łyżki, jogurt naturalny - 1 łyżka,
musztarda francuska - 1 łyżeczka, rodzynki - 2 łyżki,

orzechy włoskie - 2 łyżki, granat - 1 sztuka, szalotka 1 sztuka, pęczek natki pietruszki – 0.5 sztuk. Sposób
przygotowania: 1. Śledzie namocz w zimnej wodzie.
Zmień wodę i wypłucz raz jeszcze. Rodzynki zalej
wrzącą wodą i pozostaw na kilka minut. Odsącz. 2.
Wypłukane śledzie odsącz i pokrój w paski pod skosem. Szalotkę pokrój w cienkie paski, natkę posiekaj
i obierz owoc granatu. Orzechy upraż na suchej, rozgrzanej patelni. 3. Majonez połącz z jogurtem, rodzynkami, musztardą, szalotką oraz pietruszką. 4. W misce
wymieszaj pokrojone śledzie wraz z przygotowanym
majonezem i wyłóż je na półmisek. 5. Całość posyp
po wierzchu orzechami oraz owocami granatu. Śledzie udekoruj listkami pietruszki i podawaj, najlepiej
schłodzone.
Tort czekoladowy.: Składniki: kostka do pieczenia
np. Kasia - 40 gramów, jajka (ogrzane przez 5 minut
w ciepłej wodzie) - 6 sztuk, mąka tortowa - 160 gramów, drobny cukier lub cukier puder - 150 gramów,
kakao - 10 łyżek, proszek do pieczenia - 1 łyżeczka,
aromat migdałowy - 1 łyżeczka, kostka do pieczenia
np. Kasia - 250 gramów, jajka - 2 sztuki, cukier puder - 2 łyżki, biała czekolada - 200 gramów, gorzka
czekolada 60% - 150 gramów, Kostka do pieczenia
np. Kasia - 125 gramów, gorzka czekolada 60% - 150
gramów. Sposób przygotowania: 1. Przygotuj ciasto.
Ubijaj jajka z cukrem przez 15 minut (powinny potroić
swoją objętość). Przesiej suche składniki (mąkę, proszek do pieczenia i kakao) przez sito do miski. Dodawaj
suche składniki do masy jajecznej po jednej łyżce, cały
czas delikatnie ubijając. 2. Rozpuść Kasię, odstaw do
ostygnięcia i dodaj do masy. Wymieszaj. 3. Wysmaruj
formę o średnicy 22 cm Kasią i wyłóż ją papierem do
pieczenia. Wlej masę do formy i wstaw do piekarnika.
Piecz przez ok. 45 minut w temperaturze 170-180°C.
4. Przygotuj krem. Rozpuść białą czekoladę w ciepłej
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kąpieli wodnej. 5. Zmiksuj Kasię z cukrem. Dodawaj
po jednym jajku, a następnie wlej rozpuszczoną i ostudzoną czekoladę. Kiedy upieczone ciasto biszkoptowe
ostygnie, przekrój je na pół i przełóż przygotowanym
wcześniej kremem. Wstaw do lodówki na 30 minut.
6. Przygotuj ganasz. Rozpuść czekoladę i margarynę
w ciepłej kąpieli wodnej i pozostaw do ostygnięcia. Przy
pomocy noża lub łopatki rozprowadź polewę na torcie.
American cheescake – czyli sernik po amerykańsku.: Składniki: kostka do pieczenia np. Kasia - 150
gramów, cukier - 100 gramów, posiekane migdały
- 250 gramów, mąka - 0.5 szklanki, twaróg sernikowy - 1 kilogram, cukier puder - 1.5 szklanki, jajko - 6
sztuk, laska wanilii - 1 sztuka, mąka ziemniaczana
- 3 łyżki, śmietanka 30% - 0.5 szklanek, cytryna - 1
sztuka, śmietana 18% - 200 mililitrów, cukier puder
- 2 łyżki, sok z cytryny - 1 sztuka, biała czekolada - 1
opakowanie. Sposób przygotowania: 1. Kasię rozpuść i
przestudź. Migdały połącz z mąką, cukrem i roztopioną
Kasią. Tortownicę posmaruj Kasią i wyłóż jej dno papierem do pieczenia. Następnie zabezpiecz dno i boki
folią aluminiową. 2. Przygotowaną masą wyłóż spód
i boki tortownicy o średnicy 26 cm i włóż do lodówki. 3. Żółtka oddziel od białek i utrzyj z cukrem. Dodaj
ser, śmietankę, otartą skórkę i sok z cytryny, i wybrane wnętrze z laski wanilii. Białka ubij na sztywną
pianę. Masę połącz z ubitą pianą z białek. Na koniec
dodaj mąkę ziemniaczaną i delikatnie wymieszaj. 4.
Masę przełóż do tortownicy. Piecz w kąpieli wodnej,
najpierw 40 minut w 180 st.C , a następnie 40 minut
w 150 st. C. Wystudź. 5. Przygotuj polewę. W rondelku
podgrzej sok z cytryny, zdejmij z ognia, włóż białą czekoladę i mieszaj aż czekolada się rozpuści. Dodaj cukier
puder i śmietanę, wszystko wymieszaj. 6. Upieczony
sernik wyjmij z piekarnika, polej polewą i odstaw do
schłodzenia (najlepiej na całą noc do lodówki).
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