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nej innej kwestii nie realizuję tutaj żadnych swoich 
założeń, czy priorytetów. Sam tę sytuację traktu-
ję, jako niechcianą ostateczność i mam nadzieję, 
że zajdzie w międzyczasie zmiana, która umożliwi 
zatrzymanie karetek, ale muszę przygotować się 
również na najgorsze, w tym na likwidację. Jed-
nak do 31 marca działamy na razie bez zmian. Jeśli 
dojdzie do jakiejkolwiek pozytywnej zmiany my 
również wycofamy się z podjętych już do tej pory 
działań. Wypowiedzenia umów o pracę można wy-
powiedzieć w każdej chwili i nie muszą one zostać 
zrealizowane do końca. Jako lekarz mam świado-
mość, że utrzymanie karetek tutaj to dla mieszkań-
ców duża rzecz. Od lat to się dobrze sprawdza i 
mam tego świadomość i dla tego też cała ta spra-
wa wywołuje mój głęboki niesmak, ponieważ mam 
też świadomość, że to ja na końcu będę oceniany 
jako ten, który zlikwidował karetki. Ale proszę mi 
wierzyć, że gdyby nie warunki finansowe, w jakich 
przyszło teraz pogotowiu funkcjonować nigdy nie 
podjąłbym tego tematu. Nie mogę jednak jako dy-
rektor i człowiek odpowiedzialny udawać, że nie 
widzę narastającego problemu pogarszającego się 
bilansu ekonomicznego placówki. Swoje negatyw-
ne opinie dotyczące zmian w działalności karetek 
pogotowia w powiecie wyrazili obecni na spotka-
niu radni Rady Powiatu w Przysusze. Członkowie 
rady umówili się na spotkanie poświęcone poru-
szanym problemom za dwa tygodnie. Poproszony 
o komentarz Przewodniczący Rady SPZZOZ Marek 
Kilianek powiedział po spotkaniu: „To bardzo trud-
na sprawa dla nas wszystkich i z wielkim żalem 
muszę stwierdzić, że musimy się w gronie rady 
społecznej nią zajmować. Jako człowiek i miesz-
kaniec powiatu muszę stwierdzić, że trudno jest mi 
sobie wyobrazić sytuację po likwidacji karetek po-
gotowia przy SPZZOZ w Przysusze. W mojej oce-
nie ich bliskość decyduje o skuteczności ratowa-
nia życia i mamy na to bardzo wiele pozytywnych 
przykładów. Nie możemy zapomnieć o fakcie, że 
nasza społeczność się starzeje i zapotrzebowanie 
na ten rodzaj usług medycznych będzie rosło. Pa-
miętajmy również, że przez pandemię wiele osób 
rezygnuje z normalnych usług medycznych, w tym 
profilaktycznych, a kontakt z lekarzem następuje 
dopiero w wyniku jakiegoś wypadku, czy poważ-
nego zagrożenia zdrowia i życia. Wtedy niezbędna 
jest również pomoc pogotowia. Dlatego czas na 
najwyższą mobilizację i działania wspierające na-
szą placówkę i jej dyrektora również. Mam nadzie-
ję, że uda nam się być skutecznymi w tej sprawie. 
Tak, jak powiedziałem na posiedzeniu nie zgadzam 
się nosić łatki likwidatora, jako efektu tej kadencji.

Jarosław Bednarski

Posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ.

Spotkanie otworzył wicestarosta Marek Kilia-
nek, który po powitaniu przybyłych gości zapoznał 
uczestników spotkania z planowanym porządkiem 
obrad, który obejmował: Wydanie opinii w sprawie 
najmu 3 obiektów użytkowanych przez SPZZOZ 
w Przysusze, wydanie opinii w sprawie zmian w 
regulaminie organizacyjnym SPZZOZ w Przysusze, 
sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z poprzed-
niego posiedzenia. Porządek obrad przyjęto bez 
uwag. Wicestarosta przedstawił pismo w sprawie 
oddania w najem nieruchomości, lokal pierwszy 
na działalność komercyjną o powierzchni 12,3 m2, 
drugi lokal o powierzchni 18,6 m2 – garaż, oraz 
lokal trzeci do najmu w trybie bezprzetargowym 
dla Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Po wysłuchaniu 
opinii dyrektora SPZZOZ w Przysusze dr. Juliana 
Wróbla, Rada podjęła uchwałę w sprawie pozy-
tywnego zaopiniowania najmu trzech pomiesz-
czeń będących własnością SPZZOZ w Przysusze. 
Po zrealizowaniu 2 punktu porządku obrad rada 
przystąpiła do realizacji punktu 3 polegającej na 
zaopiniowaniu zmian w regulaminie organizacyj-
nym SPZZOZ w Przysusze na wniosek dyrektora 
jednostki. Zmiany mają polegać na przejęciu czę-
ści spraw związanych z obsługą jednostki przez 
Sekcję Spraw Pracowniczych. Konieczność wpro-
wadzenia tej zmiany uzasadniał dyrektor faktem 
przejścia na emeryturę pracowniczki, która do tej 
pory zajmowała się obsługą spraw pracowników i 
kwestią rozliczeń z NFZ. Przyjęcie zmiany regula-
minie ma zapewnić placówce ciągłość prowadze-
nia bieżących rozliczeń z podmiotami zewnętrzny-
mi i obsługi  pracowników. Po przeprowadzeniu 
głosowania, prowadzący spotkanie wicestarosta 
Marek Kilianek poinformował, że Rada Społeczna 
SPZZOZ w Przysusze pozytywnie zaopiniowała za-
proponowane zmiany. W części poświęconej spra-
wom różnym wicestarosta zwrócił się do dyrektora 
SPZZOZ z prośbą o wyjaśnienie spraw związanych 
z działalnością pogotowia. Dyrektor Julian Wróbel 
informował, że w związku z pogarszającym się 
finansowaniem i postępującym wzrostem cen, 
usługi świadczone przez pogotowie stają się co-
raz większym problemem finansowym dla całego 
SPZZOZ. Utrzymanie obowiązujących umów w 
kontekście obowiązkowej waloryzacji płac wszyst-
kich pracowników medycznych przypadającej na 
lipiec 2021 r., oznaczać będzie stałe pogorszenie 
bilansu ekonomicznego przysuskiej placówki, 
którą czeka do rozwiązania wiele problemów or-
ganizacyjnych spowodowanych również przez 
pandemię koronawirusa. Zmiana profilu działania 
szpitala wywołała wygaśnięcie, bądź rozwiązanie 
umów na specjalistyczne usługi medyczne świad-

czone przed pandemią i w tej chwili ich przywró-
cenie  wydaje się być praktycznie niewykonalne, 
ponieważ lekarze, na których takie usługi opierały 
się przed pandemią nie chcą powrócić do świad-
czenia usług w Przysusze, co również nie poprawia 
kondycji materialnej naszej placówki jako całości. 
Sytuacja materialna ratownictwa medycznego jest 
jednakowa w całej Polsce i wypada mieć nadzieję, 
że w końcu ktoś się obudzi i zapewni taki poziom 
finansowania tego typu usług, które pozwolą choć-
by tylko na zwrot kosztów działania ratownictwa. 
Wicestarosta Marek Kilianek zwrócił się do dyrek-
tora SPZZOZ z prośbą o przygotowanie dla Rady 
Społecznej SPZZOZ w Przysusze szczegółowych 
danych obrazujących wszystkie koszty związane 
z realizacją także tej najbardziej drastycznej opcji, 
czyli zamknięcia działalności ratownictwa medycz-
nego w Przysusze. Wyraził również nadzieję, że 
będzie możliwość przygotowania rozwiązań, które 
zabezpieczą przed likwidacją. Chciałbym, żebyśmy 
nie zapisali się tutaj jako likwidatorzy na czele z Pa-
nem Dyrektorem -  mówił wicestarosta. Działania 
powinniśmy w tej sprawie podejmować wszyscy i 
na każdej możliwej niwie. To że można być sku-
tecznym w pozytywnym sensie pokazuje przykład 
kozienicki ilustrowany przez prasę. Więc myślę, 
że zanim zapadną jakieś nieodwracalne i bolesne 
z punktu widzenia naszej społeczności decyzje, 
wykorzystajmy wszelkie drogi, które pozwolą nam 
osiągnąć pozytywny cel. Mówię to szczerze. Nie 
chcę zostać zapamiętany jako likwidator. Dyrektor 
Wróbel zaznaczył, ze to nie jest likwidacja i dzia-
łania proponowane nie prowadzą do żadnej kata-
strofy. Usługi będą realizowane, a najważniejsze 
jest utrzymanie samego SPZZOZ – u. Zwrócił także 
uwagę na pojawiające się w środowiskach rządo-
wych informacje o planowanym upaństwowieniu 
szpitali. Jak powiedział, my w Przysusze też ten 
proces przejdziemy pomyślnie jeśli będziemy się 
mieścić w bilansie ekonomicznym. Jako dyrektor 
za ten bilans odpowiadam, jest to mój obowiązek. 
Jeżeli widzę, że realizując podpisane kontrakty 
mogę zapewnić bilans jednostki to w porządku, 
staram się to robić, ale jeżeli widzę, ze w obowią-
zujących ramach finansowych pojawia się problem 
to po prostu mówię o tym wcześniej. Ja wiem, ze 
są emocje, rozumiem to. Ale moim obowiązkiem 
jest stała ocena, czy koszty i wydatki jednostki da 
się zrównoważyć. Radni zapytali – czy sprawa jest 
już przesądzona? Nie, nic nie jest przesądzone. 
Sytuacja jest dynamiczna i wszystko morze się 
zmienić. Ale muszę się przygotować również na tą 
najgorszą ewentualność, czyli na oddanie karetek. 
Pragnę Państwa zapewnić, że w tej, ani też w żad-
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Wyróżnienie dla Starosty
Starosta Przysuski Marian Niemirski 

otrzymał wyróżnienie w XLIV Ogólnopolskim 
Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorga-
nizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Wyróżnienie dotyczyło projektu 
scalenia gruntów-obiekt Hucisko, gmina Przy-
sucha, powiat przysuski. Postępowanie scale-
niowe zostało wszczęte przez Starostę Przysu-
skiego Postanowieniem nr GK.6622.1.2014 
z dnia 29.10.2014 r. na wniosek właścicieli 
gospodarstw rolnych, których grunty stano-
wią ponad 50% powierzchni projektowanego 
obszaru scalenia. W wyniku scalenia udało się 
zlikwidować uciążliwą szachownicę- średnia 
liczba działek w gospodarstwie została zmniej-
szona z 20 do 3,1.  Ponadto wydzielono działki 
o dogodnych kształtach i dostosowane do pro-
jektowanych dróg oraz zapewniono wszystkim 
działkom dostęp do drogi publicznej. Należy 
podkreślić, że aż 951 działek nie posiadało do-
stępu do drogi. Liczba działek przed scaleniem 
wynosiła 4416 o średniej powierzchni 0,11 ha. 
Po scaleniu wydzielono 508 działek o średniej 
powierzchni 0,95 ha. Przed scaleniem gospo-
darstwo składało się średnio z 20 dziełek, po 
scaleniu 3,1 działki. Przed scaleniem do Lasów 
Państwowych należały 772 działki o łącznej 
powierzchni 103,07 ha. Po scaleniu wydzielo-

Transport ze wsparciem

13 stycznia br. 
została podpisana 
umowa w ramach Fun-
duszu rozwoju prze-
wozów autobusowych 
o charakterze użytecz-
ności publicznej na 
cztery linie komunika-
cyjne w naszym Po-
wiecie na łączną kwotę  
549.125,38 zł. Umowy 
z operatorami zostały 

podpisane 15 stycznia br. Dzięki temu mieszkań-
cy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, 
będą mogli dotrzeć środkami transportu publicz-
nego do pracy, szkół, placówek zdrowia i insty-
tucji kultury.  Fundusz rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej 
jest  państwowym funduszem celowym. Jego 
dysponentem jest minister do spraw transpor-
tu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych 
w umowie z jego dysponentem będzie prowadził 
Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie 
organizator (samorząd terytorialny) będzie zobo-
wiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii 
komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków 
własnych. Linie funkcjonujące od 15 stycznia:  
Sołtysy – Przysucha przez: Rozwady – Gielniów,  
Lipiny – Odrzywół – Rusinów – Przysucha,  

Powiat przysuski otrzymał prawie 550 tys. zł na uruchomienie kolejnych połączeń autobuso-
wych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć 
środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Bąków -Kolonia – Brogowa – Przysucha,  
Antoniów-Zychorzyn-Rusinów-Przysucha.  
W naszym przekonaniu likwidujemy wyklucze-
nie komunikacyjne. Likwidujemy białe plamy 
szczególnie w tych miejscowościach, w których 
komunikacja autobusowa nie funkcjonowała w 
ogóle. Myślę, że znacznie ułatwiamy życie na-
szym mieszkańcom poprzez ułatwienie dojazdu 
do urzędu, do lekarza, a szczególnie uatrakcyjnia-
my i zwiększamy również dostępność do oferty 
edukacyjnej poprzez ułatwienie dojazdu młodzie-
ży do naszych szkół ponadpodstawowych, które 
prowadzimy w 3 zespołach szkół. Nie ukrywam, 
że pod tym kątem również linie były wybierane. 
Realizujemy to zadanie  z przekonaniem, że to się 
ludziom po prostu należy, ponieważ wiemy, jaka 
jest specyfika naszego powiatu. Są miejscowo-
ści bardzo odległe od siedzib gmin, że o samej 
Przysusze już nie wspomnę. W tej sytuacji starsi 
ludzie są pozbawieni dojazdu nawet do kościoła, 
czy też instytucji pierwszej potrzeby – ocenia Sta-
rosta Marian Niemirski. Dla województwa mazo-
wieckiego na 2021 rok została przyznana kwota 
ze środków funduszu w wysokości 64 mln zł. 
Rzecznik wojewody Ewa Filipowicz powiedziała: 
„84 złożone wnioski samorządów opiewają na 
62 miliony złotych. A to oznacza, że praktycznie 
wszystkie samorządy otrzymają wsparcie w wy-
sokości, o które wnioskują. W tej chwili wnioski 

są weryfikowane i sukcesywnie umowy są podpi-
sywane tam, gdzie wszystkie formalności zostały 
już dopełnione. W 2020 r. Wojewoda przekazał sa-
morządom dotację w wysokości ponad 24 milio-
ny złotych, co pozwoliło samorządom dofinanso-
wać funkcjonowanie 440 linii komunikacyjnych. 
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest 
państwowym funduszem celowym. Pozwala na 
dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń 
autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede 
wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mo-
gli dotrzeć środkami transportu publicznego do 
pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.  
Rozkład jazdy obowiązuje od 15 stycznia 2021r  
i jest dostępny na stronie internetowej http://
www.przysucha.pl w zakładce: dla mieszkańców.

no grunty w 15 działkach, które są położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów LP.  
Do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
przed scaleniem należały 163 działki, a po sca-
leniu wyodrębniono 6 działek. Zaś Państwowy 
Fundusz Ziemi przed scaleniem dysponował 
214 działkami, a po scaleniu zostało ich 9. 
Przed scaleniem sieć dróg wnosiła 18,9 km w 
tym 1,2 km drogi powiatowej oraz drogi bę-
dące własnością Gminy o długości 17,7 km i 
szerokościach 3-9 m. Po scaleniu zaprojek-
towana sieć dróg o długości 17 kilometrów 
zapewni wygodny dojazd do każdej działki. 
Grunty niezbędne do budowy i poszerzenia 
istniejących dróg w całości pozyskano z zaso-
bów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Należy również podkreślić, że w wyniku scale-
nia zaprojektowano bezpośrednie połączenie z 
sąsiednią wsią Skłoby  (powiat szydłowiecki), 
której mieszkańcy posiadają grunty na obiek-
cie scaleniowym. Takie rozwiązanie skróci do-
jazd z obecnych 12 km przez wsie sąsiednie do 
2 km. Bardzo istotnym, jak nie najważniejszym 
efektem scalenia jest stworzenie możliwości 
rozwoju wsi, a tym samym powstrzymanie jej 
zaniku. Wykonawcami projektu byli: Wiesława 
Kądziela, mgr inż. Michał Wojciechowski, inż. 
Michał Witkowski oraz inż. Mariusz Kurys. 
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Akcje honorowego krwiodawstwa w nowym roku
W dniu 26 stycznia br. na terenie Komen-

dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Przysusze odbyła się pierwsza w tym roku 
akcja krwiodawstwa! Była to już 7 akcja zor-
ganizowana razem z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Kon-
rada Vietha. Podczas zbiórki: 34 - osób zareje-
strowało się, 27 – osób oddało krew, udało się 
zebrać 12,15 – litra krwi. Serdecznie dzięku-
jemy za obecność i przyłączenie się do akcji. 
Już teraz zapraszamy na następną akcję, która 
odbędzie się dnia 16 lutego!

