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XV sesja Rady Powiatu w Przysusze 18 marca 2021 r.
O godz. 900 18 marca 2021 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XV sesja Rady
Powiatu w Przysusze. Kolejny raz Rada obradowała w trybie hybrydowym.
Tym razem jednak Przewodniczącemu towarzyszyli Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof
Zawadzki i Sławomir Tamioła. Obrady rozpoczął punktualnie Krzysztof Wochniak, który po
otwarciu posiedzenia stwierdził prawomocność
obrad. Następnie przedstawił porządek obrad
przewidziany na ten dzień. Następnie zostały
odczytane oświadczenia radnych o zapoznaniu
i przyjęciu: Informacji za rok 2020 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg,
należności pieniężnych przypadających Powiatowi Przysuskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
Sprawozdania zbiorczego z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Przysuski, oraz protokołu nr XIV sesji Rady Powiatu w Przysusze z dnia
22 grudnia 2020 r. Według złożonych oświadczeń radni nie zgłosili uwag do złożonych doku-

mentów, tak więc zostały one przyjęte. Następnie
odczytano „Sprawozdania Starosty Przysuskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2019 oraz informacji na temat realizacji Programu „Bezpieczne Przysuskie”. Zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad zostały
przedstawione projekty uchwał Rady Powiaty
w Przysusze: uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Przysuskiego z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020,
uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Przysuskim na lata 2021-2025, uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2021-2023, uchwały w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2021 rok realizowany przez Powiat Przysuski ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych, uchwały w sprawie
złożenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie
oddziałów przygotowania wojskowego, uchwały
w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Rusinowie Koneckim, uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2021 – 2026,
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na rok 2021. Następnym punktem e porządku obrad były głosowania nad zgłoszonymi projektami
uchwał. Radni wchodzili kolejno do sali obrad
zapraszani przez Przewodniczącego i oddawali
głosy w formie pisemnej. Po przeliczeniu głosów
Pan Krzysztof Wochniak stwierdził, że wszystkie
uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Po zaprezentowaniu komunikatu z głosowania radnych
nastąpiło zakończenie obrad XV sesji Rady Powiatu w Przysusze.

Prezydium Rady Powiatu

Głosowanie nad projektami uchwał - głos oddaje
Starosta Marian Niemirski

Głosowanie nad projektami uchwał - głos oddaje
Wicestarosta Marek Kilianek
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Jarosław Bednarski

Szanowni Państwo Mieszkańcy i Goście Powiatu Przysuskiego
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, w imieniu władz powiatu i całej wspólnoty samorządowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz szczęścia we wszelkich jego wymiarach. Wszyscy z wielką nadzieją oczekujemy na spełnienie
się rocznicy najpiękniejszego czynu jaki został wykonany przez Boga Człowieka dla Człowieka. Od ponad 2000 lat pełni radości za ofiarowane życie oczekujemy wspólnie na upamiętnienie aktu zmartwychwstania, kiedy po niewysłowionych mękach i śmierci ukrzyżowanego
Jezusa, powstaje On z martwych, byśmy mogli stać się wszyscy częścią nowego życia, w akcie Jego miłości.
Tym bardziej cieszymy się z tego namacalnego dowodu Bożej miłości do Człowieka i zdolności osoby ludzkiej i boskiej jednocześnie
do bezgranicznego poświęcenia bliźniemu. Szczególnie w tych dniach nasza wdzięczność i szacunek dla Zbawiciela jest tym większa i
bardziej odczuwalna.
Życzymy, aby czas świąt wypełnił się miłością, nadzieją i wiarą w dobro i jego najwyższe ucieleśnienie. Chrystus zmartwychwstał – Alleluja !!!
Starosta Przysuski
Marian Niemirski
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Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Wicestarosta Przysuski
Marek Kilianek
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Budowa rozpoczęta. Nowe projekty do realizacji
Już niebawem uczniowie z terenu powiatu przysuskiego będą mogli doświadczyć wirtualnych
wrażeń spotęgowanych o doznania dotyku, czy ruchu. A wszystko to za pomocą technologii 7D, czyli
realizowanego projektu wirtualnej rzeczywistości, który powstanie na terenie Centrum Kształcenia
Zawodowego przy Zespole Szkół w Przysusze.
Starosta Marian
Niemirski
poinformował, że na teren
budowy wszedł już
wykonawca inwestycji. - Celem projektu
będzie
promocja
unikalnego dorobku
polskiej myśli ekologicznej. Osoba będąc
tu na miejscu, będzie
mogła przenieść się
za pomocą wirtualnej rzeczywistości np. do Puszczy Białowieskiej - powiedział starosta Niemirski,
Mamy bardzo dobre wiadomości na początek naszej rozmowy, bo właśnie rozpoczęła się
budowa bardzo nowoczesnego obiektu. W którym miejscu Panie Starosto ?
Bardzo się cieszę, że ta inwestycja ruszyła,
bo zapowiadałem ją kilka lat temu. Ciężko nam
szło w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ale dzięki Bogu nasze starania skończyły się
pozytywnie. Wyłoniliśmy firmę do prac budowlanych, która już weszła na plac budowy i realizuje projekt „Polska Szkoła Ekologii”, który pod
względem technologii ekologicznej jest najnowocześniejszym projektem w Europie.
Gdzie ten projekt powstaje Panie Starosto ?
Projekt powstaje przy powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego, obok hali sportowej,
w pobliżu basenu, a więc jest to cały kompleks
inwestycji oświatowych powiatu, które udało
nam się zrealizować na przestrzeni ostatnich kilku
kadencji. To jest takie dopełnienie infrastruktury
edukacyjnej, taka europejska już liga, z czego bardzo się cieszę i z której będą korzystali nie tylko
uczniowie i młodzież z naszych szkół, ale również
dorośli, a także dzieci i młodzież ze szkół gminnych powiatu przysuskiego i nie tylko.
Co w ramach tego projektu powstanie ?
W tej chwili realizowane są prace budowlane o wartości 1,5 miliona zł. Po ich zakończeniu
rozpoczniemy wyposażanie obiektu o łącznej
wartości 1 mln zł. Będziemy instalować technologię 7D i to jest najnowocześniejsza technologia,
jaką można obecnie stosować w edukacji. Będzie
to drugi etap realizacji projektu, na który będzie
organizowany przetarg. Zakupimy urządzenia zapewniające maksymalnie realistyczne doznania
poznawcze. Ja sobie to tak wyobrażam, że jeżeli
będziemy prezentować materiał o np. Puszczy
Białowieskiej, to wrażenia będą takie, jakbyśmy
fizycznie tą puszczę odwiedzali.
Z jaką skalą wydatków mamy do czynienia
w związku z realizacją tego projektu ?
Cały projekt jest finansowany z narodowego
Programu Ochrony Środowiska,dla tej części wynosi on 2,5 mln zł. Natomiast projekt realizujemy
w partnerstwie z Miastem i Gminą Sulejówek
i cała wartość projektu przekracza 5 mln zł. Tak,
jak już mówiłem na powiat przysuski przypadła

kwota 2,5 mln zł i wszystko wskazuje na to, że
w którym wsparliśmy dwie parafie w powiecie
się w tej kwocie zmieścimy. Prace budowlane
przysuskim. Parafię pw. Świętej Doroty w Potwozostały zamówione w wyniku postępowania przerowie na kwotę ponad 40 000 zł i Parafia Nawietargowego za kwotę zgodną z przewidywania, tak
dzenia Najświętszej Maryi Panny w Smogorzowie
więc nie ma tutaj żadnych przekroczeń na razie
również została wsparta kwotą około 40 000 zł.
i wszystko jest realizowane zgodnie z harmonoNa ten rok mamy również zabezpieczone 100 000
gramem. Mam nadzieję, że uda się również zmiezł. I będziemy rozpisywać nabór wniosków na reścić w zaplanowanym budżecie z wyposażeniem,
nowację zabytków, ale tak się składa w naszym
chociaż według cen obowiązujących na rynku
powiecie, że głównymi beneficjentami są parafie.
wyprodukowanie koniecznego materiału dydakZabytków szczególnie o charakterze sakraltycznego może wyjść różnie, ponieważ sytuacja
nym w powiecie przysuskim jest sporo.
na rynku jest dość dynamiczna i niestabilna. Ale
Tak, jest sporo i dlatego tego typu działania
na razie idziemy zgodnie z planem.
uważamy za bardzo potrzebne i dopóki będziemy
Czy będzie kolejna odsłona projektu „Asymogli i będzie nas na to stać, to minimum na tastenta osoby niepełnosprawnej” realizowanego
kim poziomie będziemy takie działania realizować
po raz pierwszy w poprzednim roku, w powiecie
co roku, ponieważ jest to zadanie własne powiaprzysuskim ?
tu. To jest nasz obowiązek. I tak jak powiedziaTak, będzie realizowany. Właśnie kilka dni
łem na dzień dzisiejszy stać nas na takie wydattemu bardzo się ucieszyłem, kiedy dostałem
ki. Może uda nam się zaplanowane w budżecie
powiatu kwoty z czasem zwiększać, bo potrzeb
informację, że ten potrzebny i bardzo dobrze
oceniany przez beneficjentów projekt będzie konw tym względzie jest bardzo dużo.
tynuowany. Przypomnę, że w poprzednim roku,
Dziękuje bardzo za rozmowę.
kiedy realizowaliśmy I edycję „Asystenta osoby
Dziękuję również. Proszę czytelników o przyniepełnosprawnej” otrzymaliśmy i wydatkowalijęcie moich osobistych, najlepszych życzeń świąśmy na ten cel blisko 2 mln zł. W roku 2021 dotecznych. Pamiętajmy, że istotą tych świąt jest
staliśmy dotację w wysokości ponad 1,6 mln zł.
cud zmartwychwstania Chrystusa, jako symbol
Mam nadzieję, że umożliwi to udzielenie wsparcia
zwycięstwa życia i miłości do Człowieka. Życzę
na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie dla
wszystkim Państwu dużo zdrowia, miłości w rogrupy, która bardzo tego potrzebuje – zarówno
dzinach i stałego zmierzania drogą życia w stronę
osoby niepełnosprawne, jak i asystenci. Spodzieprawdy, dobra i miłości. Wszystkiego najlepszego.
wam się, że umowa w sprawie realizacji zostanie
podpisana z wojewodą jeszcze w
marcu i po tym fakcie będziemy mogli wyłonić już podmiot do realizacji
tego projektu.
Jak Pan ocenia z perspektywy
czasu, czy warto było podjąć wysiłek, żeby sięgać po takie fundusze
Panie Starosto?
To jest taka sprawa opatrznościowa. My składaliśmy ten wniosek,
kiedy nie było pandemii. Aplikację
złożyliśmy w lutym zeszłego roku,
a w marcu ogarnęła nas pandemia. Teren Budowy Polskiej Szkoły Ekologii w powiatowym komplekTo jest właśnie taki szczególny czas, sie oświatowym w Przysusze
kiedy to najbardziej jest potrzebne dla
osób niepełnosprawnych, żeby asystent był blisko, żeby w tej trudnej,
pandemicznej rzeczywistości ułatwił
życie osobom niepełnosprawnym,
którym los dodatkowo utrudnia życie
ze względu chociażby na powszechnie obowiązujące obostrzenia.
Panie Starosto czy będzie kolejna odsłona projektu wspierania renowacji zabytków ? Powiat
brał wcześniej udział w tego typu
działaniach.
Tak. My w tego typu działaniach uczestniczymy od kilku już
Budowa Polskiej Szkoły Ekologii rozpoczęta
lat. Wspomnę tylko rok poprzedni,
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

3

POWIAT PRZYSUSKI

Rekolekcje
w placówce

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla
Zdrowia Narodu
We wtorek 9 marca ogn. Piotr Modrzecki uhonorowany został ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To
niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi
w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego
krwiodawstwa.
ogn. Piotr służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze pełni od 14 lat, obecnie na
stanowisku Starszy Ratownik - Kierowca.
Obok niesienia pomocy ludziom wykonując na co dzień pracę strażaka, od 16 lat
dzieli się z innymi tym co posiada najcenniejszego – własną krwią. Dla ratowania ludzkiego
zdrowia i życia ma za sobą 108 pobrań krwi
i jej składników, co daje ponad 32 litry. Posiada I, II oraz III stopień Odznaki Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi.

W dniach 11-13 marca 2021 r. w Młodzieżowym Ośrodku w Kolonii Szczerbackiej odbyły się
rekolekcje wielkopostne. Młodzież przebywająca
w ośrodku to nieletni, którzy w swoim krótkim jeszcze życiu potknęli się niejednokrotnie pogubili, nie
potrafili odnajdywać się w szkole otwartej i w społeczeństwie. Izolacja w naszej placówce, choć dla
nich samych czasami uciążliwa, pozwala im nabyć
nowych, zdrowych nawyków , odróżniać czy jest
dobro i zło, jak szanować innych ludzi, tradycje narodowe. Mają też możliwość, poprzez uczestnictwo
w katechezach i mszach świętych, w bezpośredni
sposób zetknąć się z wartościami wiary chrześcijańskiej i przyjmować święte sakramenty. Odbyte
rekolekcje to był czas na wyciszenie, odnalezienie
siebie,zastanowienie nad swoimi grzechami. Skłaniały również do refleksji o człowieku i jego relacjach
z Bogiem. Dzięki modlitwie mogliśmy wszyscy zjednać się z Bogiem, aby kroczyć przez życie z czystością w duszy i swych uczynkach.

Agnieszka Rolak

Piotr Modrzecki

Policjantki Czytały
Dzieciom

Olimpiada w Pandemii. Sukces uczennicy
Technikum w ZS nr 2 w Przysusze
W niecodziennych okolicznościach odbyły się eliminacje centralne XXII
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, w których startowała
uczennica klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych
Klaudia Nowak.
Ze względu na warunki podyktowane pandemią
uczestnicy eliminacji centralnych XXII Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Żywności nie mogli się spotkać
stacjonarnie. 18 marca odbyły się eliminacje centralne olimpiady online w szkole. Każdy spośród
63 uczestników eliminacji centralnych, otrzymał
jednorazową możliwość zalogowania się na własne
konto i pod nadzorem powołanej w szkole komisji wykonał test składający się z 75 pytań. Jak na
centralne eliminacje przystało pytania były trudne,
zdecydowanie wykraczały poza podstawę programową kształcenia w technikum, co wymagało od
uczestniczki wiele pracy i zaangażowania. Uczennica Klaudia Nowak przygotowywała się do udziału
w olimpiadzie pod opieką Pani Zofii Perendyk- nauczycielki kształcenia zawodowego teoretycznego
w branży gastronomicznej i osiągnęła ogromny sukces: zdobyła tytuł finalisty XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Sukces tym bardziej zasługuje
na uznanie, ponieważ w okresie pandemii spotkania
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w szkole były zdecydowanie ograniczone
i wymagały od uczennicy wiele samodzielnej
pracy i samodyscypliny. Jako finalistka
XXII Olimpiady Wiedzy
o Żywności Klaudia będzie mogła wybrać studia na jednej z 12 uczelni w Polsce, mając już
zagwarantowane 100%
z egzaminu zawodowego. Gratulujemy serdecznie
obydwu Paniom i życzymy dalszych sukcesów. Pani
Profesor coraz więcej zdolnych uczniów, a Klaudii
powodzenia na egzaminie maturalnym i realizacji życiowych marzeń po ukończeniu szkoły.

Małgorzata Bednarska

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Policjantki z Zespołu Profilaktyki odwiedziły
„Biedroneczki” i „Pszczółki” z Przedszkola Samorządowego w Ninkowie. Podczas spotkania funkcjonariuszki czytały maluchom bajki i opowiadania, o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Podczas spotkania policjantki, na podstawie przeczytanych bajek, rozmawiały z dziećmi
o bezpiecznych zachowaniach na drodze, prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, przypominały również, jak istotną rolę odgrywają elementy
odblaskowe, a także jak bezpiecznie podróżować
samochodem. W trakcie spotkania objaśniły,
do czego służą numery alarmowe, z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia. Nie zabrakło tematu dotyczącego sposobu postępowania
w przypadku, kontaktu z osobą obcą oraz co należy zrobić, gdy zaatakuje agresywne zwierzę. Spotkanie było również okazją do zapoznania najmłodszych z codziennymi obowiązkami policjantów
oraz funkcją, jaką pełni policja w społeczeństwie.

st. asp. Aneta Wilk

Policjantki z KP Policji w Przysusze tym razem przyjechały do dzieci w Ninkowie z książką.

POWIAT PRZYSUSKI

Nieodpłatna
Pożar budynku mieszkalnego
Pomoc Prawna w Sokolnikach Suchych
Starostwo Powiatowe w Przysusze informuje, że roku 2021 na terenie gmin Powiatu Przysuskiego świadczyć będzie nieodpłatną pomoc
prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Fundacja „Instytut Spraw Publicznych”
ulica Zegara Słonecznego 2/1 26-600 Radom.
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom
związanym z COVID -19, o których mowa w art.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 )
zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną
pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można uzyskać :
Poniedziałek
7.30-11.30 Klwów ulica Opoczyńska 35.
11.45-15.45 Odrzywół ulica Warszawska 53.
Adw. Kinga Krok -Suchecka tel.667 890 632.
Wtorek
12.00- 16.00 Potworów ulica Radomska 2A.
Radca prawny Magdalena Rynkiewicz - Lao
tel.692 593 320.
Środa
7.30-9.30 Gielniów Plac Wolności 75.
9.45=11.45 Rusinów ulica Żeromskiego 4.
Radca prawny Magdalena Rynkiewicz - Lao
tel. 692 593 320.
Czwartek
13.30 – 15.30 Borkowice ulica księdza Wiśniewskiego 7. Radca prawny Magdalena Rynkiewicz -Lao tel. 692 593 320.
Piątek 7.30 – 9.30 Wieniawa ulica Kochanowskiego 88. Radca Prawny, doradca obywatelski,
mediator Agnieszka Sobczak tel. 693 561 224.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

We czwartek, 18 marca 2021 r., przed godziną 6 do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze wpłynęło
zgłoszenie dotyczące pożaru drewnianego budynku mieszkalnego
w miejscowości Sokolniki Suche.
Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały trzy zastępy z JRG Przysucha oraz po jednym
zastępie z OSP Wieniawa i OSP Borkowice. Po
dojeździe strażacy zabezpieczyli miejsce działań,
następnie po przeprowadzeniu rozpoznania ustalili, że ogień całkowicie objął pomieszczenie kuchni i strawił większą część dachu. Podano 4 prądy
gaśnicze wody w natarciu na palący się budynek.
Rota wyposażona w aparaty powietrzne chroniące
układ oddechowy oraz nawodnioną linię gaśniczą
weszła do środka budynku, gdzie natrafiła na zwęglone ciało mężczyzny. Aby ugasić ukryte zarzewie
ognia, strażacy musieli przeprowadzić prace rozbiórkowe obicia ścian zewnętrznych. Nadpalone
i zwęglone elementy konstrukcyjne dachu oraz
zniszczone od ognia wyposażenie wnętrza, po
ugaszeniu wyniesiono na zewnątrz budynku
i przelano wodą. Po niespełna 4 godzinach działania zostały zakończone. Dokładna przyczyna pożaru na obecną chwilę nie została jeszcze ustalona.
Opracowanie: st. kpt. Damian Kobyłka

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Niebezpieczna noc na drogach powiatu
przysuskiego
Zychorzyn-Kolonia W dniu 13.03.2021r.
o godzinie 00:37 do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze
wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości
Zychorzyn-Kolonia (gm. Rusinów). Podróżujący
samochodem osobowym marki BMW mężczyzna
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożny płot. W wyniku uderzenia kierujący został
zakleszczony w pojeździe. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
pojazdu, wykonaniu dostępu do zakleszczonego
poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego, udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej
pomocy, a następnie ewakuowaniu go z wraku
i przetransportowaniu do karetki Zespołu Ratownictwa Medycznego. Siły i środki biorące udział
w zdarzeniu: JRG Przysucha, OSP Zychorzyn

Przysucha – DW 727 Kolejne zgłoszenie wpłynęło o godzinie 5:12 i dotyczyło samochodu
osobowego leżącego na boku na ulicy Przemysłowej (DW 727) w miejscowości Przysucha. Zadysponowane zastępy po dojechaniu na
miejsce zdarzenia napotkały ww. pojazd oraz
patrol policji. Ze wstępnych ustaleń policjantów
osoba kierująca pojazdem oddaliła się z miejsca wypadku. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pojazdu,
a następnie pomocy policji przy kierowaniu ruchem wahadłowym. Siły i środki biorące udział
w zdarzeniu: JRG Przysucha, OSP Przysucha
Dąbrowa Do kolejnego zdarzenia doszło około
godziny 7. Zgłoszenie wpłynęło do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego w Grójcu
i dotyczyło wypadku samochodu osobowego na

granicy powiatów przysuskiego i grójeckiego. Po
dojeździe pierwszego zastępu z OSP Nowe Miasto do miejscowości Dąbrowa (gm. Odrzywół),
zastano uszkodzony w przedniej części pojazd
stojący na kołach na poboczu drogi gminnej
z osobą poszkodowaną w środku. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pojazdu, a następnie przetransportowaniu osoby poszkodowanej do karetki Zespołu
Ratownictwa Medycznego. Siły i środki biorące
udział w zdarzeniu: OSP Nowe Miasto, JRG Przysucha, OSP Odrzywół, OSP Wysokin.

Wypadek Zychorzyn Kolonia

Przysucha DW 727

Zychorzyn Kolonia

Opracowanie: mł. kpt. Mateusz Sagalara
Zdjęcia: JRG Przysucha, OSP Zychorzyn, OSP
Przysucha, OSP Wysokin

Innowacje pedagogiczne w ZS nr 2 im.
L. Skowyry w Przysusze .
Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze uczestniczy w realizacji projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
W ramach tego projektu w technikum i branżowej szkole I stopnia realizowane są innowacje
pedagogiczne, których celem jest poszerzenie
oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego
w wymienionych szkołach. W technikum realizowana jest innowacja w branży gastronomicznej, natomiast branżowej szkole I stopnia
innowacja dotyczy branży samochodowej.
Realizacja innowacji, która jest uzupełnieniem
oferty edukacyjnej zapewni lepsze, ciekawsze
wspieranie indywidulanego rozwoju uczniów,
zwiększenie zatrudnialności poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w
tym doposażenie bazy dydaktycznej do wymagań pracodawców, dostosowanie metod oraz
treści kształcenia w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych i mechanik pojazdów
samochodowych do wymagań współczesnego
rynku pracy. W oparciu o przeprowadzoną
diagnozę uwzględniającą potrzeby dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów oraz pracodawców w Technikum w Zespole Szkół nr 2
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im. Ludwika Skowyry w Przysusze opracowany został program innowacji pt. „Nowoczesne
techniki kulinarne z zastosowaniem niskich
i wysokich temperatur sporządzania potraw
z mięsa, drobiu i ryb”, natomiast w Branżowej Szkole I stopnia realizowana jest innowacja „Modyfikacja parametrów technicznych
silnika”. W ramach innowacji zrealizowane
zostaną szkolenia zewnętrzne dla nauczycieli i uczniów obydwu branż oraz doposażone
pracownie kształcenia zawodowego: technologii gastronomicznej oraz mechaniki pojazdowej na kwotę ponad 120 tys. zł. W dniach
19-22 marca realizowany jest pierwszy etap
szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży gastronomicznej w ramach
realizacji innowacji „Nowoczesne techniki
kulinarne z zastosowaniem niskich i wysokich temperatur sporządzania potrwa z mięsa,
drobiu i ryb”. W kolejnych etapach szkolenie
zostanie przeprowadzone z udziałem uczniów.
Niewątpliwie obydwie innowacje przyczynią
się do podniesienia jakości oraz atrakcyjności
kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej i samochodowej.

Zbigniew Głuch
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Bezpłatne maseczki
dla mieszkańców
Powiatu Przysuskiego
Na terenie naszego powiatu trwa dystrybucja
bezpłatnych trójwarstwowych maseczek medycznych, pochodzących z Agencji Rezerw Materiałowych. Wprowadzenie przez rząd tego rozwiązania
ma być jednym ze sposobów zatrzymania rosnącego licznika zakażeń chorobą COVID-19. Odpowiedzialność za właściwe rozdysponowanie maseczek na terenie naszego regionu ponosi Wojewoda
Mazowiecki. Niemniej jednak w praktyce ten obowiązek spoczywa na poszczególnych powiatach
oraz gminach. W związku z tym, w dniu 17 marca
br. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Przysusze dostarczono trójwarstwowe
maseczki ochronne, które następnie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Przysusze
zostały proporcjonalnie rozdzielone do poszczególnych gmin w stosunku do liczby mieszkańców.
Następnie Burmistrz i wójtowie jako gospodarze
administrowanych terenów rozdysponują maseczki wśród mieszkańców swoich gmin.

Marta Będkowska

Wielkanoc w dobie pandemii.
Zalecenia Stolicy Apostolskiej
na Święta
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Przypominamy treść dokumentu skierowanego do biskupów,
a przybliżającego najważniejsze zasady liturgiczne w czasie
pandemii koronawirusa.
Dekret w sprawie Wielkanocy, w związku z pandemią, został wydany 25 marca 2020 r. Jego treść
przytaczała m.in. Katolicka Agencja Informacyjna.
Jak informuje KAI, zasady zawarte w dokumencie
aktualne są także w tym roku. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznacza, że
"Wielkanoc nie jest świętem jak każde inne". "Obchodzona przez trzy dni, z Triduum Paschalnym, poprzedzona Wielkim Postem i ukoronowana Zesłaniem Ducha Świętego, nie może być przeniesiona"
– czytamy. Przeniesiona na późniejszy termin może
być za to Msza św. Krzyżma (jest to uroczysta msza
sprawowana w Wielki Czwartek przed południem,
w czasie której biskup błogosławi oleje chorych
i katechumenów oraz poświęca krzyżmo używane do namaszczenia przy sakramencie chrztu czy
bierzmowania). Decyzję w tym zakresie podejmuje
biskup diecezjalny. Kolejne zasady dotyczą Triduum
Paschalnego i odnoszą się do sytuacji, gdy "władze cywilne i kościelne wprowadziły ograniczenia".
W tym przypadku biskupi, uzgodniwszy działania
w ramach Konferencji Episkopatu, powinni sprawować liturgię w kościołach katedralnych, zaś
proboszczowie w swoich parafiach, bez udziału

Stypendia Starosty Przysuskiego
w ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze.
Bez tradycyjnego spotkania z uczniami i rodzicami, bez gratulacji i uroczystego apelu najlepsi
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry zostali nagrodzeni stypendiami za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie. Spotkanie ze stypendystami będzie
miało charakter konferencji on line, a stypendia
jeszcze w tym miesiącu powinny trafić na konta
najlepszych. W bieżącej edycji nagrodzeni zostali: Katarzyna Duda – średnia ocen: 5,38, zachowanie: wzorowe, Jagoda Jędrzejczak – średnia
ocen: 5,15, zachowanie: wzorowe, Ewa Kucharczyk – średnia ocen: 5,45, zachowanie: wzorowe,
Amelia Biskup – średnia ocen: 5,11, zachowanie:
wzorowe, Martyna Krogulec – średnia ocen: 5,08,
zachowanie: wzorowe, Sylwia Dudek – średnia
ocen: 5,00, zachowanie: wzorowe, Monika Gawor – średnia ocen: 5,00, zachowanie: wzorowe,
Klaudia Wejner – średnia ocen: 5,00, zachowanie:
wzorowe, Nikola Witkowska – średnia ocen: 5,00,

zachowanie: wzorowe, Klaudia Zielińska – średnia
ocen: 5,00, zachowanie: wzorowe, Izabela Swęd,
– średnia ocen: 4,94, zachowanie: wzorowe, Zuzanna Maciągowska – średnia ocen: 4,93, zachowanie: bardzo dobre, Anna Porczek – średnia
ocen: 4,93, zachowanie: wzorowe, Kamil Marchewa – średnia ocen: 4,92, zachowanie: wzorowe,
Natalia Nowożycka – średnia ocen: 4,92, zachowanie: wzorowe, Victoria Porczyńska – średnia ocen:
4,92, zachowanie: wzorowe, Katarzyna Przyborek
– średnia ocen: 4,92, zachowanie: wzorowe, Kamil Kowalski – średnia ocen: 4,86, zachowanie:
bardzo dobre, Aleksandra Matuszczak – średnia
ocen: 4,86, zachowanie: wzorowe, Mateusz Neska – średnia ocen: 4,86, zachowanie: wzorowe,
Dominik Borowiecki – średnia ocen: 4,85, zachowanie: wzorowe, Kamil Ślusarczyk – średnia ocen:
4,85, zachowanie: wzorowe, Aleksandra Rylska –
średnia ocen: 4,81, zachowanie: wzorowe, Paweł
Śledź – średnia ocen: 4,81, zachowanie: wzorowe.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