30 grudnia 2020 r. starosta Marian Niemirski 
i wicestarosta Marek Kilianek udali się w pewnej 
bardzo sympatycznej sprawie. Tego samego dnia 
do Klwowa dotarł również ufundowany przez po-
wiat quad dla OSP w Klwowie. Dlaczego akurat dla 
Klwowa ? Ponieważ quad był nagrodą dla tej gminy, 
której mieszkańcy najliczniej pójdą do urn podczas 
wyborów prezydenckich. To właśnie mieszkańcy 
gminy Klwów okazali się absolutnymi rekordzistami 
i 28 czerwca 2020 r. oddali w I turze wyborów pre-
zydenckich 2183 głosy spośród 2707 uprawnionych, 
uzyskując frekwencję 80,64 % głosów (z tego 73,52 
%, czyli 1591 na kandydata Andrzeja Dudę). W II 
turze głosowania 12 lipca 2020 padł w Klwowie ab-
solutny rekord frekwencyjny. Do wyborów poszło aż 
2642 osoby spośród 2786 uprawnionych. Frekwen-
cja wyniosła aż 94,83 % (Zwycięski w tych wyborach 
Andrzej Duda uzyskał w II turze we Klwowie 2161 
głosów, czyli aż 82,99 %). Przypomnijmy, że miesz-
kańcy gminy Klwów uzyskali najwyższy wskaźnik 
frekwencyjny w skali całego kraju i wygrali również 
nowy wóz strażacki od Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Starosta Marian Niemirski ko-
mentując tą miłą uroczystość powiedział: „Mogę być 
tylko dumny z postawy mieszkańców gminy Klwów. 
To niezwykłe, jak wspaniale potrafią się ludzie zinte-
grować do wspólnego działania na rzecz własnych 
spraw. Jest w tym również z pewnością zasługa 
wójta gminy. Trzeba widzieć jego wkład w sprawę 
integracji mieszkańców. Widzę jego pracę również na 
tej niwie i ją szanuję. Wniosek jest jeden wszyscy w 
Polsce mogą się uczyć zasad demokracji od naszych 

Obiecane – dotrzymane 
mieszkańców. Tak się właśnie zwycięża w demokra-
tycznym kraju – trzeba do siebie po prostu przeko-
nać wyborców i namówić ich do udziału w procesie 
demokratycznego wyłaniania władzy, a nie krzyczeć 
na ulicach i wzywać do zamieszek. Nie mogę w tym 
miejscu nie docenić wielkiego zaangażowania w 
wybory mieszkańców  innych gmin, gdzie frekwen-
cja przekroczyła 75 %. Gminy Odrzywół i Rusinów 
odnotowały równy wynik 76,44 % i w innych wo-
jewództwach z takim wynikiem mogłyby aspirować 
do zwycięstwa. Dumny jestem również z wyników 
w całym powiecie – uzyskane 72,62 % frekwencji 
w II turze to jeden z najlepszych wyników w Polsce. 
Cieszę się, że mogliśmy jako przedstawiciele społecz-
ności powiatowej poprzez ufundowanie tej nagrody, 
wyrazić swoje uznanie i wdzięczność dla znakomicie 
zorganizowanej społeczności gminy i wręczając ten 
bardzo potrzebny dla OSP sprzęt patrolowy pogra-
tulować absolutnie najlepszego wyniku wyborczego 
nie tylko w powiecie przysuskim, województwie ma-
zowieckim, ale również w całej Polsce.”

 Opracował Jarosław Bednarski
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Pierwsze strzelanie w Lipinach
Obiekt został wybudowany w ramach pro-

gramu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzel-
nica w powiecie”. Wartość całość projektu 
wyniosła 3 638 929,63 zł, przy dotacji Ministra 
Obrony Narodowej w wysokości 1 500 000 zł 
oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 1 511 298 zł.  Strzelnica wyposażona 
jest w 6 torów  strzeleckich z możliwością odda-
wania strzałów na maksymalną odległość 100 
metrów z broni małokalibrowej i średnio kalibro-
wej  o maksymalnym kalibrze 7,62 mm i amunicji 
pistoletowej nie większej niż 9 mm. Po przepro-
wadzeniu szkolenia i wysłuchaniu regulaminu 
strzelnicy przeprowadzonego przez płk. Broni-
sława Marciniaka z Wojskowej Akademii Tech-
nicznej nastąpiło pierwsze strzelanie żołnierzy 
z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia w celu 
wydania „Orzeczenia o Bezpieczeństwie Użytko-
wania Obiektu”. Następnie do strzelania z broni 
pneumatycznej przystąpili kadeci z Zespołu Szkół 
im. dr Heleny Spoczyńskiej z Lipin, myśliwi i mi-
łośnicy strzelectwa - Członkowie  Stowarzyszenie 
Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Pol-
skiego mjr. Hubala. Każda grupa chwaliła strzel-
nicę i deklarowała duże zapotrzebowanie na tego 
typu obiekty. Kolejną grupą stałych użytkowni-
ków strzelnicy będą z pewnością funkcjonariusze 
policji z sąsiednich garnizonów. Nad przebiegiem 
pierwszego strzelania czuwali Zbigniew Kwiat-
kowski odpowiadający za projekt, płk Ryszard 
Młodzianowski – odpowiadający za szkolenie 
wojskowe lipińskich kadetów oraz wójt Gminy 
Odrzywół – Marian Kmieciak, odpowiadający za 
nadanie strzelnicy regulaminu. 

Aleksandra Świercz, Mariusz Jędrusiński

25 stycznia w Lipinach odbyło się pierwsze strzelanie na nowo wybudowanej strzelnicy.

Warsztaty Kosmetyczne
Z zachowaniem pełnych rygorów sanitarnych odbyły się zajęcia kosmetyczne dla wychowanek  
MOW Pogroszyn.

31 stycznia 2021 r. grupa wychowanek spotkała 
się z profesjonalną makijażystką i wizażystką która na 
zajęcia z dziewczętami przyjechała specjalnie z War-
szawy. Grupa pod opieką p. Marzeny Pakosz ćwiczyła 
umiejętności prawidłowego stosowania przyborów i 
środków kosmetycznych. Efektem warsztatów był 
piękny i profesjonalny makijaż wykonany przez zna-
komita Panią Instruktor,a później w części warszta-
towej przez same uczestniczki. Wszystkie dziewczęta 
otrzymały w prezencie komplety pędzli do makijażu. 
Dużo ważniejsza jednak jest wyniesiona z warsztatów 
profesjonalna wiedza i wysokie umiejętności.
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Dobry rok dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Przysusze

Dzięki bardzo dobrej współpracy z samo-
rządem powiatowym, samorządami gminnymi, 
instytucjami, Komendą Wojewódzką PSP oraz 
Komendą Główną PSP w 2020 r. udało się zre-
alizować wiele zadań, niezbędnych dla odpowied-
niego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP 
w Przysusze. Były to działania związane zarówno 
z zakupem nowego sprzętu jak również remon-
tem i modernizacją budynku strażnicy. Wartość 
zadań wynosi ponad 1mln zł.

Zakup pralnicy i suszarni
W miesiącu lipcu komenda pozyskała pralni-

cę oraz suszarkę z przeznaczeniem do prania, de-
zynfekcji, impregnacji oraz suszenia strażackich 
ubrań specjalnych, które są używane przez stra-
żaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. 
Zakupiony sprzęt w połączeniu z właściwymi 
detergentami pozwoli na usunięcie z mundurów 
bojowych niebezpiecznych, rakotwórczych sub-
stancji, a odpowiednia impregnacja, która nie jest 
możliwa w standardowym sprzęcie AGD, pozwoli 
na zachowanie właściwości mundurów oraz wy-
dłużenie ich czasu użytkowania. Wartość sprzętu 
wynosi ok. 65 tys.zł. Zakup zestawu pralniczo-su-
szącego zrealizowany został dzięki środkom fi-
nansowym Starostwa Powiatowego w Przysusze 
w kwocie 25 tys. zł., natomiast pozostała kwota 
została zabezpieczona przez Komendę Woje-
wódzką PSP w Warszawie. 

Quad i sprzęt do gaszenia pożarów
W ramach bardzo dobrej współpracy z Nad-

leśnictwem Przysucha, Komenda Powiatowa PSP 
w Przysusze pozyskała agregat gaśniczy wyso-
kociśnieniowy do działań przy pożarach lasów i 
nieużytków. Agregat ten posiada zbiornik na wodę 
o pojemności 150 litrów i wydajność 25 l/min., 
może podawać zarówno wodę jak i pianę gaśniczą. 
Dodatkowo zakupiony został zestaw lanc gaśni-
czych wysokociśnieniowych z przeznaczeniem do 
gaszenia m.in. przewodów kominowych, samo-
chodów oraz nieużytków. Zarówno agregat ga-
śniczy wysokociśnieniowy jak i lanca do gaszenia 
nieużytków stanowi wyposażenie pojazdu wieloza-
daniowego typu quad. Pojazd ten został zakupiony 
pod koniec 2019 r. z przeznaczeniem do działań 
gaśniczych i patrolowych podczas pożarów wiel-
kopowierzchniowych o utrudnionym dojeździe 
samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wzdłuż 
szlaków kolejowych, gdzie często strażacy musieli 
pieszo pokonywać duże odległości. Ponadto służy 
do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowni-
czych, działań przeciwpowodziowych, dowożenia 
ludzi i sprzętu oraz przeciągania przyczep ratow-
niczych. W tym roku pojazd ten sprawdził się pod-
czas pożarów lasów prywatnych na terenie Gminy 
Gielniów, gdzie nie było dróg dojazdowych dla 
samochodów gaśniczych oraz podczas podtopień 
na terenie Gminy Wieniawa. Pojazd ten został za-
kupiony dzięki środkom finansowym ze Starostwa 
Powiatowego w Przysusze, Gminy Klwów, Gminy 
Wieniawa, Gminy Gielniów i Gminy Odrzywół. 

Nowy skokochron 
W miesiącu październiku  odbyło się prze-

kazanie skokochronu połączone z przeszkole-

niem w zakresie obsługi i konserwacji. Wartość 
zakupu sprzętu wynosił ponad 20 tys. zł. Pozy-
skanie nowego skokochronu możliwe było dzięki 
środkom finansowym Starostwa Powiatowego 
w Przysusze w kwocie 10 tys. zł. oraz Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Warszawie, która pokryła 
pozostałą część kosztów. Przekazany sprzęt za-
stąpi dotychczas użytkowany skokochron, który 
służył przez 15 lat, a w tym roku skończył się cza-
sookres jego użytkowania. Skokochron pneuma-
tyczny w przypadku zagrożenia przeznaczony jest 
do ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji, gdy 
drabina pożarnicza nie może dotrzeć do miejsca 
akcji ratowniczej. Charakteryzuje się szybkim i ła-
twym sprawianiem. 

Aparaty powietrzne
W dniu miesiącu listopada dokonano odbio-

ru 6 nowych kompletów aparatów nadciśnienio-
wych firmy Drager. W skład każdego kompletu 
wchodzi aparat powietrzny, butla kompozytowa 
6 L wraz z pokrowcem oraz maska z pokrowcem 
dedykowanym, zabezpieczającym przed uszko-
dzeniami mechanicznymi podczas transportu. 
Czasookres do przeglądu głównego wynosi 10 
lat. Zakup realizowała Komenda Wojewódzka 
PSP w Warszawie 

Ubrania specjalne 
Zakupiono 14 kompletów ubrań specjalnych 

dla strażaków KP PSP w Przysusze. Ubrania te 
wykorzystywane są podczas prowadzonych akcji 
ratowniczo-gaśniczych. Poprzez zakup nowocze-
snych ubrań specjalnych typu NOMEX zwiększy 
się komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków. 
Całkowity koszt zakupu to ponad 53 tys. zł. Środ-
ki finansowe pochodziły z KW PSP w Warszawie.

Namiot pneumatyczny 
W miesiącu grudniu zakupiony został pneu-

matyczny namiot ratowniczy GTX 38 z przezna-
czeniem na potrzeby ewakuacji osób między 
innymi podczas zdarzeń masowych, zabezpiecze-
nia logistycznego akcji oraz działań związanych z 
Covid-19. Powierzchnia namiotu wynosi 34 m2. 
Wartość zakupu 35 tys.zł. Środki finansowe po-
chodziły z KW PSP w Warszawie. 
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Modernizacja systemu łączności 
Komenda Powiatowa PSP w Przysusze w 

listopadzie zakończyła remont i rozbudowę sie-
ci łączności bezprzewodowej na terenie powiatu 
przysuskiego. Można to było osiągnąć poprzez 
rozmieszczenie w newralgicznych punktach po-
wiatu urządzeń retransmitujących sygnał radiowy 
oraz poprzez kompleksową modernizację urządzeń 
nadawczo-odbiorczych w stanowisku kierowania 
KP PSP w Przysusze. W ciągu dwóch lat (2019-
2020) przeprowadzone zostały prace polegające 
m.in. na wymianie anten i przewodów antenowych 

na maszcie, założeniu zabezpieczeń odgromowych 
i konserwacji masztu antenowego na placu ko-
mendy. Ponadto zamontowano radia wyniesione 
na masztach internetowych w pięciu lokalizacjach 
powiatu, gdzie był najsłabszy zasięg radiowy lub nie 
było go wcale tj. w miejscowościach: Lipiny, Giel-
niów, Kolonia Szczerbacka, Wieniawa i Potworów. 
W Stanowisku Kierowania Komendanta Powiato-
wego zainstalowano konsolę dyspozytorską oraz 
urządzenia zbierające sygnał radiowy z urządzeń za-
montowanych w wymienionych lokalizacjach. Dłu-
go oczekiwana inwestycja została dofinansowana 
ze środków ubezpieczeniowych Komendanta Głów-
nego PSP, środków MUW w Warszawie, środków 
samorządowych z Gminy i Miasta Przysucha oraz 
Gminy Rusinów. Modernizacja systemu kosztowała 
ok. 220 tys. zł. 

Samochód specjalny rozpoznawczo
-ratowniczy 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-

żarnej w Przysusze otrzymała nowy samochód 
rozpoznawczo-ratowniczy Skoda Kodiaq 4x4. 
Zakup samochodu był możliwy dzięki dużemu 
wsparciu ze strony samorządów gminnych tj. 
Gminy i Miasta Przysucha oraz Gminy Klwów, 
które przekazały na ten cel połowę wartości 
pojazdu, natomiast pozostałą kwotę zapewniła 
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość po-
jazdu wynosi prawie 160 tys.zł. Samochód będzie 
wykorzystywany między innymi do prowadzenia 
rozpoznania zagrożeń na terenie powiatu, dojaz-
du oficerów operacyjnych do akcji ratowniczych, 
dowozu podmiany strażaków prowadzących dzia-
łania ratownicze oraz transportu sprzętu ratow-
niczego również przy pomocy przyczepki. Pojazd 
ten wymiernie przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa na terenie powiatu.

Samochód specjalny typu mikrobus 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-

nej w Przysusze zakupiła nowy samochód specjalny 
typu mikrobus Man TGE 3.180. Zakup samochodu 
był możliwy dzięki wsparciu ze strony Starostwa Po-
wiatowego w Przysusze, Gminy Wieniawa, Gminy 
Rusinów oraz środkom ubezpieczeniowych Komen-
danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. War-
tość pojazd wynosi prawie 190 tys.zł.  Samochód ten 
zastąpi wysłużonego Forda Transita z 2003 r. Nowy 
pojazd będzie służył do przewozu strażaków do akcji 
ratowniczych, na zawody strażackie, do transportu 
sprzętu ratowniczego oraz jako samochód sztabowy 
podczas działań ratowniczo-gaśniczych. 

Nowy dach na budynku komendy
W miesiącu grudniu zakończył się remont 

dachu budynku Komendy Powiatowej PSP w 
Przysusze. Prace trwały ponad dwa miesiące. Za-
kres obejmował między innymi: 

 � demontaż starej blachy, rynien, okien dacho-
wych i instalacji odgromowej, 
 � wzmocnienie konstrukcji dachowej, 
 � przedłużenie okapów pod docelową termomo-
dernizację budynku, 
 � odeskowanie, położenie papy oraz montaż no-
wej blachy na dachu, 
 � montaż nowych okien dachowych i rynien, 
 � obróbkę całościową wszystkich kominów blachą, 
 � ocieplenie styropianem i położenie struktury 
silikonowej na lukarnach, 

 � montaż płotków przeciwśniegowych, ciągów ko-
munikacyjnych, ław kominiarskich i instalacji od-
gromowej. Wykonanie remontu dachu możliwe 
było dzięki środkom finansowym z Komendy Wo-
jewódzkiej PSP w Warszawie oraz środkom ubez-
pieczeniowym Komendanta Głównego PSP. Koszt 
całkowity remontu wyniósł prawie 255 tys.zł.

Nowe okna i drzwi wejściowe w budynku 
komendy. 

W miesiącu grudniu wykonane zostały prace 
związane z wymianą wszystkich okien i drzwi wej-
ściowych w budynku Komendy Powiatowej PSP w 
Przysusze. Dotychczas używana stolarka nosiła śla-
dy zużycia spowodowane użytkowaniem, co powo-
dowało dużą nieszczelność, jak również nie spełniała 
wymaganych warunków technicznych izolacyjności 
cieplnej dla budynków użyteczności publicznej. W 
przyszłości planując docieplenie budynku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, pozostawienie okien 
bez wymiany skutkowałoby dużymi stratami cie-
pła. W związku z powyższym nowo zamontowane 
okna spełniają wymóg izolacyjności współczynnika 
przenikania ciepła UC(max) = 0,9 W/(m2 · K), obo-
wiązującego od 01.01.2021 r. Całkowity koszt wy-
miany stolarki wyniósł prawie 90 tys.zł. Wykonanie 
remontu możliwe było dzięki środkom finansowym 
z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz 
środkom Komendy Powiatowej PSP w Przysusze. 

Modernizacja Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego i serwerowni 

W miesiącu październiku przeniesiona została 
serwerownia do nowej lokalizacji. Dokonano prze-
budowy stanowiska kierowania i wygospodarowania 
nowego pomieszczenia. Wykonano ścianki działowe, 
zamontowano drzwi p.poż., nową instalację elek-
tryczną i teleinformatyczną zarówno do serwerowni 
jak i do stanowiska kierowania. Przeniesiony został 
dotychczas używany sprzęt oraz nowo zakupiony 
m.in. szafa typu rack, nowy komputer z oprogramo-
waniem, 2 monitory, serwer z oprogramowaniem. 
Całkowity koszt wyniósł 50 tys.zł. Wykonanie mo-
dernizacji możliwe było dzięki środkom finansowym 
z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz 
środkom Komendy Powiatowej PSP w Przysusze. 

Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Przysusze bryg. Marcin Sokół 
składa serdeczne podziękowania dla Starosty 
Powiatu Przysuskiego, Pani Skarbnik, Burmi-
strza Gminy i Miasta Przysucha, wszystkich 
Wójtów Gmin naszego powiatu oraz radnych 
powiatowych i gminnych za zrozumienie po-
trzeb ochrony przeciwpożarowej, przychylność i 
wsparcie finansowe, które zapewniło realizację 
inwestycji.
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Szczepmy się przeciw koronawirusowi

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – 
sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię 
przed zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie

Szczepiąc się, myślisz również o innych – 
członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale 
także nieznajomych – spotkanych przypadkiem 
na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się 
również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz 
się młody i silny, poprzez zaszczepienie prze-
rwiesz łańcuch zakażeń.
3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, 

bezpłatne i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię W Polsce 

i na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło 

już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy 
zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilku-
nastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 
50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na 
zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej korona-
wirusa.
5. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, 
wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliż-
szych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez polskie i unijne 
instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależ-
ne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.
7. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany 
przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktu-
alny stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normal-

ności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego 

znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich 
do normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza: 

odejście od maseczek, swobodne spotkania z 
rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół i roz-
wój ich kompetencji społecznych, dalszy rozwój 
gospodarki, ochronę miejsc pracy oraz szansę na 
nowe zatrudnienia, swobodny dostęp do basenów, 
siłowni, kin i teatrów, wakacje bez ograniczeń, po-
prawę jakości życia nas wszystkich.

10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą 
chroniącą przed zarażeniem różnymi choro-
bami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej 
zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat. 

Jak zarejestrować się na szczepienie? Moż-
na to zrobić na cztery sposoby: 
1. Przez SMS Aby zarejestrować się w ten spo-

sób, należy wysłać SMS o treści Szczepimy-
Sie na numer + 48 664 908 556. Dostanie-
my SMS zwrotny, w którym będzie prośba o 
przesłanie swojego numeru PESEL oraz kodu 
pocztowego miejsca, w którym mieszkamy. 
Trafimy do systemu, a gdy pojawi się nowa 
partia szczepionek i nowe terminy, oddzwoni 
konsultant i zaproponuje konkretną datę. 

2. Poprzez całodobową i bezpłatną infolinię 989. 
Można zapisać się osobiście lub poprosić o to 
członka rodziny. Wystarczy podać numer PE-
SEL i numer telefonu, a informacja z potwier-
dzeniem umówienia wizyty przyjdzie SMSem. 
Podczas rejestracji wybiera się konkretny ter-
min oraz miejsce szczepienia.

3. Przez portal pacjent.gov.pl Druga możliwość to 
umówienie wizyty przez e-Rejestrację dostęp-
ną na pacjent.gov.pl. W procesie rejestracji 
dostaniemy do wyboru pięć dostępnych ter-
minów w punktach szczepień znajdujących się 
w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Po 
dokonaniu rejestracji, na podany numer tele-
fonu otrzymasz powiadomienie SMS. Kolejne 
powiadomienie przyjdzie na dzień przed termi-
nem szczepienia. 

4. przez kontakt z wybranym punktem szczepień. 
E-skierowanie można też zrealizować w wybra-
nym punkcie szczepień, wcześniej umawiając 
się na wizytę. 

Podczas umawiania się na szczepienie nie 
trzeba posiadać numeru e-skierowania, ponieważ 
wystarczające będzie podanie swoich danych 
osobowych. System automatycznie zweryfikuje 
ważność e-skierowania. 

Kiedy zgłosić się na szczepienie na  
COVID-19? 

Po dokonaniu rezerwacji system wyśle do 
pacjenta wiadomość SMS z informacją o termi-
nie i miejscu szczepienia. Kolejna wiadomość zo-
stanie wysłana na dzień przed planowaną wizytą. 
Co ważne, pacjent od razu umawia się na dwie 
wizyty, celem przyjęcia pierwszej i drugiej dawki 
szczepionki. Dzień przed drugim terminem po-

nownie dostanie wiadomość z przypomnieniem. 
Szczepienie przeciw SARS-CoV-2 jest dobro-
wolne i darmowe. Nie będzie możliwości samo-
dzielnego zakupienia (otrzymania) szczepionki w 
aptece. Obecnie dopuszczony do użytku preparat 
musi być przechowywany w odpowiedniej, bar-
dzo niskiej temperaturze. Informacja o tym, że 
szczepienie się odbyło, będzie wprowadzona do 
e-karty szczepień, a sam pacjent otrzyma również 
zaświadczenie o szczepieniu. 

Gdzie można się będzie zaszczepić w po-
wiecie przysuskim ? 
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wie-

niawie, ul Kochanowskiego 86, tel. 486730009.
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT-

NEJ "NOVAMED" w Rusinowie, ul. Zaciszna 30, 
tel. 486727009.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Klwowie, ul. Opoczyńska 39, tel. 
486710004.

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"PULS" w Przysusze, ul. Świętokrzyska 35, tel. 
483833000.

5. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT-
NEJ W BORKOWICACH, ul. Ogrodowa 11, tel. 
486756075.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Skrzynnie, Plac 1000 lecia 2, tel. 
486746565.

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Potworowie, ul. Lipowa 30, tel. 
486713010.

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Gielniowie, ul. Piłsudskiego 47, tel. 
486720014.

9. NZOZ REGIONALNE CENTRUM MEDYCZ-
NE w Odrzywole, ul. Warszawska 55, tel. 
486716023.

Zapisy na bezpłatne szczepienia już trwają. 
Warto zadbać o siebie, swoich bliskich i znajo-
mych. I jeszcze na koniec ostrzeżenie. Szczepion-
ki nie są dystrybuowane przez żadną siec handlo-
wą i w wolnym handlu nie występują w Polsce 
w ogóle. Dlatego proszę unikać ofert sprzedaży 
jakichkolwiek preparatów przeciw koronawiruso-
wi. Szczepionki wymagają bardzo specyficznych 
warunków magazynowania i przechowywania, 
dlatego przedmioty oferowane do handlu nie 
będą się nadawały do użytku bądź będą stano-
wić zagrożenie dla zdrowia, a może nawet życia 
osób ulegających oszustwu. Jedynym sposobem 
otrzymania skutecznej szczepionki jest zgłoszenie 
się do Narodowego Programu Szczepień i otrzy-
manie bezpłatnych dawek preparatu w wymienio-
nych powyżej punktach szczepień. 

Jarosław Bednarski
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Zostań Policjantem. 

WYPADEK ŚMIERTELNY NA DRODZE  
KRAJOWEJ NR 12

Będąc policjantem, możesz robić w życiu wiele pożytecznego, służąc ludziom i dbając o ich bezpie-
czeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i, jak 
chyba żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju.

Zawód policjanta jest służbą i wymaga od 
kandydatów określonych predyspozycji, a także 
chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz 
pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać 
pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować 
na całe życie, a wyzwania, które trzeba będzie po-
dejmować nie będą łatwe. Podejmując służbę w 
Policji, trzeba być odważnym, silnym psychicznie 
i odpornym na stres. Jednocześnie jest to zawód 
dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, 
którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna. 
Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że 
Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości roz-
woju, a także uzupełniania swojego wykształcenia 
na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach 
szkoleń specjalistycznych. Mówiąc o predyspo-
zycjach, oprócz tych podstawowych, wymienio-
nych wcześniej, odpowiednio wykorzystane będą 
te bardzo indywidualne. Konkretną ścieżkę karie-
ry można bowiem wybrać w różnych dziedzinach. 
Chcesz pomagać innym - wstąp w nasze szeregi!

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w 
Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekruta-
cji kandydatów do służby w Policji w 2021 roku 
na terenie województwa mazowieckiego. Plano-
wane przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku: 
23 luty, 20 kwietnia, 13 lipca, 15 września, 3 li-
stopada, 30 grudnia. 

W związku z utrzymującym się stanem epi-
demii, w celu zminimalizowania zagrożenia 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura 
rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym 
reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania 
zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponad-
to kandydat do służby w Policji jest zobowiązany 
stosować się do ewentualnych innych zaleceń 
wskazanych przez pracowników jednostki.