wiernych, ale ze wcześniejszym powiadomieniem
ich o godzinie nabożeństw. Wierni powinni mieć
możliwość śledzenia relacji na żywo z uroczystości.
Zachęcono także kapłanów do zapewnienia wiernym pomocy w modlitwie osobistej bądź rodzinnej.
W Wielki Czwartek, jak czytamy, "gest umycia nóg,
już i tak fakultatywny, powinien być pominięty". Co
więcej, jak wskazuje Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, na zakończenie Mszy
św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. "Kapłani, którzy nie
mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni
zamiast niej odmówić nieszpory" – podano. Jeśli
chodzi o Wielki Piątek, to liturgia Męki Pańskiej
będzie sprawowana w katedrach i kościołach parafialnych przez biskupa oraz proboszcza. Biskupa
diecezjalnego zobowiązano do określenia na ten
dzień specjalnej modlitwy za chorych, zmarłych
i zagubionych. Przypominamy także zasady dotyczące Niedzieli Wielkanocnej. "Wigilia Paschalna
powinna być sprawowana tylko w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne.
Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy
pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę
i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje 'Liturgia Słowa'.
W czasie 'Liturgii chrzcielnej' należy tylko odnowić
przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje 'Liturgia
Eucharystyczna'" – podano. Duchowni niemogący
uczestniczyć w liturgii w kościele powinni odmówić
Godzinę Czytań przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną. "W przypadku klasztorów, seminariów,
wspólnot zakonnych decyzję ma podjąć biskup diecezjalny" – ogłoszono. Na koniec znalazł się zapis
dotyczący "wyrazów pobożności ludowej i procesji,
które wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum
Paschalne". Podkreślono, że mogą one, za sprawą
biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne
dni. W dokumencie z ubiegłego roku przykładowo
podano daty 14 i 15 września.
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Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 roku
W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, czekało ją jednak
pięć trudnych lat zmagań o ostateczny kształt granic i ich międzynarodowe uznanie. Największe
znaczenie i daleko idące konsekwencje dla losów Rzeczypospolitej i Europy miała wojna polskobolszewicka lat 1919–1920, zakończona podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze 18 marca 1921 r.
W Polsce ścierały się w tamtym czasie dwie koncepcje dotyczące granicy wschodniej. Idea federacyjna, głoszona przez Józefa Piłsudskiego, zakładała
utworzenie na wschód od Rzeczypospolitej odrębnego państwa ukraińskiego, połączonego z Polską
ścisłym sojuszem oraz federacji z Litwinami i Białorusinami na terenach byłego Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Idea inkorporacyjna, reprezentowana
przez Romana Dmowskiego i Związek Ludowo-Narodowy, przewidywała wcielenie do Polski tych ziem
na Wschodzie, na których Polacy stanowili większość ludności, oraz asymilację tamtejszych mieszkańców o pochodzeniu niepolskim. W konsekwencji
miało powstać państwo jednolite pod względem
narodowościowym. Zgodnie z planem Dmowskiego
w Polsce znalazłyby się: Galicja Wschodnia, Litwa
oraz ziemie białoruskie po rzekę Berezynę.
Sojusznicy.
Spośród potencjalnych członków sojuszu
lub federacji z Polską najbardziej zaangażowani
w projekt byli Ukraińcy. W 1919 r. Przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej Symon Petlura stwierdził:
„Walka z bolszewikami jeszcze nie jest przez nas
zakończona. Należy zauważyć, że największą dotąd
przeszkodą w tej sprawie było nasze odosobnienie
od sąsiadów, a w pierwszym rzędzie od Polski.
To odosobnienie zaszkodziło nam tym bardziej,
że mamy wspólne cele w tej walce”. Rzeczpospolita Polska i Ukraińska Republika Ludowa podpisały
21 kwietnia 1920 r. umowę polityczną określającą
wspólną granicę obu państw oraz zasady przyszłej
współpracy. Trzy dni później zawarto konwencję
wojskową.Uznano w niej wojska polskie i ukraińskie za sprzymierzone i walczące „pod naczelnym
kierownictwem Dowództwa Wojsk Polskich”. Układ
gwarantował też, że na terenach prawobrzeżnej
Ukrainy wyzwalanych spod władzy bolszewików
będzie tworzona administracja podlegająca rządowi
URL. Odwrót z Kijowa przekreślił te plany. Litwini
odrzucali jakiekolwiek wspólne plany federacyjne,
chcieli bowiem tworzyć własne państwo narodowe ze stolicą w Wilnie. Rozmowy z Białorusinami
skończyły się na deklaracjach stworzenia autonomii białoruskiej w ramach odrodzonego państwa
polskiego. Pamiętać jednak trzeba, że w polskiej
armii istotną rolę odgrywały Dywizja Litewsko-Białoruska, sformowana 26 listopada 1918 r. z ochotników chcących bronić granic Rzeczypospolitej
przed inwazją bolszewicką, a także Rosyjska Ludowa Armia Ochotnicza, dowodzona przez gen.
Stanisława Bułaka – Bałachowicza, oraz oficerowie
i żołnierze rosyjscy lub pochodzący z Kaukazu. Na
śmierć i życie przeciwko bolszewikom. Wojna polsko-bolszewicka była starciem dwóch odmiennych
cywilizacji ‒ świata zachodniego, zbudowanego
na fundamentach chrześcijańskich, z krwawym totalitaryzmem, którego cechą był odgórnie narzucony ateizm. Obie strony konfliktu były bardzo młode.
Odrodzona Rzeczpospolita nie tylko zmagała się
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zbrojnie o wszystkie swoje granice, lecz musiała też
stawić czoła ogromnym problemom gospodarczym
i podjąć wielką próbę złączenia w całość różnych
systemów odziedziczonych po trzech zaborcach.
Rosja bolszewicka walczyła o przetrwanie, krwawo
tłumiąc wszelkie próby oporu przeciwników politycznych – demokratów i monarchistów. Polacy
pragnęli wolnej, niepodległej Ojczyzny. Bolszewicy
zmierzali do wzniecenia światowej rewolucji komunistycznej „po trupie pańskiej Polski” ‒ jak to określali. Wojsko Polskie zdobyło w maju 1920 r. Kijów,
w sierpniu Armia Czerwona podeszła pod Warszawę. Wtedy nastąpił przełom w wojnie: Polacy pod
wodzą marsz. Piłsudskiego odnieśli spektakularne
zwycięstwo, wzmocnione wrześniową bitwą nad
Niemnem. Klęska bolszewików była szokiem dla ich
przywódców. 15 października 1920 r. Wojsko
Polskie wkroczyło do Mińska. Trzy dni wcześniej,
12 października, w stolicy Łotwy Rydze podpisano
zawieszenie broni między Rzecząpospolitą a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Sowiecką i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką.
Oprócz Mińska polscy żołnierze zajmowali wówczas
Kojdanów i Słuck ‒ na północy oraz Szepetówkę,
Płoskirów i Kamieniec Podolski ‒ na południu.
Panowało ogromne zadowolenie z odniesionych
sukcesów militarnych, ale jednocześnie zmęczenie walkami toczącymi się na ojczystych ziemiach
nieprzerwanie od 1914 r. Krótko przed wejściem
w życie zawieszenia broni Sejm RP zażądał od Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego zastosowania postanowień rozejmowych wobec
niepolskich oddziałów, które
brały udział w wojnie z Rosją
sowiecką po stronie Rzeczypospolitej. Siły atamana Petlury
i gen. Bułaka-Bałachowicza powinny były opuścić terytorium
Polski do 2 listopada, a gdyby
wróciły pod bronią, miały zostać rozbrojone i internowane
w obozach. Ukraińcy uznali
to rozstrzygnięcie za zdradę.
Po wejściu w życie rozejmu
oddziały URL i gen. Bułaka-Bałachowicza podjęły działania
zbrojne przeciwko bolszewikom. Armia ukraińska musiała
jednak – pod naporem przeważających sił wroga – opuścić
swój kraj i 21 listopada przekroczyła granicę na Zbruczu,
siły Bałachowicza wycofały się
zaś za linię rozejmową na Polesiu 28 listopada. W maju
1921 r. Piłsudski przybył
do obozu internowanych Ukraińców w Szczypiornie i przeInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

prosił ich, tłumacząc się koniecznością polityczną.
Petlura w gazecie „Syn Ukrainy” tak skomentował
sytuację swoją i swojego narodu: „W najcięższych
godzinach narodowych i państwowych nieszczęść
Ukraina uczciwie i wiernie była z Polską. Niosła ona
na sobie jej ciężar, dała jej do boju swoich najlepszych synów, ukraińskich kozaków – rycerzy. Swoją krwią umyła i broniła polskie granice. Dlaczego
w tej chwili, na konferencji pokojowej, żaden z polskich przedstawicieli ani słowem nie wspomniał
o tym, że Ukraina jest sojusznikiem Polski? Czemuż
to tak? Czy nie jest zrozumiałe, że jest to obrazą tych
wszystkich Ukraińców, którzy z polskim narodem
zbrojnie odpierali bolszewicką nawałę, przelewając
swą krew i ofiarowując swoje życie?”.
Negocjacje.
Na czele polskiej delegacji rozejmowej stał
ówczesny wiceminister spraw zagranicznych, a zarazem polityk ruchu ludowego Jan Dąbski; stronie
sowieckiej początkowo przewodniczył Karol Daniszewski, we wrześniu 1920 r. zastąpiony przez
wytrawnego dyplomatę Adolfa Joffego. Na ironię
zakrawało to, że przewodzący delegacji „burżuazyjnej” Polski Dąbski urodził się w chłopskiej
rodzinie w Galicji, Joffe zaś, reprezentujący „robotniczo-chłopski” rząd bolszewików, był synem
najbogatszego przedstawiciela burżuazji na Krymie.
Delegacja polska składała się z dziesięciu osób,
w większości reprezentantów najsilniejszych ugrupowań sejmowych. Stojącemu na jej czele Dąbskie-
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Pieczęcie pod traktatem ryskim
mu środowiska kresowe zarzucały brak znajomości
Rosji i bolszewizmu. Wśród parlamentariuszy dominującą rolę odgrywali: reprezentujący Związek
Ludowo-Narodowy Stanisław Grabski, zwolennik
koncepcji inkorporacyjnej, oraz piłsudczyk Leon
Wasilewski, znawca tematyki wschodniej optujący
za koncepcją federacyjną. Spór między Polakami
dotyczył głównie Mińska i ziemi mińskiej: przyłączać
je do Rzeczypospolitej czy nie? Grabski uważał,
że miasto to będzie ‒ jako główny ośrodek prawosławia na Białorusi ‒ silnym rozsadnikiem nacjonalizmu rosyjskiego w Polsce. Wasilewski z kolei chciał
utworzenia na polskim terytorium ośrodków białoruskiego i ukraińskiego ruchu narodowego, obawiał się bowiem, że w przeciwnym razie powstaną
one po stronie sowieckiej. Przewidywał, że Sowieci
‒ mając w swym ręku Mińsk i Kijów ‒ będą w przyszłości starali się wzniecić irredentę w granicach
państwa polskiego. Na zebraniu ziemian z Białej
Rusi w Warszawie 24 października 1920 r. Roman
Skirmunt stwierdził: „W przyszłości – pan Grabski
nazwany będzie ojcem irredenty białoruskiej w Polsce, obie bowiem części Białej Rusi zawsze dążyć
będą do zjednoczenia się, Polska zaś posiada część
mniejszą. Ruch białoruski, którego p. St[anisław]
Grabski tak się obawia, strasznym nie był, on się
zwracał ku Polsce, w niej szukał oparcia, od niej
chciał brać kulturę Zachodu, z nią chciał się złączyć.
Teraz ruch ten stanie się narzędziem w ręku przyszłej Rosji i zwróci się ostrzem przeciw Polsce”.
Pierwszym sukcesem bolszewików było uzyskanie
od delegacji polskiej zgody na to, żeby po ich stronie zasiadały dwa podmioty, formalnie reprezentujące Rosję Sowiecką i Ukraińską SRS. Tym samym
strona polska zerwała umowę Piłsudski-Petlura. Co
więcej, Rosjanie wypowiadali się także w imieniu
białoruskiej republiki sowieckiej.
Wincenty Witos, ówczesny premier rządu RP,
opisywał reakcję ludności polskiej na pierwsze wieści
o kierunku, w którym zmierzały rokowania toczące się w Rydze: „Najciężej i najprzykrzej zarazem było
z delegacjami polskiej ludności, która miała pozostać
po stronie rosyjskiej. Delegacje owe przychodziły
od Kamieńca Podolskiego, Mińska, Berdyczowa,
przekradając się z narażeniem życia i błagając z płaczem, żeby ich Polska nie dawała na pastwę katom
bolszewickim, na pohańbienie ich żon i córek, zniszczenie olbrzymiego dorobku i polskiej kultury […].
Przykro było patrzeć, jak ci ludzie, dojrzali mężczyźni
zanosili się od płaczu i słaniali z wycieńczenia, i nieprzyjemnie słuchać skarg na delegację”.