Policja to ludzie – funkcjonariusze i pracow-
nicy cywilni, których zakres obowiązków jest bar-
dzo szeroki. Z tego powodu krótka publikacja nie 
jest w stanie oddać wszystkiego czym na co dzień 

się zajmujemy. Może łatwiej byłoby wyliczyć to 
czym policjanci nie muszą się interesować...? 
:) Poniżej ogólny zarys pionów polskiej Policji: 
prewencji, kryminalnego, śledczego i logistyki. 
Pion prewencji, to policjanci najczęściej widzia-
ni w naszym społeczeństwie; umundurowani, w 
patrolach, dbających o bezpieczeństwo w prze-
strzeni publicznej, interweniujący wówczas, gdy 
komuś dzieje się krzywda, ale także zabezpiecza-
jący imprezy sportowe/masowe lub zajmujący się 
konwojowaniem osób zatrzymanych. To także 
„policjanci pierwszego kontaktu”, czyli dzielnico-
wi. Ich rola w lokalnych społecznościach ciągle 
wzrasta i stanowisko to w budowaniu zaufania 
społecznego i poczucia bezpieczeństwa poszcze-
gólnych mieszkańców jest niezwykle istotne. W 
tym pionie odnajdą się także osoby mające dobry 
kontakt z dziećmi i młodzieżą, ponieważ każda 
komenda w swojej strukturze ma specjalistycz-
ne zespoły policjantów pracujących z tą grupą 
wiekową. Prewencja to oczywiście „drogówka”, 
czyli ci wyłapujący piratów drogowych i pijanych 
kierowców, ale także funkcjonariusze stykający 
się z ludzkimi dramatami wynikającymi z wypad-
ków. Jedyną w swoim rodzaju grupę stanowią 
funkcjonariusze sekcji AT, potocznie nazywani 
policyjnymi antyterrorystami. Ponieważ biorą 
udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, 
to wymaga się od nich ponadprzeciętnych pre-
dyspozycji psychofizycznych. Pion kryminalny i 
śledczy, to mówiąc ogólnie, wydziały od których 
oczekuje się skutecznego, szybkiego zatrzymania 
przestępców oraz zbierania informacji operacyj-
nych i wykonywania czynności stanowiących 
później materiał dowodowy kierowany do sądów. 
Kodeks karny opisuje bardzo szerokie spektrum 
różnego rodzaju zachowań uznawanych w na-
szym społeczeństwie za przestępstwo. Podłożem 
znakomitej większości tych zdarzeń są pienią-
dze, ale również zawiść i zaburzenia emocjonal-
ne. Mogą to być napady, rozboje, porwania dla 

okupu (opisywane w kodeksie jako wymuszenia 
rozbójnicze), kradzieże i kradzieże z włamaniem, 
zabójstwa, gwałty i inne. Są też przestępstwa nie 
dotykające ofiary tak bezpośrednio jak wymienio-
ne wcześniej, ale równie groźne i zagrożone karą 
wieloletniego więzienia. Są to m.in. przekupstwo 
i wszelkie odcienie korupcji, udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej, nielegalne posiadanie 
broni, kradzież wartości intelektualnych (czyli 
wszelkie rodzaje piractwa muzycznego, filmowe-
go komputerowego). Wszystkie przestępstwa są 
zagrożone karą, toteż ich sprawcy robią wszyst-
ko, aby nie dać się złapać. Maskują się przed 
napadem, zacierają ślady, wprowadzają w błąd, 
ukrywają się, uciekają za granicę lub próbują ma-
taczyć i cała policyjna sztuka w tym, aby ich zła-
pać, udowodnić przestępstwo i odzyskać to, co 
ukradli. Na sukces składa się żmudna praca poli-
cjantów z wielu wydziałów: kryminalnego, docho-
dzeniowo-śledczego, do walki z przestępczością 
gospodarczą i do walki z korupcją, zwalczający 
zjawiska związane z narkomanią, czy cyberprze-
stępczością. Niebagatelną rolę odgrywają funk-
cjonariusze z laboratorium kryminalistycznego 
lub wywiadu kryminalnego. W każdym z tych wy-
działów można znaleźć ciekawą i nieszablonową 
pracę, w zależności od swoich predyspozycji i za-
interesowań. Policja jako instytucja nie mogłaby 
funkcjonować bez wsparcia pionu logistycznego, 
wspierającego pracę funkcjonariuszy na każdym 
etapie. To wydziały odpowiedzialne za transport, 
gospodarkę materiałową i finanse, ale także spe-
cjaliści z zakresu łączności i informatyki lub za-
mówień publicznych. Każdy kto rozważa służbę w 
Policji może odpowiedzi na swoje pytania znaleźć 
na stronach internetowych lub w bezpośrednim 
kontakcie z pracownikami wydziałów kadr naj-
bliższej dla siebie komendy wojewódzkiej/miej-
skiej/powiatowej.

11.01.2021, około godz. 18 dyżurny Komen-
dy Powiatowej Policji w Przysusze został powia-
domiony o wypadku drogowym na drodze krajo-
wej Nr 12 w miejscowości Gielniów. Na miejscu 
ustalono, że kierujący samochodem ciężarowym, 
23 – letni mieszkaniec powiatu mieleckiego, ja-
dąc drogą wojewódzką Nr 728, na skrzyżowaniu 
z drogą K 12, nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du kierującemu pojazdem ciężarowym Volvo z 

naczepą, 70-letniemu mieszkańcowi z powiatu 
krośnieńskiego, doprowadzając do zderzenia 
się pojazdów. W wyniku zdarzenia, śmierć na 
miejscu poniósł 23-letni kierowca Dafa, a drugi 
z uczestników, z obrażeniami ciała został odwie-
ziony do szpitala. Szczegóły oraz okoliczności 
zdarzenia wyjaśniają policjanci z Przysuchy pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej.

st. asp. Aneta Wilk

11.01.2021 r., około godz.18.00 na drodze krajowej Nr 12, w miejscowości Gielniów doszło do tragicz-
nego w skutkach wypadku drogowego. Śmierć na miejscu poniósł 23-letni kierowca ciężarowego Dafa.
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Borkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach  
w latach 1921-1945

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach zo-
stała zorganizowana w dniu 13 czerwca 1921 roku. 
Założycielem oraz pierwszym prezesem był ówcze-
sny proboszcz parafii Borkowice, kanonik Kapituły 
Sandomierskiej ks. Jan Wiśniewski. O potrzebie 
utworzenia straży pożarnej mówił : ,,… czemże jest 
praca społeczna, jeśli nie skupieniem i wprzęgnię-
ciem ludzi do wspólnej roboty, dla jakiegoś idealne-
go celu, aby coś pożytecznego  tworząc, wszystkim 
było lepiej, aby jedni drugim pomagając lżej było 
ludziom na tej dolinie łez i cierpień, aby jedni dru-
gim współczując, jedni dla drugich poświęcając się, 
ludzie tworzyli braterstwo i Królestwo Boże już tu na 
ziemi. Bo gdzie ludzie wspólnie pracują i wspólnie 
się modlą, Bóg jest z nimi. Taką rolę ma w pracy 
społecznej  i straż pożarna. Skupia ona swych człon-
ków i uczy walczyć z okropnym  żywiołem, który 
ludziom niszczy mienie, ich pracę, ich dorobek, in-
wentarz, zbiory, nieraz i życie …”.

Starania do władz zaborczych austriackich o 
utworzenie straży ogniowej rozpoczął ks. Jan Wi-
śniewski w 1918 roku, kiedy to 21 czerwca wystąpił 
do CK Komendy Powiatowej w Końskich z pismem 
o zgodę na powstanie stowarzyszenia strażackiego. 
W odpowiedzi  austriacy  odpowiedzieli, że nie widzą 
żadnych przeszkód , ale trzeba CK Komendzie Powia-
towej złożyć do zatwierdzenia statut stowarzyszenia. 
Do realizacji tych starań wspieranych  przez miejsco-
wych właścicieli majątków Stefana Dembińskiego  z 
Borkowic i Antoniego Łąckiego z Radestowa nie do-
szło. Władze austriackie i wojsko uciekły z Końskich 
jesienią 1918 roku. 11 listopada  powstało niepodle-
głe państwo polskie. Pierwszy sprzęt i umundurowa-
nie zakupiono ze składek i ofiar społeczeństwa tutej-
szej gminy. Sprzętem bojowym założonej straży była 
ręczna sikawka poruszana siłą mięśni rąk umiesz-
czona na furmance  zaprzężonej  w dwa konie. Straż 
posiadała również beczkowóz na podwoziu dwuko-
łowym ciągnionym  przez jednego konia. Środkiem 
lokomocji  były dyżurne wozy konne miejscowych 
rolników. Konie były specjalnie wybierane i wyzna-
czane  kolejno jako konie dyżurne. Były one zwol-
nione od wszelkich robót szarwarkowych. Pierwszy 
oddział straży w Borkowicach liczył 12 ochotników. 
Strażacy byli wyposażeni w toporki, mosiężne kaski i 
mundury. Jako niosący pomoc byli również zwolnie-

ni z obowiązku pełnienia wart nocnych wiejskich. W 
razie pożaru sygnałem alarmowym była trąbka stra-
żacka i syrena ręczna. Na wyposażeniu jednostki były 
również tłumice osadzone na 3 metrowych kijach. 
Instruktorzy pożarnictwa zalecali by każda jednostka 
OSP posiadała co najmniej 6 tłumic. Sprzęt strażacki 
przechowywany był do 1939 roku w budynku gospo-
darczym Urzędu Gminy. Pierwszym komendantem 
borkowickiej straży był Franciszek Bańkowski, na-
uczyciel Szkoły w Politowie. Służbę pełnił do 1925 
roku. Kolejnym komendantem w latach 1925-1926 
był Władysław Kot, dworski kowal, który wyprowa-
dził się do Gowarczowa. W latach 1926-1927 komen-
dantem był Walenty Antosik, zaś w latach 1927-1928 
Bronisław Misiak, miejscowy rządca, podporucznik 
Wojska Polskiego. 

W 1925 roku skład oddziału przedstawiał się na-
stępująco: Kot Władysław – komendant, Szczepaniak 
Jan, Plaskota Walenty, Kaleta Władysław, Jóźwik 
Stanisław s. Sylwestra, Bielawski Franciszek, Szcze-
paniak Stanisław, Włodarczyk Kazimierz, Jóźwik Lu-
dwik, Włodarczyk Stanisław s. Józefa, Wilczak Leon, 
Jóźwik Walenty, Glib Stanisław. W latach 1928-1938 
komendantem straży był Jan Glib z Borkowic, po-
mocnik sekretarza gminy.Drewniana zabudowa 
Borkowic sprzyjała pożarom. Dachy domów pokryte 
były słomą. Duże zagęszczenie zabudowań sprzyja-
ło pożarom. Pożar traktowano aż do początków XX 
wieku na wsiach i w małych miasteczkach jako karę 
bożą. Mieszkańcy gminy modlili się do świętych: św. 
Floriana i św. Agaty o ochronę domostw i dobytku 
przed pożarami. W czasie  burz i wyładowań atmos-
ferycznych wystawiali  w oknach obrazy święte i byli 
gotowi do ucieczki z domu w razie pożaru. Strażacy z 
Borkowic w tym okresie  brali udział w wielu akcjach 
ratowniczych. W 1929 roku  spaliły się zabudowania 
w Ruszkowicach od budynku karczmy w kierunku 
Wydrzyna. Ks. Jan Wiśniewski wspomina, że  w tym 
pożarze 4 letni chłopiec spalił się na węgiel. W tym 
samym roku ks. Jan Wiśniewski założył w Ruszko-
wicach Ochotniczą Straż  Pożarną, wyposażając ją 
w kaski. W 1930 roku ochotnicy z Borkowic gasili 
budynki dworskie Antoniego Łąckiego w Radesto-
wie. Pożar powstał od lokomobili  w czasie młocki. 
W tym samym roku spaliła się część Politowa. Życie 
stracił chłopiec Jaśkiewiczów. 19 czerwca 1931 roku 

prawie cała wieś Rudno uległa pożarowi. Najstarsi  
nie pamiętali by kiedykolwiek ta wieś paliła się. Po 
pożarze odbudowane domy w większości pokryto 
dachówką białą, cementową. W 1931 roku doszło 
do pożarów w Ninkowie, Ruszkowicach i Zdonko-
wie. Groźny pożar miał miejsce  27 września 1932 
roku w Borkowicach. Spaliły się wszystkie budynki 
po północnej stronie drogi od mostu przy Gminnej 
Spółdzielni aż do zabudowań Jana Szczepaniaka. Po 
południowej stronie drogi spłonęły budynki gospo-
darcze organisty oraz domy żydowskie i zabudowa-
nia Bielawskich w pobliżu kościoła. Pożar wybuchł 
po drugiej stronie szosy naprzeciw kościoła i posu-
wał się ku wschodowi w stronę stawu i figury  św. 
Jana. Naprzeciwko organistówki stał murowany  bu-
dynek dawnej karczmy, w którym działał Sklep Spół-
dzielczy. Budynek spłonął doszczętnie. W miejscu 
spalonej dawnej karczmy rozpoczęto w 1935 roku 
budowę szkoły powszechnej pod kierunkiem wójta 
gminy Janusza Łąckiego. Grozę tego pożaru opisała 
w zeszycie podczas wypracowania uczennica  V-go 
oddziału szkoły w Borkowicach Janina Bielawska: ,, 
We wtorek w nocy wybuchł ogień. Patrzę do okna, 
całe Borkowice stały w ogniu. Naturalnie coś kolwiek 
włożyłam na siebie. A że ogień był blisko  mieszka-
nia, wskoczyłam do domu wynosić. Płomienie ognia 
ogarnęły dom. Patrząc na mój dom jak się pali omal 
mi serce nie pękło z tej boleści. A bardziej na tym, że 
już nie zdążyłam wyratować książek i zeszytów. Gdy 
rzeczy wynieśliśmy w bezpieczne miejsce wyszłam 
zobaczyć. Z domu naszego były tylko szczątki i gru-
zy. Przez całe lata rodzice pracowali, nadeszło tylko 
jedne pół godziny, wszystko poszło z dymem pożaru. 
Pomyślałam sobie, że tyle trudu, tyle pracy, wszystko 
poszło z dymem, szkoła nasza w której zdobywali-
śmy naukę i wiedzę. Teraz zostaliśmy się jak te sie-
roty bez matki. Jak te ptaki bez gniazd, które zabierze 
woda lub pożar w płomieniach. W okresie między-
wojennym strażacy brali udział  nie tylko w akcjach 
gaszenia pożarów ale również w czasie powodzi i 
innych kataklizmów. 12 lipca 1936 roku gminę Bor-
kowice nawiedziła klęska gradowa, która zniszczyła 
zboża w 100%, uszkodziła dachy domostw i zabudo-
wań gospodarczych, połamała drzewa owocowe. Do 
Borkowic przyjechała delegacja Rządu RP na czele z 
premierem gen. Felicjanem Sławojem Składkowskim 

Oddział OSP w Borkowicach w 1928 roku Oddział OSP Borkowice w 1942 roku 
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Festiwal Piosenki Harcerskiej  
i Zuchowej Hufca ZHP Radom Powiat

Większość imprez harcerskich ze względu na 
zagrożenie epidemiologiczne w 2020r nie odbyło 
się lub odbyło się w innej formie w celu zapew-

i ministrem opieki społecznej Marianem Zyndramem 
Kościałkowskim. Poszkodowani otrzymali pożyczkę 
w kwocie 14 tys. złotych. 16 maja 1935 roku strażacy 
z Borkowic i Ruszkowic wzięli udział w nabożeństwie 
żałobnym w kościele parafialnym w Borkowicach 
za duszę ś.p. Marszałka Piłsudskiego. Obok dzia-
łalności ratowniczej ochotnicy organizowali życie 
kulturalne oraz brali udział w obchodach ważnych 
rocznic narodowych i uroczystościach kościelnych. 
Pełnili warty przy grobie Chrystusa, brali udział w 
procesjach Bożego Ciała, akademiach i obchodach 
rocznic  uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz rocznicy 
odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 
roku. Często byli organizatorami zabaw ludowych i 
pokazów strażackich. 20 sierpnia 1938 roku z powo-
du dezorganizacji Ochotniczą Straż Pożarną w Bor-

kowicach rozwiązano. Ponowne utworzenie jednostki 
nastąpiło 13 października 1940 roku. Komendantem 
został Stanisław Brzozowski, pracownik biurowy 
w administracji majątku  Dembińskich, a w czasie 
okupacji niemieckiej pracownik w zarządzie majątku 
przejętym przez okupanta. 11 maja 1941 r.  w nie-
dzielę po nabożeństwie ks. Jan Wiśniewski po odpo-
wiednim przemówieniu pobłogosławił strażakom w 
nowym komplecie i umundurowaniu. W okresie oku-
pacji władze niemieckie w strefie Generalnego  Gu-
bernatorstwa rozwiązały wszystkie ogniwa Związku 
Straży Pożarnych i zarządy OSP, zaś oddziały bojowe 
straży podporządkowane zostały policji porządkowej 
okupanta. W okresie okupacji ważną rolę w zmaga-
niach służb pożarniczych z hitlerowskim najeźdźcą 
spełniał strażacki ruch oporu o kryptonimie ,, Ska-
ła”, który powstał 23 grudnia 1939 r. w Warszawie. 
Dla Borkowic okupacja hitlerowska rozpoczęła się 8 
września 1939 roku. Okupant hitlerowski zarządził, 
aby straż pożarna była w stanie gotowości przez całą 
dobę na wypadek pożaru. Wartownia strażaków była 
zorganizowana na parterze Klasztoru Sióstr Benedyk-
tynek. Całą dobę dyżur pełnił skład sekcji gotowy do 
wyjazdu. Był to trudny czas dla strażaków. Dodatnią 
stroną był fakt, że Niemcy nie  kierowali strażaków 
na przymusowe roboty do Niemiec. W tym trudnym 
czasie funkcję komendanta pełnił Stanisław Brzozow-
ski, dobry Polak i patriota. Jego zastępcą był Anto-
ni Chmura s. Antoniego, który pozorując ćwiczenia 
sprawnościowe przeprowadzał ćwiczenia wojskowe 
wzmacniające ducha walki z okupantem. Wartownię 
przeniesiono do pałacu Dembińskich, który stanowił 
doskonały punkt obserwacyjny. Na dachu pałacu 
zbudowano pomost dla strażaków. Strażacy w czasie 
służby chodzili w mundurach  oraz posiadali prze-
pustki nocne. W czasie okupacji  byli pod kontrolą 
policji grantowej. Część strażaków była zaangażo-
wana w działalność ruchu oporu jako żołnierze Armii 

Krajowej. Wincenty Sobczak i Jan Wełpa wiele mie-
sięcy przebywali w partyzanckich oddziałach leśnych 
oraz brali udział w akcjach bojowych. Do aktywnych 
żołnierzy podziemia należeli Antoni Chmura, Wacław 
Wilczak, Józef Banasik, Stefan Gredecki, Stefan Za-
góra, Jan Zarzycki, Wacław Sobczak i Zygmunt Kło-
siński. Grupa ta była w stałej gotowości i wypełniała 
rozkazy  dowództwa  AK. Organizowali dostawy żyw-
ności do oddziałów leśnych, informowali o ruchach 
wojsk niemieckich, uczestniczyli w zajęciach kon-
spiracyjnych szkół podchorążych. 9 maja 1945 roku 
zakończyła się II wojna światowa. Przyczyną wielu 
pożarów w styczniu 1945 roku były starcia zbrojne 
Armii Radzieckiej z wycofującymi się Niemcami. W 
wyniku bombardowania jednostek niemieckich w 
Borkowicach w płomieniach stanęły domy na za-
chód od kościoła. Od kul i odłamków zginęli: Maria 
Wilczak żona  Antoniego, Jan Sobczak i córka Marii 
Strzemeckiej. Ranny został proboszcz ks. Wincenty 
Wróbel, który miesiąc później zmarł. Po Stanisławie 
Brzozowskim komendantem OSP od maja do lipca 
1945 r. był Stefan Plaskota zaś od lipca do listopada 
Franciszek Oleksiński. W listopadzie funkcję komen-
danta objął Stanisław Kwiecień syn Józefa. 30 listo-
pada 1945 roku reaktywowano Związek Straży Po-
żarnych. Prezesem Zarządu Przymusowego Związku 
został Bolesław Chomicz.

Robert Fidos

W bieżącym roku Ochotnicza Straż Pożar-
na w Borkowicach obchodzić będzie 100-lecie 
powstania. Z tej okazji zorganizowana została 
w Gminnym Ośrodku Kultury wystawa foto-
graficzna prezentująca historie i osiągnięcia 
jednostki z Borkowic. Autorem wystawy jest 
Robert Fidos, który zgromadził  i opisał ma-
teriał fotograficzny. Wystawa składa się z 54 
fotografii i przedstawia działania ochotników 
oraz rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w 
latach 1921 -2020. Wystawę przygotowali 
pracownicy GOK i Biblioteki Publicznej. Orga-
nizatorzy wystawy dziękują Naczelnikowi OSP 
Robertowi Siudkowi za udostępnienie zbiorów 
archiwalnych dotyczących jednostki OSP Bor-
kowice . Wystawa będzie czynna przez cały 
2021 rok w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Wystawa  
fotograficzna

nienia bezpieczeństwa uczestnikom. Tak też było 
w przypadku Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zu-
chowej organizowanym przez Hufiec ZHP Radom 
Powiat. Festiwal został zorganizowany w formie 
online a nagrania piosenek uczestnicy przesłali 
na adres hufca. Z 5 Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej w Borkowicach w festiwalu wzię-
ły udział trzy harcerki : dh. Julia Szymczyk, dh. 
Anna Kaleta i dh. Roksana Walasik. Harcerki wy-
konały po dwa utwory z kategorii piosenka har-
cerska i turystyczna, które oceniło jury festiwalu.  
Wszystkie trzy nasze harcerki zdobyły nagrody /
plecaki turystyczne/ a nagrania ich występów 
można obejrzeć na stronie facebooka  Hufca ZHP 
Radom Powiat. 

W grudniu 2020 r. harcerze 5 Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Pla-
ter w Borkowicach wzięli udział w Betlejem-
skim Zlocie, który odbył  się tylko w formie 
online. Betlejemskie Światło Pokoju przeka-
zywano tylko delegacjom Chorągwi ZHP ze 
względu na panującą sytuację  epidemiologiczną  
w kraju. 

Drużynowy 5 WDH Borkowice
phm. Marek Turek

Ks. Jan Wiśniewski



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA12

Gielniów

Dotacja dla 
KGW „Lepsze 
Połówki”

Koło Gospodyń Wiejskich z Bielin „Lep-
sze Połówki” otrzymało 5 000,00 na realizację 
zadania pn. „Aktywizacja i integracja mieszkań-
ców wsi Bieliny”, zadanie dofinansowane ze 
środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 
W ramach zadania  zakupione zostały:  kuchnia 
gazowo- elektryczna, lodówka oraz czajnik bez-
przewodowy do wyposażenia kuchni w świetlicy 
wiejskiej w Bielinach. Zakupiony sprzęt do kuchni  
podniesie standard  działań w zakresie integracji 
lokalnej społeczności realizowanej przez  organi-
zacje pożytku publicznego w tej miejscowości.

Informuje, że w dniu 26.01.2021 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gielniów, 
Plac Wolności 75  wywieszony został na okres 21 dni wykaz gruntów rolnych stanowiących wła-
sność Gminy Gielniów objętych księgą wieczystą RA1P/00033166/4 oznaczonych w ewidencji 
gruntów nr działki 1725/6, położonych w obrębie Gielniów gm. Gielniów przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

WÓJT GMINY GIELNIÓW

Znani z gminy Gielniów
Wacław Bauerfein
Urodził się 13 maja 1888 roku jako syn Gu-

stawa , właściciela majątku Gołków w powiecie 
grójeckim i Zofii z Temlerów. Wacław Bauerfeind 
w latach 1898–1907 uczęszczał do szkoły E. Ronta-
lera w Warszawie. Następnie, w latach 1907–1909 
studiował chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Po odbyciu praktyk rolniczych, osiadł w rodzinnym 
Gołkowie, ale ten w czasie wojny (w 1915 r.) został 
zniszczony. W 1917 r. Wacław Bauerfiend zaręczył 
się z Marią Jadwigą Kobylańską (córką Bronisława 
Rajmunda, współwłaściciela fabryki noży „Bracia 
Kobylańscy” późniejszy Gerlach). Dzięki posagowi 
żony Bauerfeind wziął w dzierżawę duży majątek 
Małecz k. Spały. W 1920 r. uczestniczył jako ochot-
nik w wojnie z bolszewikami. Po zakończeniu działań 
wojennych zrezygnował z dzierżawy Małcza i kupił 
majątek Kotfin (początkowo ok. 180 ha, po parce-
lacji i spłacie długów zostało 105 ha). Wybudował 
w Koftinie nowy dwór, a stary zamienił na szkołę i 
mieszkanie dla pracowników. Uporządkował stawy 
rybne i plantacje wikliny, założył sad i park. Jednak 
największą pasją Wacława Bauerfeinda była pro-
dukcja bryczek. Już na początku lat 20. wyrabiano w 
Kotfinie bryczki (tzw. kotfinki) resorowane według 
opatentowanego projektu Bauerfienda. W 1934 r. 
wytwórnia została rozbudowana, powstała wów-
czas hala fabryczna mieszcząca kuźnię, stolarnię, 
tapicernię, lakiernię, magazyn i biuro. Fabryka Po-
jazdów Konnych w Kotfinie produkowała w latach 
30. kilka wzorów bryczek o różnej wielkości i zasto-
sowaniu. Znajdował też czas na życie towarzyskie 
i artystyczne, lubił bowiem grać na fortepianie, a 
także śpiewać. Po klęsce wrześniowej Bauerfiend 
wspomagał oddział mjr. Henryka Dobrzańskiego–
Hubala. W kwietniu 1940 r. po odejściu partyzan-
tów z Gałek, Niemcy rozpoczęli represje. 4 czerwca 
1940 r. aresztowali Bauerfienda. Został uwięziony 
w Opocznie, a następnie w Piotrkowie. Po wielo-
krotnych przesłuchaniach i torturach rozstrzelano 
go w lesie pod Moszczenicą. W kwietniu 1945 r. 
zbiorowy grób pomordowanych ekshumowano i w 
tym samym miejscu wykopano nową, wspólną mo-
giłę, w której spoczęło około 200 zamordowanych. 

W kilka miesięcy po śmierci Bauerfienda majątek 
Kotfin przejęli Niemcy (13 marca 1941 r.) a rodzi-
nę właściciela usunięto z zabudowań. Żona – Maria 
Jadwiga – po powstaniu warszawskim wróciła do 
Kotfina, ale po dekrecie o reformie rolnej, powtórnie 
wyrzucono ją z majątku
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PIERWSZY ROK ZA NAMI 
,,Najtrudniejszy pierwszy rok…-zanim in-

nych zrobimy sto” Pierwszy rok działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich ,,Dziarskie Zgranie” 
w Brzezinkach Był to wyjątkowo trudny rok, 
ze względu na panującą pandemie, pomimo 
wielu przeciwności uważamy, że był pracowity 
i owocny. KGW ,,Dziarskie Zgranie” w Brze-
zinkach zostało założone pod koniec 2019 r., 
bezpośrednio po dożynkach parafialno-gmin-
nych, w których sołectwo Brzezinki brało ak-
tywny udział. Członkowie Koła już wcześniej 
starali się działać dla dobra społeczności. W 
tym momencie zrodził się pomysł założenia 
koła ,,Dziarskie Zgranie”, który daje możliwość 
pozyskiwania funduszy na realizację statuto-
wych celów i ich usystematycznienie. Jeszcze 
w tym samym roku KGW udało się zorganizo-
wać Mikołajki dla dzieci z naszego sołectwa, 
oraz spotkanie opłatkowe. Na każde z wymie-
nionych wydarzeń. Członkowie koła stanęli na 
wysokości zadania przy organizacji i umiejęt-
nościach kulinarnych. Rok 2020 zaczęliśmy 
od integracji z KGW Rozwadzianki Plus, wraz 
z którym wspieraliśmy akcję WOŚP, wspólnie 
byliśmy zaangażowani do przygotowania posił-
ków, z których pieniądze zostały przekazane na 
fundacje J. Owsiaka. Kolejnym wyzwaniem dla 
KGW oraz społeczności z sołectwa Brzezinki 
była budowa altany, dofinansowanej ze środ-
ków Województwa Mazowieckiego i wielkim 
zaangażowaniem Gminy Gielniów. Nie jeste-
śmy w stanie opisać, jaki ogrom pracy wyko-
nali mieszkańcy i jak bardzo im dziękujemy za 
wiele godzin pracy społecznej. Dziś to miejsce 
jest sercem wsi, gdzie możemy teraz prowa-
dzić aktywność fizyczną, organizować imprezy 
plenerowe i zabawy dla dzieci. Następną nie-
spodzianką tego roku była informacja z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-

go Departament Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich o wsparcie finansowe na kwotę 
5000 zł na realizację zadania publicznego pn. 
,,Zakup urządzeń umożliwiających organizację 
imprez plenerowych”. Zakupiony sprzęt m.in. 
lodówki, podgrzewacz, frytkownice, kuchnia 
plenerowa pozwali na zwiększenie możliwo-
ści rozwoju oraz umożliwi to dużą mobilność 
i dopasowanie wydarzenia do odpowiedniego 
miejsca. W tym samym czasie dostaliśmy de-
cyzję z ARiMR z Przysuchy o dofinansowaniu 
naszego koła dzięki, któremu mogliśmy zaku-
pić meble, ławki i kosz na śmieci. W imieniu 
Koła Gospodyń Wiejskich ,,Dziarskie Zgranie” 
bardzo dziękujemy mieszkańcom Brzezinek, 
władzom lokalnym i wszystkim organizacjom, 
które nas wspierały.

Zadanie p.n: 
“Zakup urządzeń umożliwiających organizację imprez 
plenerowych” KGW ,,Dziarskie Zgranie” z Brzezinek  
 
zrealizowane w 2020 r. współfinansowano ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego. 
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Jest taki czas w roku, na który wszyscy cze-
kają. Każdy udaje się wtedy do szkoły z prawdzi-
wą przyjemnością, aby cieszyć oczy migocącymi 
setkami światełek i wspólnie celebrować przed-
świąteczny okres. Zwykle w ostatnich dniach 
grudnia na sali gimnastycznej wystawiano szkol-
ne jasełka, które często były zaproszeniem do 
refleksji nad istotą Bożego Narodzenia. 

W tym roku w związku z brakiem możliwości 
spotkania się wspólnie przed świętami,  postano-
wiono nagrać przedstawienie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka 22 stycznia br. – najpiękniejszy prezent 
od dzieci, dla społeczności szkolnej i całych ro-
dzin. W ten sposób dzieci mogły wyrazić kocha-
nym babciom i dziadkom swoje uczucia za trud 
włożony w ich wychowanie. 

Jasełka zostały przygotowane i zarejestrowa-
ne przez najmłodszych uczniów z zerówki, pod 
kierunkiem wychowawczyni p. Haliny Dwornik 
oraz sióstr katechetek Danuty i Joanny.

Zdalne przesłanie pełne życzliwości, rado-
ści i zachwytu nad cudem Bożego Narodzenia 
ukazuje nam, że najważniejsze jest poczucie 
wspólnoty szczególnie w tym trudnym okre-
sie izolacji. Był św. Józef, Maryja, królowie, 
pastuszkowie, chór Aniołów oraz postać skne-
rusa, który na wieść o cudzie narodzin Jezusa, 
przemienia swoje serce. Wszyscy stają się dla 
siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o 
wszelkich sporach i waśniach.