„Polska
do
nas
nie idzie…”
Bardzo istotny w traktacie
był artykuł drugi, mówiący
o uznaniu przez obie strony
niepodległości Ukrainy i Białorusi. Na podstawie artykułu
siódmego Rosja i Ukraina
zapewniały osobom narodowości polskiej znajdującym się
w Rosji, na Ukrainie i na
Białorusi swobodny rozwój
kultury i języka oraz wolność
praktyk religijnych. Te same
prawa zapewniono przedstawicielom narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
w Polsce. Rosja bolszewicka
ratyfikowała traktat ryski 14 kwietnia 1921 r. Podpisał go jako formalna głowa państwa Michaił Kalinin. Sejm RP zaakceptował układ dzień później,
a 16 kwietnia podpisał go Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski. 17 kwietnia traktat przyjęła sowiecka Ukraina. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych między
przedstawicielami rządów RP a RFSRS i USRS
nastąpiła w Mińsku 30 kwietnia 1921 r. Ostateczna
wersja umowy była zdecydowanie mniej korzystna
dla Polski niż preliminaria pokojowe z 12 października 1920 r. Zofia Kossak w zakończeniu swojej debiutanckiej książki Pożoga napisała: „Polska do nas
nie idzie… Nie idzie. Nie chce. Nie potrzebuje… […]
A więc wszystko było niepotrzebne. Nasza wytrwałość, wysiłki, tyle nadziei, wiary, tyle miłości, czekania – niepotrzebne nikomu i niepożądane…”.
Skarby narodowe
Polskie roszczenia obejmowały zwrot trofeów
wojennych, bibliotek, zbiorów archeologicznych
i archiwalnych, dzieł sztuki, zabytków i wszelkich
kolekcji o wartości historycznej oraz kulturalnej
wywiezionych do Rosji po 1 stycznia 1772 r. Sowieci hamowali proces przekazywania mienia, żądali szczegółowej dokumentacji tytułów własności.
Do maja 1922 r. powróciły do Polski wyposażenie
Zamku Królewskiego, obraz Jana Matejki Bitwa
pod Grunwaldem i pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, wywieziony po Powstaniu Listopadowym. Rosjanie oddali Archiwum Koronne,
7193 rękopisy, m.in. Biblioteki Załuskich, oryginalne diariusze sejmowe, listy i notatki Radziwiłłów, Chodkiewiczów, Wincentego Kadłubka, Jana
Długosza, Adama Naruszewicza, Tadeusza Kościuszki i Joachima Lelewela, a częściowo archiwa
urzędów gubernialnych Królestwa Kongresowego.
Do 1924 r. zakończono rewindykację arrasów
‒ partiami przyjechało 136 tkanin wykonanych
na zamówienie Zygmunta II Augusta w Brukseli.
W ZSRS pozostało 70 tys. sztuk numizmatów,
pewna liczba arrasów, sztandary Legionów Dąbrowskiego, 10 tys. sztychów. Spośród 20 tys.
dzwonów kościelnych zagarniętych przez Rosję
w czasie I wojny światowej, w tym pochodzących
z XII w., wróciło do Polski 7 tys. W listopadzie
1927 r. Warszawa podpisała z ZSRS porozumienie
w sprawie zwrotu niektórych polskich dóbr kultury za cenę całkowitej rezygnacji z wypłaty rubli
w złocie na mocy traktatu ryskiego. Rzeczpospolita odzyskała wówczas miecz koronacyjny zwany
Szczerbcem, chorągiew wielką koronną oraz wiele
obrazów malarzy europejskich, m.in. Rembrandta,
Antoine’a Watteau i Bartholomeusa van der Helsta.
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Jeńcy i ludność cywilna
Poważnym problemem po obu stronach była
kwestia wymiany jeńców wojennych. Nie jest znana
dokładna liczba polskich jeńców ‒ historycy przyjmują, że mogło ich być 44‒60 tys. W sowieckich
obozach panowały warunki porównywalne z tymi,
w których na terytorium II RP przetrzymywano żołnierzy Armii Czerwonej. Trudno jest ustalić liczbę
zmarłych z chorób. Do października 1921 r. wróciło do kraju blisko 26,5 tys. osób. Ponad 20 tys.
nie przekroczyło nigdy granicy i z wielką dozą prawdopodobieństwa można uznać, że większość z nich
nie przeżyła niewoli, została rozstrzelana lub zmarła z wycieńczenia i głodu. Szacuje się, że jeńców
bolszewickich przebywało w polskiej niewoli
80‒85 tys. Do Rosji sowieckiej w ramach wymiany wyjechało ok. 65 tys. ludzi. W Polsce w wyniku
epidemii zmarło 16‒18 tys. jeńców. Według Nikity
Pietrowa z rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał
bardzo wielu jeńców sowieckich z 1920 r., którzy
wrócili z Polski do swego kraju, zostało rozstrzelanych pod koniec lat trzydziestych na rozkaz Stalina,
który kazał mordować ich w ramach operacji antypolskiej NKWD. Do kwietnia 1924 r. przesiedlono
z ZSRS do Polski 1,1 mln osób, z których Polacy
stanowili ok. 20 proc. Pozostali to głównie Białorusi,
Ukraińcy i Żydzi. W drugą stronę, do Związku Sowieckiego, wyjechało kilka tysięcy osób.
Gorzki pokój i jego konsekwencje.
Przywódca bolszewicki Lenin nie krył dalszych zamiarów swojego obozu politycznego:
„Polska – posiądziemy ją i tak, jak wybije godzina”. Józef Mackiewicz wiele lat później w swojej
powieści Lewa wolna włożył w usta jednego z bohaterów takie słowa: „Jeżeli to, co głosi Lenin,
jest istotnie jego zamiarem, a wszystko wskazuje, że tak jest, i jeżeli założymy, że zamiary swe
kiedyś urzeczywistni, on czy jego spadkobiercy… I cała Europa po 50-ciu, po 100-tu latach
znajdzie się w ustroju bolszewickim, może świat
cały…”. Pokój ryski i jego postanowienia przetrwały osiemnaście lat. II Rzeczpospolita była
państwem samodzielnym, jednak zbudowanym
na bardzo kruchym układzie geopolitycznym.
Polsce nie udało się stworzyć przyjaznych sobie
państw na Wschodzie, utracono perspektywę
dobrych i niezależnych relacji polsko-białoruskich oraz polsko-ukraińskich, na pastwę losu
pozostawiono także ogromną liczbę Polaków
‒ mordowanych i prześladowanych w ZSRS.
Przez cały okres międzywojenny Związek Sowiecki prowadził swoistą grę z Polską. Formalnie
był krajem wrogim, nieukrywającym chęci zmiany granic na swoją korzyść. Okresowo, gdy było
to Sowietom potrzebne, zawierali oni taktyczne
porozumienia z Rzecząpospolitą. W obliczu nieuchronnie zbliżającego się konfliktu zbrojnego
na światową skalę 23 sierpnia 1939 r. ZSRS podpisał z hitlerowskimi Niemcami pakt, w którego
tajnym protokole była mowa o podziale Polski
i znacznej części Europy Wschodniej między
oba państwa totalitarne. Zmowa ta przesądziła
o napaści dwóch wrogów na Rzeczpospolitą.
Konsekwencjami polityki ZSRS i Rzeszy Niemieckiej były agresja sowiecka na Polskę 17 września
1939 r., zabór ziem wschodnich II RP ‒ jak miało się później okazać, na zawsze ‒ oraz deportacje ludności cywilnej, a także Zbrodnia Katyńska
popełniona na oficerach i inteligencji.

Opracował J. Bednarski
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Borkowice

Czas Świąteczny Wielkanocny

Czas świąteczny
W dniu Niedzieli Palmowej Kościół święci triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
Najważniejszą uroczystością Niedzieli Palmowej są procesje z plamami. Polskie palmy
przypominają smukłe, pionowe bukiety, różnej
wielkości. Do palmy wkłada się gałązki tui,
świerku, cisu, bukszpanu, borówek leśnych.
Całość przybiera się kolorowymi wstążeczkami
i suszonymi lub sztucznymi kwiatkami. W tradycji Kościoła palma symbolizuje Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa oraz nieśmiertelność
duszy ludzkiej. Obrzęd wożenia drewnianej figury Chrystusa na osiołku znany już w XV wieku, zachował się do dziś m.in. w Szydłowcu.
Najbogatsze w obrzędy i zwyczaje są ostatnie
trzy dni Wielkiego Tygodnia: Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielka Sobota. Wszystkie zwią-

10

zane z nimi nabożeństwa i uroczystości religijne zwane są Triduum Świętym, Wielkanocnym lub Paschalnym.
W dawnej Polsce znany był zwyczaj
palenia Judasza. Wielki Piątek jest
w Kościele dniem głębokiej żałoby.
Tego dnia nie odprawia się mszy,
główną ceremonią jest Adoracja Krzyża, wnoszonego do kościoła w uroczystej procesji. W XVII i XVIII wieku
żałobę i wielkopiątkową pokutę potęgowały procesje mężczyzn pokutników zwanych biczownikami. W wielu
miejscach Polski odbywają się niezwykłe widowiska pasyjne, przedstawiające Misterium Męki Pańskiej. Do naszych
czasów przetrwała i jest ciągle żywa tradycja
Grobów Chrystusa, które na zakończenie wielkopiątkowej liturgii odsłaniane są we wszystkich kościołach. Szczególny charakter ma Grób
Chrystusa w podziemiach kościoła parafialnego
w Borkowicach. Od wieków żywy jest zwyczaj
straży grobowych – adoracji Grobu Chrystusa.
W dekanacie przysuskim honorowe warty zaciągają najczęściej strażacy w galowych mundurach, w kaskach z toporkami i halabardami.
Z najsłynniejszych widowisk pasyjnych słynie
Kalwaria Zebrzydowska. Tłumy wiernych są
świadkami wydarzeń Męki Pańskiej kończącej
się ukrzyżowaniem Chrystusa, Wielki Piątek
jest dniem ścisłego postu. Ważnym atrybutem polskich obchodów wielkopostnych są

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

barwne jajka wielkanocne zwane pisankami,
kraszankami lub malowankami, których nie
może zabraknąć na świątecznych stołach
i w koszykach zanoszonych do poświęcenia do
kościołów w Wielką Sobotę. Kończąca Triduum
Paschalne Wielka Sobota jest w tradycji polskiej dniem błogosławieństw przeznaczonym
na święcenie wody, ognia, cierni i pokarmów
wielkanocnych. Wielkanoc - Wielka niedziela
jest najważniejszym i najstarszym świętem
chrześcijańskim odprawianym na pamiątkę
Zbawczej Męki, Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. Najważniejszym momentem obchodów Wielkanocy jest rezurekcja
– Msza Święta z procesją z Przenajświętszym
sakramentem wyniesionym z grobu Pańskiego.
Niedzielę Wielkanocną Polacy spędzają głównie w gronie rodzinnym przy zastawionym
stole , na którym nie może zabraknąć baranka
z czerwoną chorągiewką oraz smakowitych potraw. Wielkanocny stół trudno sobie wyobrazić
bez poświęconych potraw: wędlin, jaj, pieczywa, puchowych bab , kiełbasy, mazurków, zupy
święconki, żurku staropolskiego czy serników.
Dopełnieniem Świąt jest Poniedziałek Wielkanocny znany jako dzień spotkań towarzyskich,
zabaw, zalotów, psot, żartów i lejącej się wody,
zwany Lanym Poniedziałkiem. Polewanie wodą
panien zwane śmigusem - dyngusem przetrwało mimo zakazów do naszych czasów.

Robert Fidos

Borkowice

Radestów na starej fotografii (1917-1939)
Pierwsze wzmianki historyczne o Radestowie
sięgają XIV wieku. Od ponad 600 lat wieś należy do
parafii Borkowice, a od 1809 roku do Gminy Borkowice. Kolejnymi właścicielami wsi byli: Duninowie-Szpotowie, Borkowscy, Ninkowscy, Karwiccy,
Krzewscy, Chomentowscy Kietlińscy, Miketta i Łąccy.
Wieś zamieszkuje 178 mieszkańców, zajmujących
się rolnictwem i sadownictwem. We wsi znajduje się
boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia plenerowa i altana. W pobliżu dawnego dworu widoczne
pomnikowe okazy drzew, zabytkowa figura Matki Bożej z 1901 r. oraz tablica poświęcona kpt. Januszowi
Łąckiemu – zamordowanemu w Katyniu.

Spotkanie rodzinne przed dworem w Radestowie

Ela Łącka w balii

Odławianie ryb

Zwózka siana

Krowy rasy szwyc

Fiat 506 Janusza Łąckiego

Żniwa w pełni

Wyjazd Łąckich do kościoła

Por. Janusz Łącki z Radestowa
-wójt Gminy Borkowice
w latach 1934-1939

Ania, Zosia i Janusz Łąccy
na huśtawce

Świerczyński Stanisław
Z Radestowa – wójt Gminy
Borkowice w latach 1914-1917
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Gielniów

Znani z Gielniowa – ksiądz Józef Wójcik

Ks. Józef Wójcik urodził się 2 listopada 1934 r.,
w Gałkach Krzczonowskich k. Gielniowa. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Po odbyciu studiów teologicznych w 1958 r.
przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1964-1967
odbył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie
w 1971 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W latach
1958-59 był wikariuszem parafii w Ożarowie
k. Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie za wygłoszenie kazania w obronie krzyży usuwanych
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z sal szkolnych przez władze komunistyczne został aresztowany i skazany na karę miesięcznego
pozbawienia wolności, którą odbył w więzieniu
w Kielcach. W latach 1962-1968 był duszpasterzem w Wierzbicy, gdzie uratował parafię katolicką przed likwidacją. Władze komunistyczne
– wykorzystując konflikt między wikariuszem,
który zbuntował część parafian, a proboszczem –
bezskutecznie usiłowały utworzyć tam „niezależną parafię”. Za wielokrotne odważne wystąpienia
w obronie Kościoła i ludzi wierzących ks. Józef
Wójcik w okresie PRL był 18 razy aresztowany,
a 9 razy karany pozbawieniem wolności pod za-
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rzutem organizowania nielegalnych zgromadzeń
w domach prywatnych w celu sprawowania Mszy
św. i nauczania religii. Będąc wikariuszem parafii NMP w Radomiu w czerwcu 1972 r. „uwolnił”
kopię cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wędrującą razem z Księdzem Prymasem
Stefanem Wyszyńskim po całej Polsce – od
diecezji do diecezji – podczas Wielkiej Nowenny
zaprogramowanej z racji Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce. Kopia ta na trasie pielgrzymowania została „zaaresztowana” przez agentów SB
i przewieziona na Jasną Górę, gdzie przez
6 lat pod ich ścisłą strażą była przetrzymywana
w bocznej kaplicy Bazyliki Jasnogórskiej. Ks. Józef Wójcik za wiedzą Księdza Prymasa fortelem
„wykradł” ten Obraz stamtąd i z pomocą jednego kapłana i dwóch sióstr z Mariówki przewiózł
go do Radomia na szlak Wielkiej Nowenny. Za
wybitne osiągnięcia w życiu społecznym i zasługi w pracy duszpasterskiej i patriotycznej na
rzecz przemian demokratycznych otrzymał wiele
odznaczeń. Ks. infułat Józef Wójcik zmarł 16 lutego 2014 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym w Kielcach. Pogrzeb odbył się w Suchedniowie przy licznej obecności duchownych
i wiernych świeckich. Mszy św. żałobnej podczas
pogrzebu przewodniczył Henryk Tomasik, biskup
radomski, a kazanie wygłosił Pacyfik Dydycz, biskup drohiczyński.

Danuta Balasińska

Gielniów

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W ROZWADACH
Policjantki z Zespołu Profilaktyki Komendy Powiatowej Policji w Przysusze odwiedziły uczniów klasy
VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach. Głównym tematem spotkania były zagrożenia
spowodowane używaniem dopalaczy.
Podczas prelekcji grupę odbiorców stanowili
uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach. Główną tematyką spotkania
było omówienie zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków. Od kilku lat obserwujemy ekspansję nowego typu środków psychoaktywnych,
tzw. dopalaczy. Te niebezpieczne substancje,
stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia młodzieży, trafiły także do Polski. Obserwujemy ich
stale utrzymującą się popularność wśród dzieci
i młodzieży. Poważne konsekwencje wynikające
z używania tych substancji skłaniają rodziców,
nauczycieli oraz opiekunów do podejmowania
działań, mających na celu zapobieganie używaniu tych szczególnie groźnych substancji. Podczas spotkania zaprezentowano słuchaczom film
„Zdążyć” nawiązujący treścią do poruszanego
tematu.Policjantki omówiły również kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
funkcjonujących aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”,
które umożliwiają szybszy, internetowy kontakt
z Policją.

st. asp. Aneta Wilk

Warsztaty z mlodzieżą z Rozwadach
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy
jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości
naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na
całym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe,
regionalne i lokalne mają dostęp do informacji
i danych niezbędnych do podejmowania działań
na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu
Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich,
które przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności”
przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji
Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się
z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”,
czyli domy wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis
powszechny ludności odbył się w Polsce już po
odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się
Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle
trudną sytuację młodego państwa udało się go
zorganizować dopiero w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało
25,7 mln osób. Etniczni Polacy stanowili niecałe
70% ludności, najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo
w stulecie pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.
Spisać musi się Każdy!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają:
Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce
zameldowania stałego lub czasowego, bądź
jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe)
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach
zbiorowego zakwaterowania, cudzoziemcy
mieszkający w Polsce na stałe oraz przeby-
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wający w Polsce czasowo (bez względu na to
czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach,
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą
(bez względu na okres przebywania), którzy
nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce
w związku z wyjazdem na stałe za granicę,
osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni
opiekunowie.
Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm
Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest
niezbędna dla sprawnego zarządzania państwem.
Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek
skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce
co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były
aktualne, ale jednocześnie możliwie rzadko, by
minimalizować koszty i ograniczać konieczność
angażowania czasu i uwagi mieszkańców.
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą
służyć do planowania i podejmowania działań
we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach:
w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania
oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy
na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy.
To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować
połączenia w regionie.
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Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu
poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację
demograficzną polskiego społeczeństwa i naszej
gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym
wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej
strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś
coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego
społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu wykształcenia
wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności,
wyznania czy narodowości.
Najlepiej przez Internet – w domu lub
w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym PODSTAWOWĄ
I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania
spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać
wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze
dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.
pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.
Osoby, które nie mają w domu komputera
i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/
Miasta. W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego,
będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić
do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość
spisania się.
Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet
skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na
terenie województwa mazowieckiego będzie ich
2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie
zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie
wolno im pod żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się
odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych
wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (dostępna od
15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni
rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego
warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji spiso-
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wej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym
dla siebie momencie.
Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą
zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku,
oszczędności czy posiadanych kosztowności.
Również w części formularza dotyczącej zasobów
mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość
nieruchomości.

Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie ma
zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy w domu
odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy
za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, powinien wybrać
aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.

Dzień Kobiet
w Niepublicznym
„Przedszkolu
Marzeń”

Uczniowie a pandemia

8 marca to wyjątkowa data, ważna dla wszystkich Kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy
z naszego przedszkola złożyli kobietkom życzenia,
tradycyjnie zaśpiewali im uroczyste „100 lat”, a także
wręczyli piękne korale, które sami wykonali.
Młodzi Panowie z prawdziwym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo
miłym i jako mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach. Oczywiście
nie zabrakło tanecznej muzyki, w rytm której
bawiły się zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Na
zakończenie dnia odbył się „Pokaz mody”, w którym wzięły udział wszystkie małe kobietki.
Uśmiechnięte
buzie
przedszkolaków,
a zwłaszcza dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy
nastrój pozostanie z nami na długo.

Magdalena Pelc

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej
Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą na
nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii?
Szerzenie się pandemii COVID -19 może być
bardzo stresujące dla wielu osób. Strach i obawy
przed chorobą mogą przytłaczać zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dlatego tak ważna jest znajomość
sposobów radzenia sobie z tym obciążeniem.
Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii można wyróżnić:
występowanie nasilonych obaw i lęków o własne zdrowie i zdrowie swoich najbliższych,
zmiany w nawykach związanych ze snem
i spożywaniem posiłków,
problemy ze snem i koncentracją uwagi,
pogorszenie objawów choroby przewlekłej,
zwiększone spożycie alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji psychoaktywnych.
Każdy może jednak podjąć proste kroki,
by pomóc sobie, rodzinie i najbliższym w radzeniu sobie ze stresem wywołanym pandemii.
Oto kilka wskazówek:
Rób sobie przerwy od oglądania, czytania
czy słuchania nowych informacji na temat pandemii w mediach, również społecznościowych.
Ciągłe skupianie się tym problemie może nasilać
niepokój.
Zadbaj o siebie i swoje ciało – ćwiczyć głębokie oddechy, rozciąganie lub medytację. Dobrze
jest spożywać zdrowe, zbilansowane posiłki,
wykonywać regularne ćwiczenia, wysypiać się,
unikać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Staraj się podejmować aktywności, które
nas rozluźniają i sprawiają nam przyjemność.
Porozmawiaj z osobami, do których masz zaufanie o swoich obawach i emocjach. Pamiętaj
o swoich dzieciach – one też się stresują. Reakcja dzieci i nastolatków zależy w dużym stopniu

od tego, jak zachowują się dorośli w ich otoczeniu. Rodzice, którzy reagują ze spokojem
i pewnością, będą stanowić wsparcie dla swoich
dzieci. Dlatego tak ważne jest, by opierać się
na sprawdzonych informacjach na temat wirusa.
Nie wszystkie dzieci reagują na stres w ten sam
sposób. U najmłodszych można obserwować
zwiększoną płaczliwość lub rozdrażnienie, a nawet powrót zachowań, z których dziecko wyrosło, jak moczenie nocne. Wśród innych objawów
nadmiernej reakcji stresowej na epidemię można
wymienić: smutek, nasilone zamartwianie się,
niezdrowe zachowania dotyczące snu czy jedzenia, a u nastolatków również nadmierną drażliwość, tzw. złe zachowanie, problemy z koncentracją uwagi, unikanie obowiązków szkolnych,
jak również aktywności, które w przeszłości sprawiały dziecku radość, bóle głowy i ciała bez konkretnej przyczyny, a także sięganie po alkohol,
papierosy i inne substancje psychoaktywne.
Rodzice mogą pomóc dzieciom w łagodzeniu
stresu związanego z pandemią poprzez rozmowę,
rzeczowe i przystępne przedstawienie faktów.
Ważne jest też, by dać dzieciom i nastolatkom
poczucie bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie
emocji, takich jak zdenerwowanie, złość, a także
podzielić się z nimi własnymi sposobami na rozładowanie stresu.
Ograniczaj dzieciom i młodzieży dostęp
do wiadomości w mediach, również społecznościowych. Dzieci mogą błędnie interpretować informacje, które do nich docierają i bać się tego,
czego nie rozumieją. Dobrze jest też trzymać się
dotychczasowej rutyny, jeśli chodzi o codzienne
aktywności, gdy zamknięte są szkoły – stwórz
plan dnia obejmujący naukę oraz czas wolny.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Składamy mieszkańcom Gminy Klwów,
naszym partnerom, przyjaciołom i współpracownikom
najserdeczniejsze życzenia
spokoju, radości oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta Wielkiej Nocy
staną się dla nas wszystkich
okazją do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku.
Przewodniczący
Rady Gminy Klwów
/-/ Jerzy Sieczak
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Wójt Gminy Klwów
/-/Piotr Papis

15

Odrzywół

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF:
wnioski od 11 marca
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach
straty spowodowane klęskami żywiołowymi
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać
w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW
2014-2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą
ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody
spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz
nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi,
lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Po-
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nadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy,
którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał,
w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie
zwłok świń w celu zwalczania ASF. Wsparcie
jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat
w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się
o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc.
średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te
muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały
w gospodarstwie, określa komisja powołana
przez wojewodę. Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń
o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń
lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania
ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te
stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących
w posiadaniu tego gospodarza. Maksymalna
kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik
w całym okresie realizacji PROW 2014-2020,
wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia klęsk
żywiołowych dotacja może być przyznana na
inwestycje odtwarzające zniszczone składniki
gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji
wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych
budynków czy zakup nowych maszyn lub
urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego
gospodarstwo zostało poszkodowane przez
ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń. Wnioski
do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście,
drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką
pocztową. Dokumenty można również złożyć za
pośrednictwem biur powiatowych działających
na terenie właściwego oddziału regionalnego.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84
oraz w punktach informacyjnych w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR

Odrzywół

Konkurs Ofert
Rozstrzygnięty
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ
Z SEKCJĄ /DRUŻYNĄ PIŁKI NOŻNEJ I JEJ UDZIAŁ
W ROZGRYWKACH REGIONALNYCH W OPARCIU
O BOISKO SPORTOWE W ODRZYWOLE
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 177.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia
25 lutego 2021 r. w dniu 10 marca 2021 r. rozpatrzyła oferty złożone przez:
1. Klub Sportowy Wysokin, Wysokin,
ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół
2. Klub Sportowy "BLASK Odrzywół"
ul. Warszawska 64, 26-425 Odrzywół
ubiegające się o dotację na wsparcie zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
na rok 2021
Wysokość przyznanej dotacji wynosi:
1. Klub Sportowy Wysokin, Wysokin,
ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół - 10 000,00 zł
2. Klub Sportowy "BLASK Odrzywół"
ul. Warszawska 64, 26-425 Odrzywół - 20 000,00 zł
Oferty spełniają wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu
o konkursie.

Wójt Gminy Odrzywół
mgr Marian Kmieciak

Dzień Sołtysa
w gminie
Odrzywół
Dzień 11 marca jest zwyczajowo obchodzony w Polsce jako Dzień Sołtysa. Urząd Sołtysa
istnieje na naszych ziemiach od średniowiecza.
Obecnie Sołtys jest reprezentantem i organem
wykonawczym Sołectwa – jednostki pomocniczej
gminy. Sołtysi pełnią też funkcję inkasentów podatków lokalnych. Z okazji tego święta w Urzędzie Gminy odbyło się okolicznościowe spotkanie
władz gminy z sołtysami. Na spotkaniu zostały
poruszone min. sprawy inwestycji sołeckich,
ochrony środowiska, w tym realizacji przepisów
„antysmogowych” i sprawy bieżące gminy. Wójt
Gminy złożył też Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom, życzenia z okazji ich święta.
Z okazji święta sołtysi otrzymali okolicznościowe upominki. W gminie Odrzywół jest
16 sołectw. W 7 sołectwach funkcję sołtysa pełnią Panie. Obecnie najdłużej funkcję Sołtysa sprawuje od 22 lat Sołtys Odrzywołu Pan Grzegorz
Bystrzejewski. Najdłużej urzędującym Sołtysem
był Pan Bolesław Chrobak z Ossy. Pełnił funkcję
przez 32 lata.

Szanowni Państwo
Oczekując na Święta Wielkiej Nocy przeżywamy czas przygotowania do dni
pamiętania o największych cudach będących źródłem siły i mocy naszego chrześcijańskiego Kościoła. Jezus Chrystus złoży w imię miłości do człowieka ofiarę z siebie aby
ofiarować nam zbawienie. Czekając na tegoroczne świętowanie tego niezwykłego
czasu życzę Państwu, aby wszystko to, co w swej szlachetności i umiłowaniu bliźniego wypełniło ofiarę naszego Zbawiciela, stało się bardziej obecną częścią naszego
życia. Niech zdolność do wybaczenia częściej nam towarzyszy, a umiłowanie bliźniego i szacunek nawet dla tych najmniejszych i najmniej znaczących będzie wypełniał
treść naszych zwykłych dni. A na święta życzę szczęścia, zdrowia, rozsądku i jak
najwięcej miłości płynącej od bliźnich.
Wójt Marian Kmieciak

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Potworów

Biblioteka po remoncie

Nowy zachwycający wygląd Biblioteki Szkolnej w PSP w Potworowie.
W pomieszczeniach biblioteki szkolnej zakończony został gruntowny remont: wymienione
zostało oświetlenie, położono nowe płytki podłogowe, pomalowano ściany oraz zakupiono nowe
regały, szafki i stoliki. Utworzona została czytelnia. Zmieniono także rozmieszczenie księgozbioru, co ułatwi czytelnikom samodzielne odnalezienie interesujących ich książek.

Biblioteka jest obecnie bardziej przyjazna
i otwarta dla użytkowników.
Mamy nadzieję, że biblioteka w nowej aranżacji , stanie się istotnym miejscem pracy i nauki, istotnym w zdobywaniu szerokiej i aktualnej
wiedzy.
Po tych zabiegach pomieszczenie biblioteki
prezentuje się w następująco:
Serdecznie zapraszamy!

Sesja Rady Gminy
w Potworowie
W dniu 25 marca
2021r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej
w budynku Urzędu
Gminy odbyła się
Marzec
sesja Rady Gminy
w Potworowie.
Obrady sesji Rady Gminy będą dostępne na
stronie https://transmisjaobrad.info/channels/55/
gmina-potworow .
Porządek obrad był następujący:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Otwarcie sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Potworów na lata 2021 - 2029.,
zmian w budżecie 2021r.,
ustalenie wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Klubie
Dziecięcym w Długiem.
6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia
komunalnego za 2020r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogdan Milczarski
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INFORMACJA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Potworowie.
Informuję, że w związku z sytuacją epidemiczną nasza szkoła przechodzi z dniem 22 marca 2021 r. na system zdalny.
Organizacja pracy szkoły kształtuje się następująco:
Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywać się stacjonarnie (w szkole) wg planu.
Klasy I-VIII pracują systemem zdalnym.
Nauka odbywa się poprzez platformę Teams.
Każdy uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem lekcji.
Przewidziany termin pracy zdalnej: 22.03.2021 r.- 09.04.2021 r.

Joanna Mikulska - dyrektor szkoły

„Każda kropla
jest Cenna”
10 marca br. w Potworowie odbyła się akcja
poboru krwi, zorganizowana wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu.
Krew było można oddawać od godziny 8.30
do 13.00 w specjalistycznym ambulansie RCKiK
z Radomia ustawionym na terenie parkingu obok
Urzędu Gminy w Potworowie.
Podczas zbiórki zarejestrowało się 12 krwiodawców a po wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim krew oddało 9 z nich, dzięki czemu pozyskano 4,05 litra tego cennego daru.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym krwiodawcom za ich dar – dar krwi oraz
poświęcony czas.