W Nowym Roku życzymy wszystkim 
otwartości na innych, zwykłego, szczere-
go uśmiechu i gestu podania ręki drugiemu 
człowiekowi, które spowodują przemianę w 
sercach innych i w nas samych…, bo zawsze 
wtedy jest Boże Narodzenie!

Wyjątkowe Jasełka w Szkole Podstawowej  
w Klwowie

KOMUNIKAT – PRZECIW WIRUSOWI SARS – CoV - 2

Punkt szczepień w Gminie Klwów został wyznaczony

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 w Klwowie przy ul. Opoczyńskiej 39

Ponadto  informujemy, że pod nr telefonu 48-671 00 04 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 
będzie można uzyskać informację  w sprawie:

 � rejestracji do szczepienia przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2

 � w sprawie  dowozu do punktu szczepień osób starszych, które nie są  w stanie samodzielnie dojechać na szczepienie  
oraz osób z niepełnosprawnością (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o 
kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami) mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Klwów.

Piotr Rokicki
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Jednostka OSP Klwów została doposażona 
w nowoczesny sprzęt ratowniczy a konkretnie w 
pojazd specjalny typu quad. Pojazd wyposażony 
w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, 
sprawdzający się w 100% w trudnym terenie, bę-
dzie przydatnym i użytecznym sprzętem wykorzy-
stywanym w działaniach ratowniczych przez stra-
żaków z Klwowa. Zakupiony został dzięki dotacji 
Powiatu Przysuskiego za kwotę 49 000,00 zł. W 
tym miejscu składamy serdeczne podziękowania 
dla Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego.

30 grudnia 2020 r. odbyło się przekazanie 
strażackiego quada. Starosta Przysuski Marian 
Niemirski wraz z Wicestarostą Markiem Kilian-

Dzień Babci i Dziadka to jedno z najpiękniej-
szych świąt, do którego wszystkie przedszkolaki 
przygotowują się z wielkim zaangażowaniem.

W tym roku uroczystość ta odbyła się ina-
czej niż zwykle, ponieważ z powodu pandemii 
nie mogliśmy gościć naszych kochanych babć i 
dziadziusiów.

Dnia 22 stycznia każda grupa przygotowa-
ła wyjątkowe przedstawienie, które w efekcie 
końcowym zostało nagrane i udostępnione 
na stronie internetowej przedszkola. Dzieci 

Przekazanie strażackiego quada

kiem przy udziale Wójta Gminy Klwów Piotra 
Papisa wręczyli kluczyki do pojazdu specjalnego 
Prezesowi OSP Klwów Krzysztofowi Dudkowi. 

Jesteśmy przekonani, że nowy sprzęt wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy Klwów jak również Powiatu Przysuskie-
go. Ponadto, przyczyni się do poprawy jakości 
i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży 
się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla 
zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska 
naturalnego.

Agata Wilczek

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Marzeń
w swoich prezentacjach recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki oraz wykonywały układy 
taneczne do różnych gatunków muzycznych, 
m.in. rock’n’roll, twist, cha-cha. Nie zabra-
kło również upominków, które przedszkolaki 
przygotowały dla swoich ukochanych babć i 
dziadziusiów.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ci wy-
jątkowi goście będą mogli osobiście obejrzeć 
występy swoich wnuków.

Magdalena Pelc, Anna Bętkowska
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Komunikat Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem
ANKIETA INTERNETOWA LGD WSZYSCY RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania Wszyscy Razem z siedzibą w Klwowie zaprasza 
mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie i działania 

LGD w ubiegłym 2020 roku.
Zależy Ci na poprawie jakości życia w naszej małej ojczyźnie? Dołącz do grona osób mających 

wpływ na rozwój LGD i wypełnij poniższą ankietę do końca stycznia 2021r. https://www.survio.com/
survey/d/L1C9N9C5H8U0O3O8D Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu pomożesz nam uzyskać 

niezbędne informacje. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować 
Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i usprawnić pracę stowarzyszenia.

Wszelkich informacja wyjaśnienia udziela biuro LGD, tel. 48 671 00 10 w. 22 mail: biuro@lgdwr.pl 

Komunikat dotyczący zimowego utrzymania dróg gminnych.
W związku z możliwym pogorszeniem warunków pogodowych uprzejmie przypominamy, że  

w obecnym sezonie gmina nie odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych (Wysokin- Kolonia 
Myślakowice, Ossa-Domaszno, Kłonna, Lipowe Pole- Odrzywół, Ossa Kolonia- Wandzinów, 

Wysokin- Różanna). Utrzymaniem zimowym tych dróg zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w 
Przysusze.

Drogi gminne będą natomiast odśnieżane w pierwszej kolejności tam gdzie funkcjonuje 
dowóz dzieci do szkół.

Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” dokonała ostatnich  
naborów na premie i dotacje ze środków Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Aż 165 razy jednostka OSP Odrzywół 
należąca do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego wyjeżdżała w 2020r. do 
akcji ratunkowych. W wymienionym roku 
było zdecydowanie mniej wyjazdów do ak-
cji pożarniczych, niż w 2019r, ale wzrosła 
liczba wyjazdów do akcji ratunkowych na 
drogach publicznych. W liczbie wyjazdów 
jednostka zdecydowanie wyprzedziła  wszyst-
kie pozostałe jednostki OSP z powiatu. 
Druga jednostka z gminy Odrzywół – OSP 
Wysokin wyjeżdżała do zdarzeń 36 razy.  
Na stanie wyposażenia OSP Odrzywół posiada 
średni samochód ratunkowy „Mercedes” oraz 
lekki samochód ratowniczy  „Ford”. Obsługę 
zapewnia 3 kierowców – konserwatorów.

OSP Odrzywół  
z największą liczbą  
wyjazdów ratunkowych 
w powiecie przysuskim.

Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z 
siedzibą w Klwowie realizuje ostatnie nabory 
d/t dotacji na rozwój działalności gospodarczej i 
działania społeczne. Środki na ten cel pochodzą z 
dotacji unijnej pozyskanej przez LGD na realizację 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na obsza-
rze 10 gmin powiatu przysuskiego i grójeckiego.

W naborze działania „Edukacja, aktywizacja, 
zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracji lo-
kalnej społeczności”, LGD przeznaczyło kwotę 
523.456,00 zł . Wpłynęło 11 wniosków od gmin i 

stowarzyszeń na kwotę 522.997,00 zł. Wszystkie 
wnioski znalazły się na liście rankingowej do dofi-
nansowania w kwocie do 50 tysięcy złotych. Pod 
koniec 2020 r. LGD przeprowadziło nabór wnio-
sków na premię w wysokości 50 tysięcy złotych 
na założenie działalności gospodarczej Na realiza-
cję 9 wniosków Stowarzyszenie przeznaczyło 450 
tysięcy złotych.

Z kolei na rozszerzenie działalności gospodar-
czej LGD przeznaczyło 753.729,00 zł . Weryfikacji 
formalnej i merytorycznej zostało poddanych 8 

wniosków złożonych przez przedsiębiorców na 
kwotę 751809,00 zł. Dofinansowanie można było 
uzyskać do 70% wartości projektu. Wnioski do-
tacyjne powyżej 25 tysięcy złotych wiązały się z 
koniecznością stworzenia nowych miejsc pracy. 

Łącznie kwota środków na realizację w/w 
działań wyniosła 1.777.179,00 zł.

Niewykluczone, iż Stowarzyszenie przepro-
wadzi jeszcze jeden nabór w 2021 roku na do-
datkowe zadania.

Zarząd LGD „Wszyscy Razem”
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W ramach partnerstwa z powiatem przy-
suskim oraz innymi gminami z terenu powiatu 
do projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej Działanie 5.1 Dostosowanie 
do zmian klimatu- typ projektów Systemy 
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami kata-
strofalnymi- Urząd Gminy Odrzywół informu-
je, że zbudowany został System Ostrzegania 
i Alarmowania Ludności o zagrożeniach dla 
Powiatu Przysuskiego w pełni kompatybilny z 
systemem województwa mazowieckiego. Ce-
lem systemu jest ochrona życia oraz wczesne 
wykrywanie i reagowania na otaczające nas 
zagrożenia takie jak powodzie, katastrofy, ska-
żenia chemiczne środowiska, wojna. System 
pozwala ostrzegać ludność cywilną w obrębie 
nadchodzącego lub powstałego zagrożenia. 
Głównym zadaniem systemu jest emitowanie 
akustycznych sygnałów alarmowych i komu-
nikatów głosowych informujących ludność 
powiatu o wystąpieniu zagrożenia i sposobie 
postępowania.

Gmina Odrzywół wyposażona została w 1 
punkt alarmowy umiejscowiony na budynku 
Urzędu Gminy- syrenę 4-tubową 600 W.

Budowa Systemu Ostrzegania I Alarmowania Ludności 
o zagrożeniach dla powiatu przysuskiego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Odrzywole znalazł się wśród ośrodków przewi-
dzianych do realizacji szczepień przeciwko CO-
VID-19. NZOZ z siedzibą przy ul. Warszawskiej 
będzie realizował na terenie gminy szczepienia, 
zgodnie z Narodowym Programem Szczepień 
. W trzeciej grupie osób przewidzianych do 
szczepień są min. seniorzy. Gmina Odrzywół 
zapewni transport dla chętnych seniorów z te-
renu gminy. Szczegółowe informacje zostaną 
podane po przejściu przez służby medyczne do 
kolejnego etapu szczepień.

Szczepienia 
przeciwko  
COVID-19

Gmina Odrzywół rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci 
kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej długości 
3,1 km wraz z 3 pompowniami w Kłonnie, mo-
dernizację przepompowni ścieków w Odrzywole 
na ul. Radomskiej oraz przedłużenie wodociągu o 
120 m.b. w Dąbrowie. Ogółem wszystkie koszty 
inwestycji wyniosą 2,4 mln zł. Koszty kwalifiko-

wane zostaną sfinansowane dotacją z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (63%), dotacją 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 
środków własnych. Wykonanie inwestycji nastąpi 
maksymalnie w przeciągu 12-14 miesięcy. Wy-
konawcą inwestycji będzie firma BINSTAL S.C. z 
Tomaszowa Mazowieckiego.
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XXII Sesja Rady Gminy Potworów
W budynku Urzędu Gminy w Potworowie 

w dniu 29 grudnia 2020r. odbyła się ostat-
nia w mijającym roku XXII sesja Rady Gminy  
Potworów. 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Bogdan Milczarski. Rada w spokoju 
zrealizowała przygotowany porządek obrad. 
Radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Budżeto-
wą na 2021rok. 

Dochody budżetu gminy Potwo-
rów w 2021roku zaplanowano na kwotę 
22.148.478,00zł, natomiast wydatki 

w wysokości 21.860.274,00zł.Projekt bu-
dżetu został pozytywnie zaopiniowany przez 
stałe komisje Rady Gminy, jak również przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

Nowy element infrastruktury  
w Potworowie – PACZKOMAT

W styczniu br. w centrum Potworowa został 
zainstalowany i oddany do użytku długo wyczeki-
wany przez mieszkańców gminy paczkomat. 

Paczkomaty InPost w Polsce są jednymi 
z najpopularniejszych narzędzi pomocnych w 
wysyłce towaru, są drugą najczęściej wybieraną 
formą wysyłania towarów, zaraz po Poczcie Pol-
skiej. Paczkomaty są również najczęściej wybie-
raną formą odbioru przesyłek z e-sklepów. 

Popularność odbioru paczek w maszynach 
InPost jest większa od standardowej dostawy ku-
rierem do pracy czy domu. 

Popularność ta wynika z faktu, że niski 
koszt paczkomatów jest połączony z ich wygo-
dą, możliwością nadania przesyłki w każdym 
momencie i brakiem konieczności czekania 
na kuriera. Rozbudowa sieci paczkomatów 
odbywa się w niemal ekspresowym tempie 
a popularność paczkomatów coraz bardziej  
rośnie. 

Od stycznia 2021r. takim udogodnieniem mogą 
się cieszyć również mieszkańcy gminy Potworów.

Marta Sobczak

Nadeszła zima, spadł śnieg. To trudny czas 
dla dzikich zwierząt i ptaków. 

Dzieci z Samorządowego Klubu Dziecięcego 
w Długiem postanowiły ruszyć na pomoc głod-
nym ptaszkom. 

Na zajęciach z przyrody dzieci wraz z ciocia-
mi zrobiły dla ptaków pożywne kulki ze smalcu i 
różnych ziaren m.in. słonecznika oraz dyni, które 
zostały powieszone na barierce tarasu i czekają 
na głodnych ptasich gości. Dokarmiając ptaki 
dzieci na co dzień maja doskonałą okazję do ob-

Akcja zimowe dokarmianie dzikich ptaszków
w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Długiem!!!

SZCZEPIENIA 
PRZECIW  
COVID-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Potworowie informuje, że od dnia 15 
stycznia do 21 stycznia 2021r. rusza rejestracja 
osób chcących się zaszczepić przeciw COVID-19, 
które skończyły 80 lat. 

Od 22 stycznia 2021 r. – rejestrowane będą 
osoby chcące się zaszczepić przeciw COVID-19, 
które skończyły 70 lat.

Zapisać się można:
 � Przez infolinie 989
 � Przez e-rejestrację na pacjent.gov.pl
 �W wybranym punkcie szczepień. Mapa 
punktów szczepień znajduje się na stronie:  
https://www.gov.pl/web/szcepimysie/mapa
-punktow-szczepien#/

 � lub w SPOZOZ w Potworowie tel. 48 671 30 10

Informuje się mieszkańców gminy, że 
w miesiącu lutym 2021 roku, przyjmowane 
będą wnioski wraz z fakturami o zwrot podat-
ku akcyzowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej. 

Do wniosku należy dołączyć faktury z pali-
wa zakupionego w okresie od 01.08.2020r. do 
31.01.2021r. oraz informacje z ARiMR o war-
tości wskaźnika DJP dla bydła za rok 2020. 

Informację, wzór wniosku, załączniki 
do wniosku, wykaz faktur oraz oświadcze-
nie można pobrać w Urzędzie Gminy w Po-
tworowie w pokoju nr 8, lub ze strony Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
w Potworowie.

Justyna Dyas

Informacja  
w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego

serwowania częstujących się ptasich głodomor-
ków, jednocześnie uświadamiają sobie, że bez 
ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć 
trudnych zimowych warunków. 

Takie zajęcia uwrażliwią dzieci na piękno 
przyrody i poczucie jedności z przyrodą oraz 
zwiększą zainteresowanie ptakami. 

Jest to również doskonała okazja do kształto-
wania u najmłodszych dzieci poczucia odpowie-
dzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt.

             Marta Sobczak, Justyna Klocek
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Święta Bożego Narodzenia to także czas świątecznych iluminacji, które pojawiają się na ulicach 
wielu miast, gmin i wiosek. Także w centrum Potworowa jak co roku rozbłysły świąteczne światełka.