Pan zmartwychwstał

Alleluja
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych prosimy przyjąć
najserdeczniejsze życzenia, aby w tych wyjątkowych dniach w Waszych
secach, rodzinach i domach zagościła wiara, miłość oraz nadzieja
Odradzającego się życia. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Pańśtwa
serca otuchą, wprowadzi do życia spokój i harmonię, przyniesie wiele szczęścia
i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.
Wesołego Alleluja
Przewodniczący Rady Gminy Potworów
/-/ Bogdan Milczarski
wraz z radami

Wójt Gminy Potworów
/-/ Marek Klimek
wraz z pracownikami samorządowymi
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Spotkanie z Sołtysami
W dniu 11 marca w Domu Kultury w Przysusze
odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu
gminnego z Sołtysami z terenu Gminy Przysucha.
Organizowane corocznie przez Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha, a w tym roku w wyjątkowym
terminie-w Dniu Sołtysa. Ze względu na obecną
sytuację epidemiczną, spotkanie odbyło się w sali
widowiskowej Domu Kultury z zachowaniem reżimu
sanitarnego i obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Tego dnia z przedstawicielami lokalnej społeczności,
Sołtysami spotkali się: Burmistrz Gminy i Miasta
Przysucha Tomasz Matlakiewicz, Zastępca Rafał
Seta, Przewodniczący Rady Mirosław Pierzchała, Dyrektor Domu Kultury Katarzyna Bochyńska-Wojdył
oraz Anna Szklarczyk Kierownik Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych. Po oficjalnym otwarciu spotkania
i powitaniu uczestników przez Burmistrza Tomasza
Matlakiewicza, przedstawiona została agenda roboczego spotkania celem, którego było omówienie
spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu
miejsko-gminnego. W pierwszym punkcie Zastępca
Burmistrza Rafał Seta przybliżył kwestię zaangażowania samorządu oraz prowadzone działania w zakresie zapewnienia seniorom z terenu Gminy i Miasta
Przysucha dowozu do punktów szczepień w ramach
Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Następnie Anna Szklarczyk Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy
i Miasta w Przysusze objaśniła szczegółowo sprawy
z zakresu podatków i opłat lokalnych w 2021 r.,
a Dyrektor Domu Kultury w Przysusze Katarzyna
Bochyńska-Wojdył kwestię funkcjonowania świetlic
wiejskich w czasie pandemii. Kolejny punkt spotkania dotyczył tegorocznego budżetu Gminy i Miasta
Przysucha. Burmistrz Tomasz Matlakiewicz omówił
inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie
do realizacji i przedsięwzięcia w ramach Funduszu
Sołeckiego oraz kwestię przyznania przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych - Sołtysom w Gminie Przysucha od stycznia
2021r. zryczałtowanej miesięcznej diety w wysokości
300 zł, za wykonywanie obowiązków wynikających
z pełnienia funkcji Sołtysa. Przekazana została również informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Przysusze
dotycząca przyznawania rolnikom płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok
2021. Istotnym punktem marcowego, roboczego
spotkania, była dyskusja o potrzebach, planach i zadaniach, które w najbliższym czasie będą realizowane na terenie gminy i miasta. Ponadto o codziennej
pracy Sołtysów w czasie pandemii. Podkreślając Ich
ważną rolę, jako przedstawicieli i liderów lokalnych
społeczności oraz zaangażowanie w sprawy sołeckie
i problemy mieszkańców. Kładąc nacisk na zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności w tym
trudnym dla wszystkich czasie. Każdy z obecnych
na spotkaniu otrzymał pamiątkowy upominek. Na
zakończenie posiedzenia Burmistrz Gminy i Miasta
Przysucha Tomasz Matlakiewicz wraz z Zastępcą
Rafałem Setą i Przewodniczącym Rady Mirosławem
Pierzchałą złożyli Sołtysom życzenia z okazji przypadającego tego dnia Święta oraz podziękowania za
całoroczną pracę i zaangażowanie.

Dorota Widawska
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Spotkanie konsultacyjne w sprawie
inwestycji drogowych
W ostatnich dniach lutego w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze odbyło
się spotkanie konsultacyjne w sprawie
inwestycji drogowych, w którym uczestniczyli: Pan Tomasz Dąbrowski Zastępca
Dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Pan Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pan
Rafał Seta Zastępca Burmistrza oraz Pani
Maria Madej-Sompolska Radna Gminy
i Miasta Przysucha. Spotkanie dotyczyło
podjęcia współpracy w zakresie: budowy
chodnika i odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 749 od miejscowości Gwarek do
miejscowości Ruski Bród oraz budowy
chodnika pomiędzy miejscowościami
Janików i Skrzyńsko. Ponadto podczas
spotkania omówiona została kwestia
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727ul. Dworcowa z drogą gminną – ul. Polna
w miejscowości Przysucha, jak również
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na ul. Legionów Polskich w Przysusze. - Nie są to sprawy nowe, ale wielokrotnie monitowane i wciąż
aktualne. Liczymy na przychylność i wsparcie. Jednocześnie deklarujemy udział gminy w opracowaniu dokumentacji projektowej- powiedział Pan
Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janikowie
ciągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów,
stanowiąca I etap zadania. Planowana wartość
inwestycji, to blisko 1,4 mln zł, z czego prawie
1 mln zł stanowią środki pozyskane na ten cel
przez Gminę i Miasto Przysucha z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania potrwa do końca kwietnia.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Janikowie przy ul. Górnej, ul. Cichej oraz
ul. Chmielnej. Przypomnijmy, że jest to realizacja II etapu zadania pn.”Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna,
Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha – Smogorzów”. W ramach prowadzonych
przez samorząd działań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej w listopadzie minionego
roku została zakończona budowa sieci wodoInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Gmina i Miasto Przysucha realizatorem Programu
powszechnej nauki pływania – „Umiem Pływać”
Już w marcu rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Programu powszechnej nauki
pływania – „Umiem Pływać”, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych z terenu
Gminy i Miasta Przysucha. Samorząd na realizację zajęć sportowych pozyskał dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowiące 50% całkowitej wartości
zadania, przekraczającej 36 tys. zł. Zajęcia z nauki pływania będą prowadzone nieodpłatnie na
pływalni w Przysusze dla dwóch grup uczestników i weźmie w nich udział 139 uczniów z klas
I-III szkół podstawowych. Na każdego ucznia
przypada 20 godzin zajęć sportowych. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku
będą mieli zapewniony dowóz na zajęcia w ramach realizowanego projektu. Pierwotnie realiza-

cja zajęć na pływalni miała odbywać się w dwóch
terminach: w okresie od marca do czerwca dla
grupy I i od września do grudnia dla grupy II.
Jednak ze względu na wprowadzone w połowie
marca nowe obostrzenia w związku z panującą
epidemią, dotyczące min. zawieszenia działalności basenów i obiektów sportowych, prowadzenie
zajęć w ramach projektu wg pierwotnie przyjętego harmonogramu, zostało wstrzymane.
Uczestnictwo w projekcie umożliwi dzieciom
nabycie podstawowych umiejętności pływania
oraz będzie miało wpływ na poprawę kondycji
i ogólną sprawność fizyczną uczniów. Ponadto
dzieci podczas zajęć, będą się uczyły bezpiecznych
zachowań w wodzie. Udział w programie ma także
na celu zachęcenie młodych ludzi do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowe-

go i aktywnego
stylu
życia,
co jest szczególnie ważne
w czasie panującej epidemii.
Wato
przypomnieć, że
Gmina i Miasto Przysucha
w minionym
roku była realizatorem pilotażowego projektu
w ramach Programu powszechnej nauki pływania – „Umiem Pływać”, w którym uczestniczyło
30 uczniów z PSP Nr 1 w Przysusze. Realizacja
zeszłorocznego przedsięwzięcia również była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Strażacy dowożą seniorów z terenu Gminy i Miasta
Przysucha na szczepienia przeciwko COVID-19
W związku z trwającą ogólnopolską akcją
szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Gmina i Miasto Przysucha prowadzi działania w zakresie zapewnienia
dowozu do punktów szczepień seniorom z terenu
gminy, osobom niepełnosprawnym, mającym
trudności w poruszaniu się. Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R czy N lub odpowiednio I grupę), zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Przysucha,
które chcą zaszczepić się przeciw COVID-19, ale
mają trudność z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu. Wystarczy zadzwonić pod
numer telefonu podany na stronie Urzędu Gminy
i Miasta w Przysusze 48 675 22 19 wew. 139 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
a wyznaczony gminny Koordynator działań udzieli
szczegółowych informacji i przyjmie zgłoszenie.
Kolejność szczepień przeciwko COVID-19 ustala
Narodowy Program Szczepień. Jak zarejestrować
się na szczepienie? 1. Infolinia 24/7- dzwoniąc na
bezpłatną i całodobową infolinię 989, 2. e-rejestracja-za pośrednictwem platformy pacjent.gov.pl, 3.
wiadomość sms-wyślij wiadomość o treści SZCZEPIMY SIE na numer 880 333 333. W odpowiedzi
otrzymasz instrukcje dotyczące kolejnych kroków,
4. w wybranym punkcie szczepień na terenie gminy:
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PULS
ul. Świętokrzyska 35 w Przysusze, Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Przysusze, Al. Jana Pawła II 4. Aktualne informacje
dotyczące szczepień znajdują się na: gov.pl/szczepimysie. Działania w zakresie zapewnienia ww. grupie
mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha dowozu
do wskazanych punktów szczepień, prowadzone są
przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze oraz jednostkami
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OSP Skrzyńsko i OSP Przysucha. Natomiast dodatkowa informacja dla osób
zainteresowanych dostępem
do usług diagnostycznych
w kierunku COVID-19, dotyczy wydłużonych godzin
pracy Punktów Diagnostyki
Mobilnej, obowiązujących
od 13 marca br. Punkt diagnostyczny zlokalizowany w
Przysusze ul. Radomska 29
tuż przy Stadionie Miejskim,
realizuje świadczenia 7 dni w
tygodniu: poniedziałek, wtorek, piątek, sobota, niedzielaw godz.8:00-15:00 oraz środa, czwartek w godz. 13:0020:00. Szczegółowe informacje o badaniach oraz zapisy
na wykonanie testów pod numerem tel. 226 020 997.
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207 rocznica urodzin Oskara Kolberga

Jerzy Kwaśniewski Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze

nek starszego pana w okularach i przypomnieć,
że dokonywał rzeczy prawie niemożliwych. Oto
Kolberg. Oskar Kolberg. Zapraszamy do oglądania i słuchania materiałów, które powstały
w ostatnim czasie w Domu Kultury-fragmentów
Dzieł Oskara Kolberga, czytanych przez przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze,
Domu Kultury, Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Przysucha, Towarzystwa Kulturalnego
im. Oskara Kolberga w Przysusze, „Poloneza
o Kolbergu” w wykonaniu Przysuskiej Orkiestry
Dętej i Chóru Canto oraz oberka w wykonaniu
naszej domokulturowej kapeli „Przysucha”.
Bardzo dziękuję wszystkim za aktywny udział,
czas poświęcony Oskarowi Kolbergowi i zaangażowanie w to wspaniałe wydarzenie.

Katarzyna Bochyńska-Wojdył

Nieustraszony kolekcjoner
wiedzy. Docierał do najdalszych
zakątków Królestwa Polskiego,
skutecznie "infiltrując" środowiska wiejskie. Sprytnie wykorzystywał kontakty, żeby pozyskać
pożądane informacje. Na co
dzień zwykły urzędnik państwowy, kiedy zaszła potrzeba, odbywał podróże do najodleglejszych
zakątków kraju, a nawet jeszcze
dalej. Z okazji 207 rocznicy jego
urodzin chcieliśmy, odpowiadając na akcję Muzeum im. Oskara
Kolberga w Przysusze „Przeczytaj Oskarowi Kolberga”, zapewnić
mu oprawę, na jaką, według nas,
zasługuje. Wyciągnąć go na kilka
dni z lamusa, odczarować wizeru-

Dzień Kobiet w Domu Kultury w Przysusze
Dzień Kobiet to jeden z najważniejszych dni
w kalendarzu. Dzień w roku, kiedy to Kobiety
stają się najważniejsze na świecie. Tego dnia
mężczyzna od samego ranka biega w poszukiwaniu najpiękniejszych kwiatów i słodyczy zastanawiając się, który kolor róż czy może tulipanów
wybrać. Jak każdego roku instruktorzy Domu
Kultury w Przysusze przygotowali z okazji Święta
wszystkich Pań program artystyczny. Pod kierunkiem Karola Sionka na scenie Domu Kultury po
raz kolejny wystąpiła Męska Grupa Pod Znakiem
Zapytania…W koncercie „Być kobietą…” w najbardziej znanych i lubianych utworach o Paniach
i dla Pań wystąpili: Leszek Wamil, Patryk Wójcik,
Robert Bomba, Łukasz Ciecierski, Waldemar Rek
oraz zespół w składzie: Karol Sionek – instr. Klawiszowe, Dominik Szymczyk – perkusja, Dariusz
Rejmer – gitara, Marek Kowalski – instr. Klawiszowe. Gościnnie zaśpiewała również Katarzyna
Bochyńska – Wojdył. Koncert został zarejestrowany i udostępniony w kanele YouTube Domu
Kultury w Przysusze. Spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem i był bardzo ciepło przyjęty

przez oglądające Panie. Piękną wiadomość napisała Ewa Kassala - polska pisarka, autorka m.in.
jedynej na świecie trylogii o królowych starożytnego Egiptu i drugiej o silnych kobietach czasów
Biblii – oglądałam koncert. Gratuluję! Ucałowania
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dla wszystkich. Pomimo pandemii Dom Kultury
nie zaprzestaje działań. Pracujemy, a największą
nagrodą dla nas są właśnie tak pochlebne opinie.

Katarzyna Bochyńska-Wojdył
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W przysuskich przedszkolach odbyły się konkursy recytatorskie
Wykorzystując zdolności i talenty przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola
Nr 1 w Przysusze, co roku organizowany jest
w naszym przedszkolu Konkurs recytatorski,
którego głównym założeniem jest rozwijanie
u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu oraz możliwość prezentacji
przed publicznością. Przedszkolny konkurs
ma na celu rozwijanie zdolności recytatorskich
dzieci, zamiłowań i zainteresowań twórczością
literacką, przybliżenie dzieciom twórczości poetów polskich. Konkurs, to również możliwość
prezentacji własnych umiejętności, to okazja do
wzmacniania wiary we własne siły, to wspaniała zabawa posiadająca wiele aspektów nie tylko
dydaktycznych, ale wychowawczych i społecznych. Tegoroczny, przedszkolny konkurs recytatorski przebiegał pod hasłem: „Wiersze, które
uczą”. Konkurs odbywał się w poszczególnych
grupach wiekowych a wzięło w nim udział
31 dzieci, które recytowały wiersze wybrane
w domu wspólnie z rodzicami lub utwory przygotowane na zajęciach w przedszkolu. W trakcie
konkursu, przedszkolaki zaprezentowały znane wiersze z klasyki literatury dziecięcej Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej
oraz innych polskich poetów. Każdy z recytatorów zachwycił wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworu. Wszyscy recytatorzy otrzymali
dyplomy a wyróżnienia na szczeblu przedszko-

la otrzymali: Wojciech Celej i Oskar Rak
z grupy IV. Obydwaj chłopcy będą reprezentować naszą placówkę w Domu Kultury
podczas "Małego Konkursu Recytatorskiego" na szczeblu powiatowym. Wszystkim
uczestnikom i ich rodzicom dziękujemy za
pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Wełpa

W Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Przysusze został przeprowadzony I etap konkursu recytatorskiego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Wśród
znakomitych recytatorów szczególną uwagę
przykuła wychowanka z grupy „Misie” Pola Cendrowska, przedstawiając wiersz I. Landau „Wieloryby” i to ona będzie reprezentowała przedszkole
w XXXVIII Małym Konkursie Recytatorskim. Wszyscy uczestnicy przedszkolnego konkursu otrzymali
z rąk Pana Dyrektora Leszka Wamila pamiątkowe
dyplomy i nagrody pocieszenia. Dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za zaangażowanie, za trud
i pracę włożoną w przygotowanie dzieci do konkursu, a zwyciężczyni dalszych sukcesów podczas
kolejnych etapów. Powodzenia!