Iluminacja świąteczna w Potworowie

Wyniki konkursu „Najpiękniejsza 
kartka Bożego Narodzenia  
w języku angielskim”

Wyniki konkursu  
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARO-

DZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM”
Święta już za nami, więc czas na rozstrzy-

gnięcie konkursu, który w naszej szkole organi-
zowany jest corocznie przez Szkolny Klub Euro-
pejski i cieszy się dużą popularnością, o czym 
świadczy naprawdę duża ilość oddanych prac.

Konkurs ten był skierowany do uczniów klas 
VI-VIII i miał na celu:

 � Propagowanie tradycji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia.
 � Utrwalanie słownictwa w języku angielskim 
związanego ze Świętami Bożego Narodzenia.

 � Kształtowanie wśród uczniów szacunku do 
tradycji.
 � Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości 
estetycznej.
 � Stworzenie uczestnikom możliwości prezenta-
cji własnych dokonań twórczych.

W roku szkolnym 2020/21 wyniki konkursu 
przedstawiają się następująco:

 � I miejsce - Aleksandra Grabarczyk kl. VIIIb
 � II miejsce - Weronika Królikowska kl. VIIIa
 � III miejsce - Hubert Bień kl. VIIb

Gratulujemy zwycięzcom!
E. Zawada

Jasełka  
2020/2021

W dniu 22.12.2020 w naszej szkole odbyły 
się jasełka bożonarodzeniowe pt. „Do Betlejem” 
przygotowane przez klasy 0a i 0b pod kierunkiem 
pani Anny Marciniak.

To było niezwykłe wydarzenie. 
Przy współpracy z panią Marzeną Jędrykiewicz 

i panią Martą Krzywkowską dzieci rozpoczęły przy-
gotowania: uczyły się wyznaczonych ról, pięknych 
kolęd zgranych przez pana Tadeusza Marciniaka, 
wreszcie wiele razy cierpliwie ćwiczyły na próbach. 
Cały występ uświetniła przepiękna dekoracja przy-
gotowana przez panią Justynę Nożyńską. Natomiast 
o oprawę techniczną troszczył się pan Marek Gapys. 
Dzięki temu poprzez Internet mogliśmy być razem 
w tym wyjątkowym dniu z całą społecznością szkol-
ną. W przepięknych strojach zaprojektowanych 
przez rodziców – dzieci wspólnie kolędowały, wpro-
wadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Wszyst-
kim złożyły życzenia błogosławionych, zdrowych, 
wesołych świąt Bożego Narodzenia. 

Na koniec pani Dyrektor Joanna Mikulska po-
dziękowała wszystkim dzieciom i organizatorom. 
Ksiądz Paweł Tobera przekazał również słodki upo-
minek w imieniu księdza Proboszcza Jana Gruszki. 

Wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą, po-
mocą i dobrym słowem – serdecznie dziękujemy.

Anna Marciniak
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XXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha
W dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 10:00 w 

Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze odbyła się 
XXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha. Ze 
względu na obecną sytuację epidemiczną, po raz 
kolejny obrady odbyły się w systemie zdalnym. 
Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Pan 
Mirosław Pierzchała. Funkcję sekretarza obrad 
pełnił Pan Stanisław Kądziela Zastępca Prze-
wodniczącego. Przewodniczący Rady po stwier-
dzeniu quorum, przedstawił formę przebiegu 
pierwszej w nowym roku sesji, a jakże ważnej, 
ponieważ jej głównym punktem, było uchwale-
nie budżetu Gminy i Miasta Przysucha na 2021 
rok. Podczas obrad Pani Aneta Olborska Skarb-
nik szczegółowo omówiła przygotowany projekt 
budżetu, uwzględniający zmiany wypracowane 
przez Burmistrza i Radnych. W trakcie sesji 
głos zabrał Pan Tomasz Matlakiewicz Burmistrz 
Gminy i Miasta Przysucha, który podziękował za 
wspólne wypracowanie kompromisów w spra-
wie tegorocznego budżetu, opracowanego w 
oparciu o obecną sytuację. Proinwestycyjnego, 
ale naznaczonego skutkami epidemii, która ma 
nieodzowny wpływ na kondycję gospodarki i 
wpływy do budżetu. Dochody na 2021 rok zo-
stały zaplanowane w kwocie 51 041 343 zł, w 
tym dochody własne na poziomie 20 711 278 zł. 
Dotacje celowe zaplanowano w wysokości po-
nad 18 mln zł. Natomiast wydatki na poziomie 
51 937 565 zł. Deficyt budżetowy oszacowano 
na 896 422 zł. Najwyższą, co do wielkości po-
zycją wśród wydatków są koszty, które zostaną 
poniesione na oświatę i funkcjonowanie placó-
wek oświatowych w wysokości ponad 17 mln zł, 
w tym wydatki inwestycyjne 1 622 939 zł. Kolej-
ną, co do wielkości pozycją wśród wydatków, w 
ogólnej kwocie ponad 14 mln zł są: świadczenia 
wychowawcze, rodzinne, świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego, wydatki związane z funk-
cjonowaniem rodziny oraz nałożeniem na gminy 
obowiązku wspierania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych i organizacji pieczy zastępczej. 
Prawie 2,5 mln zł pochłoną świadczenia w ra-
mach pomocy społecznej min.: usługi opiekuń-
cze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, pomoc 
w zakresie dożywiania. Środki w wysokości 
161 757 zł zaplanowano do wydatkowania z 
zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w 
tym pomoc materialną dla uczniów o charakte-
rze socjalnym oraz motywacyjnym. Natomiast 
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska zaplanowano w budżecie 
gminy kwotę ponad 5 mln zł z przeznaczeniem 
na: gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta 
i wsi, utrzymanie miejsc zielni, oświetlenie ulic, 
placów i dróg. Na zadania z zakresu bezpieczeń-
stwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
gmina planuje wydać 300 tys. zł. Z kolei na 
ochronę zdrowia ponad 270 tys. zł. Nie zabrak-
nie też środków na realizację przedsięwzięć z 
zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego. Łączna kwota wydatków uwzględnionych 
w budżecie na zadania w tej dziedzinie, to prawie 
2,5 mln zł. W 2021 roku wydatki zaplanowane 
na realizację zadań z udziałem środków euro-

pejskich wynoszą 2 732 290 zł. W tegorocznym 
budżecie Gminy i Miasta Przysucha znaczącą 
pozycję wśród ogółu wydatków stanowią wydat-
ki zaplanowane na inwestycje, które są jednym 
z instrumentów determinujących rozwój gminy, 
stanowiącym o poziomie jej konkurencyjności i 
atrakcyjności. Łączna wartość środków zapla-
nowanych na realizację inwestycji w tym roku, 
wynosi ponad 7 mln zł. Szczegóły przedstawia 
tabela załączona poniżej. Istotną rolę w nowym 
budżecie, odgrywają zadania zaplanowane do 
realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, będą-
ce ważnymi potrzebami poszczególnych sołectw 
z punktu widzenia ich mieszkańców. Plan wydat-
ków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu So-
łeckiego w 2021r. opiewa na kwotę 362 751,73 
zł. Ponadto jednym z etapów styczniowych ob-
rad, było odczytanie oświadczeń o przyjęciu i za-
poznaniu się Radnych ze sprawozdaniem z dzia-
łalności Przysuskiej Służby Komunalnej oraz 
Przysuskiej Administracji Oświaty za 2020r. 
Przewodniczący Komisji Stałych Rady przekazali 
informacje, dotyczące prac poszczególnych Ko-
misji w 2020r. Podczas XXIII sesji Radni podjęli 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Stałych Rady Gminy i Miasta Przysucha 
na 2021r. (głosowanie: za-15 głosów); przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Gminy i Miasta Przysucha na lata 2021-
2028 (głosowanie: za-15 głosów); Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha 
na lata 2021-2026 (głosowanie: za-14 głosów, 

przeciw-1 głos), a także w sprawie ustalenia die-
ty przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych-sołtysom w Gminie 
Przysucha, której projektodawcą jest Burmistrz 
Gminy i Miasta Przysucha (głosowało 13 Rad-
nych: za-6 głosów, przeciw-3 głosy, wstrzymało 
się-4 głosy). Na mocy podjętej uchwały prze-
wodniczący organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych - sołtysi w Gminie Przysucha za 
wykonywanie obowiązków wynikających z peł-
nienia funkcji sołtysa, będą otrzymywali zryczał-
towaną miesięczną dietę w wysokości 300 zł. 
Najistotniejszym punktem styczniowych obrad, 
było podjęcie przez Radnych uchwały budżeto-
wej. Za uchwaleniem budżetu Gminy i Miasta 
Przysucha na 2021 rok głosowało 15 Radnych: 
za-13 głosów, przeciw-1 głos, wstrzymało się-1 
głos. Głosowanie nad zaproponowanymi projek-
tami uchwał, zostało przeprowadzone w formie 
pisemnej. Z uwagi na obowiązujące zasady bez-
pieczeństwa, Radni na sali obrad byli obecni o 
wyznaczonej godzinie, zgłaszali się pojedynczo 
w określonych odstępach czasowych, w przy-
gotowanych przy projektach uchwał tabelach 
do głosowania zaznaczali: jestem za, jestem 
przeciw, wstrzymuję się od głosu. Następnie 
odbyło się podliczenie głosów. Na zakończenie 
Pan Mirosław Pierzchała Przewodniczący od-
czytał pisma, które wpłynęły do Rady, po czym 
zamknięta została XXIII Sesja Rady Gminy i Mia-
sta Przysucha. 

Dorota Widawska
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Lp. Nazwa zadania Wartość

1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na 
odcinku Przysucha - Smogorzów

1 041 101,00

2 Dobudowa odcinków sieci wodno- kanalizacyjnych 50 000,00 

3 Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ulicach:Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej w Przysusze 882 429,00

4 Budowa drogi gminnej Wistka -Beźnik wraz z decyzją ZRID 385 000,00

5 Budowa drogi gminnej w Zbożennie 170 000,00

6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj 60 000,00

7 Budowa miejsc parkingowych w Przysusze wraz z dobudową miejsc parkingowych na Osiedlu Południe 400 000,00

8 Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Przysusze pomiędzy PSP Nr 2 a ul.Wiejską 100 000,00

9 Położenie nakładki asfaltowej na ul.Jarzębinowej w Przysusze 70 000,00

10 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta Przysucha 150 000,00

11 Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Skrzyńsku 1 622 939,00

12 Budowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie wraz z zagospodarowaniem terenu 500 000,00

13 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich 300 000,00

14 Remont świetlicy wiejskiej w budynku po Szkole Podstawowej w Ruskim Brodzie 200 000,00

15 Objęcie udziałów w PGKiM Sp z o.o w Przysusze 250 000,00

16 Dotacja dla OSP w Przysusze na remont i docieplenie budynku 100 000,00

17
Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę trybun i doprowadzenie odcinka sieci wodno-kana-
lizacyjnej do budynku szatniowo-kontenerowego na Toporni - etap III - wraz z siłownią plenerową

100 000,00

18 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko 68 250,00

19 Budowa siłowni zewnętrznej w ramach aktywizacji sołectwa Krajów 12 900,00 

20 Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Południe w Przysusze 50 000,00

21 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie 50 000,00

22 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach 28 816,00

23 Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w Smogorzowie 28 539,00

24 Wydzielenie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw w Janowie ul.Gwarek 16 206,00 

25 Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem terenu w m. Lipno 13 756,00

26 Budowa oświetlenia ulicznego w Pomykowie 20 120,00

27 Budowa oświetlenia boiska w Janikowie 6 000,00

28 Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Przysusze 100 000,00

29 Rewitalizacja parku miejskiego w Przysusze przy ul.Szkolnej - opracowanie dokumentacji 100 000,00

30
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych ( Beźnik -Wola Więcierzowa, Beźnik - Wistka,  
Gliniec - Brogowa, ul.Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowa w Przysusze )

82 410,00

31 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul.Żytniej w kierunku Jakubowa 70 000,00

32 Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze 50 000,00

33 Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rewitalizacji parku w Smogorzowie wraz ze studium wykonalności 39 360,00

34 Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej przy ul.Leśnej w Skrzyńsku 20 000,00

35 Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Janikowie 17 425,00

36 Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wistce 10 000,00

37 Projekt budowy chodnika w Janikowie 10 000,00

38 Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie 5 000,00

Razem: 7 180 251,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok
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Od 4 stycznia 2021r. pełni Pan funkcję Za-
stępcy Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. 
Wyróżnienie, wyzwanie czy może awans za-
wodowy – czym dla Pana jest praca na nowym 
stanowisku?

Powołanie mojej osoby na stanowisko Za-
stępcy Burmistrza, jest dla mnie przede wszyst-
kim wyrazem szczególnego zaufania. Jestem 
przekonany, iż skoro Burmistrz Gminy i Miasta 
Przysucha Tomasz Matlakiewicz zdecydował się 
po dwóch latach swojego urzędowania na powo-
łanie zastępcy, to z całą pewnością widział taką 
potrzebę. Dziękuję Burmistrzowi za zaufanie, któ-
rym mnie obdarzył. Liczę na wsparcie i owocną 
współpracę również ze strony pracowników Urzę-
du. Pełnienie powierzonej mi funkcji, to dla mnie 
duże wyróżnienie, a zarazem wyzwanie. Mam 
świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka 
na mnie spoczywa. Samorządy w dzisiejszych 
czasach muszą borykać się z wieloma proble-
mami. Mierzymy się z narastającą liczbą zadań. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie to czas wy-
jątkowy, niełatwy i pełen wyzwań. Wierzę, iż moja 
osoba będzie wsparciem dla Burmistrza Gminy i 
Miasta Przysucha w realizowanych zadaniach. Z 
pełnym zaangażowaniem i posiadanym doświad-
czeniem chcę pracować na rzecz mieszkańców 
naszej gminy i miasta oraz mieć wpływ na efek-
tywne kształtowanie rozwoju naszej wspólnoty.  
Jednak najbardziej zależy mi na poprawie jakości 
życia naszych mieszkańców.

Za jakie obszary działalności samorządu 
Pan odpowiada?

Tak jak już wspomniałem, najbardziej zależy 
mi na poprawie jakości życia naszych mieszkań-
ców, dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, iż zo-
stało powierzone mi w nadzorze koordynowanie 
działań Wydziału Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Inwestycji zajmującego się planowaniem, 

koordynacją inwestycji gminnych oraz opraco-
waniem założeń i wniosków do planów zagospo-
darowania przestrzennego; Wydziału Rozwoju 
Lokalnego zajmującego się przygotowywaniem 
wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie pro-
jektów ze środków zewnętrznych, zarządzaniem 
projektami współfinansowanymi ze źródeł ze-
wnętrznych i krajowych oraz Wydziału Mienia 
Komunalnego zajmującego się gospodarowa-
niem mieniem komunalnym, a w szczególności 
nieruchomościami. Wszystkie te wydziały, są 
kluczowymi wydziałami uwydatniającymi działal-
ność samorządu, nie ujmując również znaczącej 
roli pozostałym wydziałom urzędu.

Jak ocenia Pan swoją pracę w samorządzie 
w kontekście swoich wcześniejszych doświad-
czeń zawodowych?