Wychowawczynie
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VI Przysuski Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca miała miejsca msza św. w kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w
Przysusze w intencji Żołnierzy Wyklętych,
na której obecni byli mieszkańcy Przysuchy
a także przedstawiciele: samorządu Gminy
i Miasta Przysucha, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Przysucha, 72 pp. Armii Krajowej
wraz ze sztandarem, Stowarzyszenia Ułanów
im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego
mjr Hubala.

Edgar Piotr Tomaszewicz

Kolejny raz z okazji przypadającego na
1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych środowiska patriotyczne z Przysuchy postanowiły odpowiednio uczcić ten
wyjątkowy dzień, kiedy wspominamy polskich
żołnierzy podziemia niepodległościowego,
którzy po zakończeniu okupacji niemieckiej
stanęli do nierównej walki z kolejną okupacją tym razem komunistyczną. Tych właśnie
bohaterskich partyzantów uczcili harcerze
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Przysucha im. Oskara Kolberga pod komendą

phm. Anny Tomczyk,
którzy w sali widowiskowej Domu Kultury
w Przysusze przygotowali prezentację słowno-muzyczną
według
scenariusza pwd. Natalii Sławińskiej. Całość
wykonania można obejrzeć na youtubowym
kanale Domu Kultury
w Przysusze. Natomiast

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta
w Przysusze oddali krew potrzebującym

W ostatnim czasie w Zespole Szkół Nr 1 im.
Jana Pawła II w Przysusze miała miejsce charytatywna akcja - Zostań Honorowym Dawcą Krwi
"Oddaj krew dla Moniki". W zorganizowaną akcję
honorowego oddawania krwi aktywnie włączyli się
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze
na czele z Zastępcą Burmistrza Rafałem Setą. W
akcji oddawania krwi uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, uczniowie oraz absolwenci ZS Nr 1 i ZS Nr 2
w Przysusze oraz wiele innych osób, które tego

dnia zdecydowały się wesprzeć tą szlachetną inicjatywę, chcących nieść bezinteresowną pomoc
potrzebującym. Pani Monika, dla której została zorganizowana zbiórka krwi, jest działaczką w Stowarzyszeniu „WyGramy Opoczno”. Współorganizując
i udzielając się przy wielu akcjach charytatywnych,
okazywała i niosła pomoc potrzebującym. Niestety teraz sama potrzebuje pomocy. Tego dnia, do
punktu pobrań w godzinach od 9 do 12 zgłosiło
się ponad 40 osób. Po przeprowadzonej wstępnej
weryfikacji 30 osób zostało zakwalifikowanych,
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

jako dawcy. Udało się zebrać aż 13 litrów bezcennego leku, jakim jest krew. Zbiórka krwi w ZS Nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze odbyła się dzięki
przychylności i pomocy Dyrekcji szkoły i pracowników oraz Szkolnego Koła PCK i Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.
dr. Konrada Vietha w Radomiu. Pani Monice życzymy powodzenia i szybkiego powrotu do zdrowia. Warto pomagać!

Dorota Widawska
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Informacja o płatnościach bezpośrednich
dla rolników w 2021 roku

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 ze
zm.), zwanej dalej ustawą o płatnościach i art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
z 2021 r., poz. 182) wniosek o przyznanie płatności, składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji.
W latach 2018-2021, rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim. W tych samych latach,
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 311 z późn. zm.) wysyłane były wnioski spersonalizowane wraz z materiałem graficznym, co było wykorzystywane przez
rolników, składających wnioski w wersji papierowej.
Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej, czy też złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.
Ponadto, każdy rolnik ma obowiązek wskazania upraw we wniosku, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha.

Ruszyły prace przy budowie hali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Rusinowie
Na potrzeby szkoły zaprojektowano halę
o wymiarach osiowych 26.40m x 48.00m i wysokości 7.30m pod najniższy punkt dźwigara
oraz parterowe zaplecze o wymiarach osiowych 14.40m x 25.50m i wysokości 3,05m.
Całość będzie połączona z istniejącym budynkiem szkolnym łącznikiem o wymiarach osiowych 8.10m x 9.44m.
W budynku powstanie również zaplecze
z dwoma zespołami przebieralni z umywalniami i sanitariatami dla grup 25-30 osobowych,
salą do ćwiczeń-siłownią oraz magazynem
sprzętu sportowego, sanitariatami ogólnodostępnymi i dla osób niepełnosprawnych, gabinetem wf z szatnią i umywalnią dla trenerów,
pomieszczeniem technicznym i porządkowym

oraz widownia na 180 osób. Obiekt będzie
ogólnodostępny, niekomercyjny, przeznaczony na potrzeby realizacji zajęć wychowania
fizycznego, jednocześnie będzie służył społeczności lokalnej do aktywnego spędzania
czasu wolnego, jak również umożliwi współzawodnictwo sportowe. Obecnie na placu
budowy trwają roboty budowlane związane
z kanalizacją sanitarną i deszczową oraz roboty ziemne związane z fundamentami.
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Kolejna zbiórka krwi
w Gminie Rusinów
Mieszkańcy Gminy Rusinów już po raz
czwarty udowodnili, że potrafią okazać serce potrzebującym. Pamiętamy pierwszą 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 druga zbiórka krwi, która
również cieszyła się dużym odzewem ze strony mieszkańców. Wtedy w akcji wzięło udział
30 osób, które oddały 13,5 litra krwi.
22 listopada 2020 roku odbyła się trzecia
akcja krwiodawstwa, krew oddały wówczas
33 osoby i zebrano 14,85 litra płynu, wtedy pomagaliśmy druhowi z Woli Gałeckiej.
Mimo, że obecna sytuacja zmniejszyła liczbę
chętnych do oddawania krwi, to w niedzielę w Rusinowie zarejestrowało się 29 osób, a krew oddały
23 osoby, co dało w sumie 10,35 litra. Biorąc pod
uwagę dzisiejszą rzeczywistość, w której wiele
osób ogranicza kontakty należy uznać, że to dobry
wynik. Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Rusinów
zaangażowali się w szczytną akcję krwiodawstwa.
- Na mieszkańców naszej gminy zawsze można
liczyć, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii. Uważam,
że warto pomagać chorym i potrzebującym. Choć
w dzisiejszej akcji udało się zebrać mniej krwi, to
najważniejsze, że akcja jest kontynuowana. Krew na
pewno się przyda, bo wielokrotnie słyszymy w róż-

nych mediach apele o oddawanie krwi – powiedział
Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski.
Organizatorami akcji byli: Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski, Przewodniczący
Rady Gminy Rusinów Hieronim Seta, a koordynatorem całej akcji była Katarzyna Stocka dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie.
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Strażacy ochotnicy
z Zychorzyna
walczą
z koronawirusem
Ochotnicza Straż Pożarna z Zychorzyna
otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kolejne dofinansowanie na realizację zadania
publicznego pn.: „Dezynfekcja skutecznym sposobem na walkę z koronawirusem” w obszarze
„Porządek i bezpieczeństwo publiczne”. W ramach zadania został zakupiony generator ozonu,
który posłuży do ozonowania budynków użyteczności publicznej, co zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusa i zminimalizuje skutki COVID-19 na
terenie Gminy Rusinów.
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Ostrożnie z wilkami

Wilki mogą być niebezpieczne również dla człowieka
W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień
na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem
wilka Canis lupus. Gatunek ten zwiększa swoją
liczebność i zasięg, natomiast człowiek zajmuje
coraz to nowsze większe tereny (w tym tereny
leśne), m.in. pod zabudowę. Takie działania
mogą prowadzić do bezpośredniej styczności
wilków z ludźmi, również na terenach, na których ten gatunek od dawna nie był widywany.
Incydentalne przypadki są często nagłaśniane
w mediach, choć nie zawsze rozgłos ten jest
adekwatny do stopnia zagrożenia. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi.
Jednak, jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą
zachować się nieobliczalnie jeśli są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie wówczas,
gdy zostaną oswojone (zhabituowane) poprzez
regularne dokarmianie (pojawia się wówczas
uwarunkowanie pokarmowe) lub w wyniku zabrania szczenięcia z lasu i wychowywania przez
człowieka. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla
dobra wilków, niezmiernie ważne jest unikanie
działań, które zachęcają te drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań lub uzależniają
je od pokarmu dostarczanego przez człowieka.
Lęk przed człowiekiem jest cechą charakterystyczną wilka. Zwierzę może jednak ten lęk zatracić w wyniku zaburzeń spowodowanych np.
chorobą (taką jak świerzbowiec, wścieklizna
i in.) lub na skutek nieodpowiedzialnego zachowania ludzi próbujących wilki dokarmiać lub
wręcz oswajać. W przypadku młodych wilków,
zaburzenia mogą być spowodowane rozbiciem
watahy na przykład po śmierci rodziców, dlatego wszelkie działania kłusownicze zasługują
na największe słowa potępienia i muszą być
za każdym razem penalizowane. Zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć sytuacji,
w której wilki oswajają się i zaczynają stwarzać
problemy:
NIGDY NIE DOKARMIAJ WILKÓW, nawet
jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone
i wymagające pomocy. Zamiast karmić lub
próbować samodzielnie pomagać wilkowi,
zawiadom natychmiast właściwą terenowo
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
(RDOŚ) i skontaktuj się ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”. Mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze
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w szczelnych pojemnikach z pokrywami.
Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w szczególności kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać
wilki. Zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc składowania
odpadów kuchennych może odstraszać wilki
od podchodzenia w ich pobliże.
Jeśli jesteś turystą, spacerujesz po lesie,
wędrujesz z plecakiem, biwakujesz w lesie,
uprawiasz biegi terenowe lub inne rodzaje rekreacji aktywnej, jesteś zbieraczem
grzybów lub jagód, nigdy nie pozostawiaj
resztek żywności w koszach na parkingach
leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla
turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one
szczelne i regularnie opróżniane.
 Jeśli jesteś fotografem przyrodniczym lub
myśliwym, nigdy nie dostarczaj mięsa na
nęciska przy czatowniach lub ambonach.
Nie ma znaczenia, czy są to szczątki martwych zwierząt dzikich lub hodowlanych,
czy też produkty zawierające mięsne składniki, np. karma dla psów. Wilki, dzięki niezwykle czułemu węchowi, orientują się,
że to człowiek dostarczył pokarm, i mogą
zacząć postrzegać ludzi jako dostarczycieli
pożywienia.
Jeśli pracujesz w lesie, jesteś np. pracownikiem zakładu usług leśnych, budowniczym
dróg leśnych, instalatorem sieci energetycznych, nigdy nie pozostawiaj żywności
w miejscu pracy. Pakuj wszystkie odpadki
i zabieraj z sobą. Pozostawiona żywność
może zwabiać drapieżniki w pobliże pracujących w lesie ludzi.
Jeśli jesteś leśnikiem lub pracownikiem
parku narodowego i odpowiadasz za turystyczne udostępnianie terenów leśnych, nie
instaluj w lesie koszy na odpadki. W zamian
zainstaluj tablice zachęcające turystów do
zabierania resztek jedzenia i opakowań po
żywności ze sobą do domu.
Bądź świadom, że jakikolwiek jest powód
pozostawiania lub udostępniania resztek
żywności w lesie lub w jego pobliżu, wilki,
a szczególnie młode osobniki, mogą uzależnić się od takiego źródła pokarmu i w efekcie
nauczyć się postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia.
Zawsze zwracaj uwagę i odpowiednio reaguj
na sytuację z której wynika, że wilki regularnie żerują na pokarmie pozostawianym przez
ludzi (nęciska, czatownie fotograficzne, kosze i doły na śmieci, kompostowniki, itp.).
Zawiadom o tym natychmiast odpowiedni
Urząd Gminy i Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska.
Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka,
NIGDY GO NIE DOTYKAJ ANI NIE ZABIERAJ Z SOBĄ, nawet jeśli wygląda na chore
i skrajnie wycieńczone. Jeśli masz możliwość, zrób mu kilka zdjęć i zaznacz to
miejsce w swoim telefonie (np. w Google
Maps), albo zapamiętaj numer najbliższego
słupka oddziałowego i natychmiast zawiaInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

dom właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i skontaktuj się ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”.
Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje nielegalnie wilka w niewoli, dla dobra swojego i sąsiadów, natychmiast zawiadom odpowiednią
RDOŚ.
Jeśli spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m)
lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się
komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik
poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:
Unieś ręce i machaj nimi szeroko w powietrzu.
To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi że twoja
sylwetka będzie lepiej widoczna.
Pokrzykuj głośno, ostrym tonem w stronę
wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma
do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile
widziany.
Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się,
podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi
w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.
Wycofaj się spokojnie; możesz przyspieszyć
dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuję się tobą.
Jeśli masz taką możliwość, zrób zwierzęciu
zdjęcie i zawiadom o zdarzeniu właściwy Urząd
Gminy, RDOŚ i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.
Zdjęcie utworzone przez wirestock - pl.freepik.com

Paweł Kołtonowicz

E-FAKTURA Zakład Usług
Komunalnych
w Wieniawie
Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie
informuje, że od dnia dzisiejszego uruchomiony został system e-faktury. Odbiorca zainteresowany odbieraniem faktur w formie
elektroniczniej zgodnie z art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106
z późn. zm.) winien złożyć pisemne oświadczenie, którego wzór został załączony jako
załącznik do niniejszego artykułu. Wzór niniejszego oświadczenia można także pobrać
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy
w Wieniawie lub u inkasenta. Ponadto Zakład
informuje, że w przypadku dużego zainteresowania odbieraniem faktur w formie elektronicznej, zostanie rozważone przez Zakład uruchomienie internetowej aplikacji e-BOK, czyli
elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, w którym
odbiorca będzie mógł samodzielnie sprawdzić
swoje rozliczenie wobec Zakładu, podać stan
wodomierzy oraz pobrać e-fakturę.

Wieniawa

Ankieta dla Mieszkańców Gminy Wieniawa
nują możliwościami technicznymi, zachęcam do
składania ankiet w formie papierowej, w Biurze
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Wieniawie.
Proszę również o pomoc w wypełnieniu ankiet
osobom starszym, wszystkim, którzy takich możliwości nie mają! Z wyrazami szacunku. Ankieta
jest dostępna pod adresem: https://forms.gle/
iFs8amc43NxYgRnV9

Krzysztof Sobczak

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy
Wieniawa
Znajomość przez pracowników samorządowych woli i potrzeb społeczeństwa, jest gwarantem odpowiedniej jakości usług świadczonych na
rzecz Mieszkańców. Przystępując diagnozy tych
potrzeb, zwracam się do Państwa z uprzejmą
prośbą o uzupełnienie załączonej ankiety, która
będzie elementem inaugurującym przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata
2021-2030. Każdy głos ma ogromne znaczenie,
a każda wypełniona ankieta będzie czynnikiem
decydującym o kierunkach rozwoju samorządu w kolejnych latach! Jeszcze raz serdecznie
Państwa proszę o jak najbardziej liczny udział
w diagnozie potrzeb. Osoby, które nie dyspo-

Ankieta dla Przedsiębiorców
Szanowni Przedsiębiorcy,
Urząd Gminy Wieniawa przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy
Wieniawa na lata 2021-2030”. Strategia jest planem, który określa cele rozwoju gminy, wyznacza kierunki działania i zadania operacyjne oraz
wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Tym
samym jest odpowiedzią na ustawowy wymów
prowadzenia polityki rozwoju. Biorąc pod uwagę
powyższe, zwracam się z prośbą o uzupełnienie
ankiety dedykowanej bezpośrednio do Was. Poznanie Waszej opinii pozwoli zwrócić szczególną
uwagę na zakres świadczonych usług oraz umożliwi rozpoznanie barier, które obecnie obserwujecie na naszym terenie. Ankieta jest anonimowa
a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż max.
3 min. Za pomoc ipoświecenie chwili czasu ser-

decznie dziękuję. Ankieta dostępna pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1oZMo_8U9DPi-72uFBx9Hj1H7weYn88trOZ_9POjAczM/
viewform?edit_requested=true

Paweł Kołtonowicz

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności
lokalnej Gminy Wieniawa
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą
o wypełnienie i przesłanie ankiety zamieszczonej
w poniższym linku:
https://forms.gle/cS4R2x4aNStsrQyU8
Przesłane przez Państwa, wypełnione ankiety
przyczynią się do zbudowania diagnozy potrzeb
i potencjału wspólnoty samorządowej Gminy
Wieniawa w ramach projektu pn.: Centrum Usług
Społecznych w Wieniawie" realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 - 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział
w badaniu ankietowym jest całkowicie anonimowy. Zachęcam do zapoznania się z ankietą
i z góry dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.
Z poważaniem Edyta Wielgo p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieniawie.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy i Goście z Gminy Wieniawa
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu, by ten wyjątkowy
czas upłynął w rodzinnej atmosferze. Niech przesłanie płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego, napełnia serca radością, a miłość i dobro na
zawsze zagoszczą w Państwa domach.
Wójt Krzysztof Sobczak
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Calzone na zajęciach
Dzisiaj mam okazję spotkać się z Państwem
w nieco innej formie, niż zwykle, chociaż nie zabraknie również pysznego przepisu. Mimo trudnego czasu pandemicznych ograniczeń władze oświatowe zostawiły nam możliwość bezpośredniego prowadzenia
zajęć nauki praktycznej. Jako pedagog uważam, że
nie można uczyć zawodu bez prawdziwej praktyki.
Dlatego mimo wszelkich trudności nie skorzystałam z możliwości tzw. nauki hybrydowej i ze swoimi
grupami spotykam się na normalnych lekcjach, a nie
on line, chociaż teoretycznie byłoby to możliwe. Na
jednych z ostatnich zajęć ćwiczyłyśmy z uczennicami
klasy II szkoły zawodowej robienie włoskiego specjału – calzone. To wielki pieróg z ciasta drożdżowego
i smakowitego nadzienia składającego się z różnych
gatunków sera, wędlin (najlepiej włoskich) i sosu
z pomidorów. Całość receptury i procesu wykonania tych pyszności podpatrzyłam u włoskiego
Wspomnienie mojej młodości
Tam gdzie rodzinna ma wioska,
tam mój rodzinny był dom.
Co mi dziś z tego zostało to tylko tyle,
że miłe wspomnienia są.
Znałem tam każdy zakątek
i zaścianki wioski też,
kto tu się z młodych wychował
za chlebem w szeroki świat szedł.

Wielkanoc
Poświęcona palma,
już zdobi mieszkanie.
Okna rozjaśniły
świeże firanki.
Wazon z baziami
na stole stanie,
a w koszyczku pisanki.
Za kilka dni
Wielkanocne Święta.
Nadchodzą co roku
razem z wiosną.
Ze świąt najważniejsze.
O każdych się pamięta.
Odnowę duchową niosą.
Procesją powitamy Święta.
Zadzwonią głośno dzwony.
Radośnie wiernym ogłoszą
Boże Zmartwychwstanie.
Ciepła, rodzinna atmosfera.
Stół świątecznie przystrojony.
I Wielkanocne Śniadanie.
Przy świątecznym stole,
zasiądźmy z całą rodziną.
Z jajkiem święconym,
złóżmy sobie życzenia.
Zacieśniajmy rodzinne więzi,
gdy już Święta przeminą.
Niech czas tego nie zmienia.
Halina Siwiec
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Czasem zatęsknię za domem rodzinnym
i chciałbym wtedy tam być,
spotkać tam swoich kolegów
i wśród rodziny swej żyć
Odżyją wtedy wspomnienia
z tamtych młodzieńczych lat,
oj jak tam było wesoło
a dziś to już inny świat.
Dziś los nas porozrzucał
po świecie każdego z nas,
i w ciszy wspominamy
beztroski wspaniały czas.
Mieszkamy wśród obcych nam ludzi,
spędzamy tam lata i dni
ale swój dom rodzinny będę pamiętał,
który po latach mi się śni.

Tadeusz Figarski

Już wiosna
Urzeczony wiosną, kiedy ta przychodzi.
W barwach i kolorach cały świat spowity.
Oddycham swobodą, dary wiosny czuję,
bo w każdej istocie dar ten jest ukryty.
Nad całą przyrodą już wiosna króluje,
co to jak niewiasta o wszystko zadbała.
Spogląda z zaszczytem, wszystko pielęgnuje
i o niczym wiosna też nie zapomniała.
Rozwija stokrotki, kaczeńce na łące,
o innych kwiatach też nie zapomniała.
Gdzie stopy postawi, tam wszystko rozkwita
i soczystą zieleń wokoło posiała.
Zbudziła przyrodę-florę i faunę,
drzewa, krzewy kwiatami okryła.
Całe roje pszczele, by je zapylały,
nasza pani wiosna na świat wypuściła.
Gdyż każda istota ma coś do zrobienia,
kiedy wiosna przychodzi i do życia budzi.
Jakaś wielka siła o tajemnej mocy
udziela się wszystkiemu - od świata roślin,
świata zwierząt, i nie pomija ludzi.

Tadeusz Figarski

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

mistrza kuchni, znakomitego pizzaiolo Vito Iacopelli
w serwisie Youtube.com Dodam, że całość prac
związanych ze zrobieniem ciasta, przygotowaniem
wszystkim składników, samym zrobieniem calzone,
wykonały uczennice pod moim okiem oczywiście.
Dzień przed zajęciami przygotowałam tzw „poolish”,
czyli prefermentat do zrobienia właściwego ciasta. Do
300 ml wody o temperaturze pokojowej dodałam łyżkę miodu i 5 gram suszonych drożdży, a następnie
300 gram mąki (najlepiej typu 00 do pizzy, jeśli nie
mamy to może być każda uniwersalna). Wszystko
razem trzeba wymieszać, aż do uzyskania półpłynnej konsystencji. Pojemnik z prefermentatem należy
przykryć folią i zostawić na godzinę w temperaturze
pokojowej. Następnie należy umieścić pojemnik
na 18 – 24 godzin w lodówce. Po tym czasie jesteśmy gotowi do dalszych działań. Prefermentat łączymy z 200 ml wody i mieszamy do ujednolicenia
konsystencji. Następnie dodajemy 450 gram mąki
i 25 gram soli Dokładnie wyrabiamy nie krócej niż
przez ok. 15 minut( w robocie planetarnym 10 –
15 min na wysokich obrotach). Wyrobione ciasto
powinno być elastyczne i lekko klejące. Gotowe
odkładamy pod przykryciem na 15 minut i później
forujemy kule. Powinniśmy otrzymać 4 kule po ok.
300 gram każda. Układamy je na blasze i przykrywamy folią. Odstawiamy na ok 2 godziny, żeby ciasto
urosło. Następnie porcję ciasta rozciągamy ręcznie lub wałkujemy na okrąg o średnicy 30 – 35 cm
i układamy nadzienie. Może to być np. sos boloński
z mięsem i serem żółtym. My zrobiłyśmy nadzienie neapolitańskie, z elementami polskimi. Zamiast
ricotty użyłyśmy serka Twój Smak wymieszanego
ze śmietaną 18 procent do konsystencji gęstego
serka homogenizowanego, na to pokrojone w paski
plasterki salami, szynki lub innej wędliny i ser mozarella dostatnio. Trzeba pamiętać o zostawieniu
1 cm brzegu do sklejenia pieroga. Po sklejeniu pieroga na wierzchu przecinam otwór, żeby powietrze mogło wyjść ze środka, smaruję passatą lub pulpą pomidorową i obficie posypuję parmezanem i mozarellą.
Na wierzchu jeszcze plaster szynki lub innej wędliny.
Gotowe calzone włożyłyśmy do pieca rozgrzanego do
min 200 stopni i piekłyśmy, aż calzone stały się złociste. To były bardzo udane zajęcia, a calzone wyszły
nam rewelacyjnie. Smacznego.

Monika Grzywaczewska
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I Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej Chłopców o Puchar
Starosty Przysuskiego
W Powiatowej Hali Sportowej 23-25.04.2021
odbędzie się I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Chłopców o Puchar Starosty Przysuskiego. Organizatorem jest Klub Sportowy Uniwersytet Radom.
Patronat Honorowy nad turniejem objął Starosta

Przysuski. Turniej jest organizowany dla zawodników
urodzonych w 2008 roku i młodszych. W turnieju wystartuje 12 drużyn z całej Polski. Zawodnicy zostaną
zakwaterowani na terenie ośrodka wypoczynkowego
„Marysieńka”. Warto podkreślić, że część drużyny
Uniwersytet Radom stanowią
zawodnicy pochodzący z powiatu przysuskiego. Nagrody
na turniej w postaci medali,
dyplomów i statuetek przygotowuje Starosta Przysuski. Pozostałe nagrody funduje klub
Uniwersytet Radom. Każdy
zawodnik otrzyma pamiątkową koszulkę. Dla najlepszych
organizatorzy
przewidzieli
nagrody. Organizatorzy mają
zamiar organizować turniej cyklicznie. Bardzo się cieszę, że
po wielu trudach, Przysucha
ponownie staje się miastem,
w którym odbędą się mecze
piłki ręcznej. Chociaż czasy
są trudne i może się okazać,
że pandemiczne obostrzenia
uniemożliwią
przeprowadzenie zawodów w zaplanowanym terminie, to jednak
bardzo mnie cieszy, że są ludzie, którzy chcą propagować
sport i zdrowy styl życia. Bez
względu na to, czy 23 kwietnia
rozpoczną się rozgrywki, czy
będzie to inny termin to mam
ogromną nadzieję, że stanie
się on wydarzeniem będącym
początkiem restytucji piłki
ręcznej w Przysusze – mówi
wicestarosta Marek Kilianek

SKS Oskar na
spotkaniu u starosty
22.03.2021 r, odbyło się spotkanie Starosty
Mariana Niemirskiego i Wicestarosty Marka Kilianka
z przedstawicielami Zarządu SKS Oskar Przysucha
tj. Prezesem Tadeuszem Rejmerem i Wiceprezesem
Waldemarem Kwiatkowskim. W spotkaniu udział
wzięli również trener Oskara Łukasz Wiśnik, który
został laureatem Plebiscytu Sportowego Echa Dnia
w kategorii „Trener Roku” powiatu przysuskiego
oraz kapitan drużyny Piotr Kornacki – „Sportowiec
Roku” powiatu przysuskiego. Starosta pogratulował
zwycięzcom plebiscytu oraz złożył podziękowania
dla wszystkich członków Zarządu klubu SKS Oskar
Przysucha za rundę jesienną 2020, życząc dalszych
sukcesów sportowych. Spotkanie upłynęło w bardzo
miłej atmosferze, a Starosta wyraził swoją nadzieję
na szybki awans Oskara do III ligi, czego wszystkim
zawodnikom i sympatykom klubu życzy. Starosta
Marian Niemirski przesłał również do wszystkich klubów, biorących udział w rozgrywkach ligowych podziękowania za rundę jesienną i życzenia sportowych
sukcesów w tym trudnym pandemicznym czasie.

Marta Zbrowska

OGŁOSZENIE
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID -10 , o których mowa w art1i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Przysusze zawiesza udzielanie porad prawnych osobiście w ramach
nieodpłatne poradnictwa prawnego w punkcie w Przysusze ulica Szkolna 7.
Nieodpłatną pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku można uzyskać pod numerami telefonów:
Poniedziałek od 7.30 -11.30 pod numerem telefonu -605 588 172, 693 561 224
Wtorek
od 7.30 -11.30 pod numerem telefonu -605 588 172
Środa
od 7.30-11.30 pod numerem telefonu - 693561224
Czwartek
od 7.30 -11.30 pod numerem telefonu -508 169 945
Piątek
od 7.30 -11.30 pod numerem telefonu -695 982 001
Można także złożyć wniosek .Wzór wniosku –zgłoszenie porady na odległość można pobrać ze strony www.przysucha.pl. Ponadto istnieje
możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej
.Zapisy na bezpłatną pomoc prawna link na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie Starostwa Powiatowego w Przysusze. Zapisy także
pod numerem telefonu 48 675 2339 wew.41
Nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej ,która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu
ostatniego roku.
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