Z pracą w administracji publicznej związany 
jestem blisko 21 lat. Swoje pierwsze kroki sta-
wiałem, jako referent w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Przysusze na stanowisku ds. ewidencji 
i świadczeń. W 2009 roku zostałem powołany 
na stanowisko Kierownika Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Przysusze, tam pracowałem do 2016. W 
2016 roku ponownie wróciłem do Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Przysusze na stanowisko 
Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. 
Ponadto w latach 2014 – 2018 zostałem wybra-
ny Radnym Rady Powiatu w Przysusze, pełniąc 
jednocześnie funkcję Członka Zarządu Powiatu 
Przysuskiego. Każdy z tych etapów zawodo-
wych, był na swój sposób cenny. Każdy dzień 
pracy wniósł w moje życie nowe doświadcze-
nia zawodowe, które dzisiaj w znaczny sposób 
ułatwiają mi pracę na stanowisku Zastępcy Bur-
mistrza. Dzięki ciągłej nauce człowiek staje się 
lepszy, ale nie od innych, a dla innych. Swoim 
doświadczeniem zawodowym staram się dzielić 
ze swoimi współpracownikami. Nie bez znacze-
nia jest też dla mnie dobra atmosfera pracy, 
wzajemna motywacja oraz cenny głos doradczy 
osób twórczych, mających dobre intencje. W 
swoim życiu zawodowym staram się wykony-
wać swoje zadania w taki sposób, w jaki oczeki-
wałbym, aby wykonywali je inni.  

Jakie są Pana spostrzeżenia po minionym 
miesiącu pracy na nowym stanowisku?

Odnoszenie się po tak krótkim okresie pracy 
do całokształtu zadań merytorycznych, jest na tą 
chwilę przedwczesne. Powaga funkcji oraz odpo-
wiedzialność, jaka została mi powierzona, wyma-
ga roztropności i rozwagi w wyrażaniu opinii oraz 
ocen, a na to potrzeba czasu. Zadań jest wiele, 
a problemów w ich rozwiązywaniu jest jeszcze 
więcej, dlatego możemy wrócić do tego pytania 
za jakiś czas. Przy czym warto zaznaczyć, że po-
dejmowanie decyzji i realizacja zadań w samorzą-
dzie, wiąże się często z długofalowym procesem. 
Kreujemy teraźniejszość, myśląc o przyszłości, 

ale i pamiętając o przeszłości. Sprawnie zarządza-
ny samorząd, to synonim skuteczności i rozwoju. 

Co będzie dla Pana priorytetem w działaniu?
Jestem osobą otwartą na dialog społeczny, 

tak jak wspomniałem najważniejsze dla mnie jest 
dobro mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, 
dlatego stawiam na współpracę ze wszystkimi 
radnymi. 

Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć o 
sobie, swoich zainteresowaniach? Jakim czło-
wiekiem na co dzień jest nowo powołany Za-
stępca Burmistrza?

Nie jest tajemnicą, iż od kilku lat jestem fanem 
„dwóch kółek”, zdecydowanie tych szybszych. 
Wspólnie z żoną Martyną uwielbiamy podróże 
zarówno te krótsze, jak i te dalsze. Odkrywanie 
w ten sposób nowych, dla nas całkowicie nie-
znanych zakątków naszego pięknego kraju, jest 
bardzo fascynujące i daje poczucie większej więzi 
z naszą małą i dużą Ojczyzną. Ponadto staram się 
być człowiekiem aktywnym fizycznie – lubię bie-
gać. Podczas biegania oczyszczam swój umysł, 
pozbywam się stresu i negatywnych emocji. Każ-
dy przebiegnięty kilometr, to mniej ponurych my-
śli i problemów, które wydają się w danej chwili 
nie do rozwiązania. Pomimo dużego zmęczenia 
jestem zadowolony z siebie i zrelaksowany. Na 
pierwszym miejscu stawiam rodzinę. 

Na koniec proszę powiedzieć, czego życzył-
by Pan sobie i naszym mieszkańcom w nowym 
2021 roku?

Czego mogę życzyć sobie i naszym mieszkań-
com? Życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom, 
aby udało nam się realizować działania służące 
rozwojowi Przysuchy, pomimo utrzymującej się 
sytuacji epidemicznej. Począwszy od inwestycji w 
różnych obszarach, a na zaspokojeniu potrzeb spo-
łecznych kończąc. Cieszą mnie zmiany, jakie zaszły 
na terenie gminy i w mieście, nie tyko z punktu wi-
dzenia Zastępcy Burmistrza, ale przede wszystkim, 
jako mieszkańca. Mam świadomość istnienia real-
nych problemów, jednak wierzę, że wspólnie może-
my wiele zrobić, aby Przysucha była dobrym miej-
scem do życia i pracy - dla nas i dla naszych dzieci, 
regionem stabilnym, z możliwościami, ciekawymi 
wydarzeniami, a tych w obecnej sytuacji szczególnie 
nam brakuje. Rok 2020 był bardzo ciężkim rokiem. 
Pandemia wywołana koronawirusem zmieniła dia-
metralnie nasze życie prywatne, zawodowe i mocno 
zachwiała gospodarką. Wprowadzenie obostrzeń, 
których celem jest ograniczenie rozprzestrzenienia 
się wirusa, a także obawa przed zarażeniem spra-
wiły, iż zaczęliśmy podchodzić do kwestii naszego 
zdrowia zdecydowanie inaczej. Dlatego tym bardziej 
życzę wszystkim Państwu w 2021 roku przede 
wszystkim zdrowia oraz normalności w tych trud-
nych czasach.

 Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Dorota Widawska

O priorytetach, zmianach i planach -  
wywiad z Rafałem Setą Zastępcą Burmistrza 
Gminy i Miasta Przysucha
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Nowe latarnie osiedlowe w Przysusze

Zgodnie z decyzją rządu etap odpowiedzialno-
ści, który został rozpoczęty 28 listopada 2020 r., 
został przedłużony. W związku z powyższym Dom 
Kultury w Przysusze nadal pozostaje nieczynny. 
Wszystkie zajęcia stacjonarne są odwołane. Dodat-
kowo nadal nie odbędą się wydarzenia stacjonarne 
zaplanowane w tych terminach. Wszystkich miesz-
kańców Gminy i Miasta Przysucha zapraszamy do 
naszego profilu w mediach społecznościowych - 
miejsca, które integruje nas wszystkich, zwłaszcza 
w warunkach trudnej sytuacji epidemiologicznej. 
W profilu tym, publikowane są specjalne materiały 
dla naszych sympatyków oraz informacje o wyda-

W Przysusze powstała Orkiestra Dęta

Fotowoltaika i nowy sprzęt w OSP w Przysusze
Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze została 

doposażona w nowy sprzęt ratowniczy, służący 
zapobieganiu zagrożeniom środowiska i poważ-
nym awariom oraz usuwaniu ich skutków, w tym: 
pilarka do drewna, piła tarczowa do stali i betonu, 
radiotelefon przewoźny, parawan ochronny, pod-
pory do stabilizacji wraz z zestawem podkładów. 
Dodatkowe wyposażenie typu: hełmy strażackie, 
prądownica, motopompy pływające oraz węże 
tłoczne trafiły do Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej, funkcjonującej przy przysuskiej jednostce. 
Natomiast w ostatnim czasie, na budynku będą-
cym siedzibą OSP w Przysusze, zamontowana 
została instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,6 kW. 
Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę 

Tomasz Matlakiewicz podpisał umowę z wykonawcą 
zadania, które polegało na wymianie starych latar-
ni na nowoczesne latarnie osiedlowe. Dzięki temu 
miasto zyskało 74 nowe latarnie i łącznie 86 lamp z 
oprawami typu LED. Modernizacja oświetlenia zo-
stała przeprowadzona na Osiedlu Południe oraz na 
ul. Grodzkiej, ul. Chopina i ul. Przemysłowej w Przy-

rzeniach, które są zamieszczane w Internecie. Po-
mimo zamknięcia pracownicy Domu Kultury cały 
czas pracują i przygotowują się do otwarcia, mamy 
nadzieję, że nastąpi ono już niebawem. Mamy w 
planach wiele koncertów, spotkań, kontynuację za-
jęć edukacyjnych. W minionym roku minęło 50 lat 
od powstania Domu Kultury. Chcielibyśmy w koń-
cu uczcić tą rocznicę, ale czekamy na możliwość 
bezpośredniego spotkania z Państwem.

Z początkiem nowego roku mamy Państwu do 
przekazania bardzo dobrą wiadomość. Przysuska 
Orkiestra Dęta wznowiła swoją działalność. Jeżeli 
tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli, w nowym 

składzie, pod batutą Marka Kowalskiego muzycy 
będą ćwiczyć i szlifować swoje umiejętności w Domu 
Kultury w Przysusze. Nowo powstała przysuska Or-
kiestra liczy 20 osób. Będzie nam towarzyszyła pod-
czas gminnych uroczystości. Liczymy, że już wkrótce 
będziemy mogli z Państwem się spotkać i wspólnie 
uczestniczyć w zaplanowanych wydarzeniach, pod-
czas których członkowie Orkiestry Dętej zaprezentują 
swoje muzyczne umiejętności.  

Życzymy Państwu dużo zdrowia i optymi-
zmu. Z nadzieją na szybkie spotkanie.

Katarzyna Bochyńska - Wojdył

efektywności energetycznej budynku. Insta-
lacja ogniw fotowoltaicznych, to zwiększenie 
efektywności energetycznej oraz zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej. Kolejne zrealizo-
wane zadanie dotyczyło prac remontowych 
garażu, wymiany 2 bram garażowych na 
segmentowe, posiadające napęd. Powyższe 
przedsięwzięcia zostały zrealizowane dzięki do-
finansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, dotacji Gminy i Miasta Przy-
sucha oraz środkom własnym jednostki. Cał-
kowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła 
prawie 100 tys. zł.

Na terenie Przysuchy pod koniec minionego 
roku przeprowadzona została modernizacja oświe-
tlenia ulicznego. Oświetlenie oparte o technologię 
LED zyskuje coraz bardziej na popularności, głównie 
ze względu na oszczędności oraz lepsze parametry 
świetlne. Przypomnijmy, że w drugiej połowie wrze-
śnia 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha 

susze. Samorząd przeznaczył ponad 200 tys. zł na 
realizację powyższego zadania. Tegoroczny budżet 
Gminy i Miasta Przysucha przewiduje kontynuację 
prowadzonych działań w zakresie wymiany oświetle-
nia ulicznego na terenie gminy i miasta.    
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207 rocznica urodzin Oskara Kolberga
Henryk Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 

1814 r. w Przysusze w domu przy ul. Krakowskiej 
39. W miejscowym archiwum parafialnym zacho-
wała się jego metryka urodzenia: Roku tysięczne-
go osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego 
trzeciego lutego o godzinie ósmej z rana przed nami 
plebanem przysuskim urzędnikiem cywilnym gmi-
ny Przysuskiej, Powiatu opoczyńskiego w depar-
tamencie radomskim stawił się urodzony Juliusz 
Cölberg konduktor dóbr J.W. Ignacego Dembiń-
skiego, Starosty Wolbromskiego, liczący lat trzy-
dzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkały 
i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się 
w domu pod numerem trzydziestym dziewiątym na 
dniu dwudziestym drugim lutego roku bieżącego o 
godzinie trzeciej po południu, oświadczając iż jest 
spłodzone z niego i Karoliny z Markierów [Merco-
eur] lat trzydzieści sześć liczącej jego małżonki i że 
życzeniem jego jest nadać mu imiona Henryk Oskar. 
Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu 
dziecięcia w przytomności urodzonego Michała 
Murawskiego Burmistrza Przysuchy, liczącego lat 
czterdzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamiesz-
kałego i J.W. Pana Józefa Skorupskiego, Sekretarza 
Poczty Przysuskiej, liczącego lat dwadzieścia trzy 
w mieście Przysuchy zamieszkałego. Poczem akt 
niniejszy urodzenia po przeczytaniu onego wraz z 
oświadczającemi podpisujemy: Wawrzyniec Gosz-
czyński pleban Przysuski, Juliusz Cölberg jako oj-
ciec własny, Michał Murawski jako świadek, Józef 
Skorupski jako świadek.Treść metryki chrztu z 23 
lutego brzmi: Miasto Przysucha. W dniu 23 lutego 
ochrzczone było dziecię płci męskiej któremu dano 
imiona Henryk Oskar w dniu 23 lutego o godzinie 3 

po południu. Dziecię urodzonego Juliusza Cölberg 
konduktora dóbr J.W. Ignacego Dembińskiego 
starosty Wolbromskiego i Karoliny z Markierów 
małżonków prawnych wyznania akatolickiego. Trzy-
mali go do chrztu Jaśnie Wielmożny Ignacy Rawicz 
Dembiński dziedzic dóbr Przysuchy z przyległo-
ściami i urodzona Markierowa obywatelka miasta 
Przysuchy. Chrzest ten odbytym został tylko z wody 
samej dla zbytecznej słabości dziecięcia. Przeze 
mnie samego zaświadczam. Wawrzyniec Gosz-
czyński pleban Przysuski. Babka Oskara Henrietta, 
która trzymała go do chrztu, pochodziła ze starej 
arystokratycznej rodziny pruskiej von Arnim. Ojciec, 
Juliusz (1776-1831) - trafił nad Wisłę jako inżynier 
topograf, pracując przy pomiarach Prus. W 1806 r. 
przeszedł na służbę Księstwa Warszawskiego. Mia-
nowany został geometrą przysięgłym w Przysusze, 
gdzie był zarazem nadzorcą (konduktorem) oko-
licznych fabryk żelaza należących do Dembińskich, 
a dzierżawionych przez warszawskiego bankiera 
Samuela Fraenkla. Mimo wielu zajęć praktycznych, 
mozolnego rysowania map i obliczeń matematycz-
nych, Juliusz był rozmiłowany w poezji i muzyce. 
Układał hymny do muzyki Elsnera, tłumaczył na 
język niemiecki wiersze Karpińskiego i Brodzińskie-
go. Matka Kolberga – Karolina Fryderyka Mercoeur 
(1788-1872) pochodziła z rodziny francusko-nie-
mieckiej. Oskar pisał o niej: sztukę śpiewu posiadała 
w wysokim stopniu i była prócz nazwiska, w całym 
słowa znaczeniu Polką. Kolbergowie mieli sześcio-
ro dzieci. W Warszawie urodził się Wilhelm (1807 
r.), w Przysusze  jedyna córka Julia (1810 r.) oraz 
Oskar (1814 r.). Przez krótki okres rodzina miesz-
kała w Machorach (pow. konecki), gdzie przyszedł 

na świat Antoni (1815 r,). 
Przed przyjazdem na stałe 
do Warszawy, wyruszyli z 
Przysuchy do Prus, gdzie w 
Woldegk w Meklemburgii 
urodził się czwarty syn, Ju-
liusz (1818 r.). Tylko półtora 
roku żył najmłodszy Gustaw, 
urodzony w Warszawie w 
1821 r. Wyjeżdżając w 1817 
r. do Warszawy, Kolbergo-
wie pozostawili w Przysusze 
grono zaprzyjaźnionych 
osób. Oskar przez wiele lat 
prowadził korespondencję 
m.in. z Józefem Żurkow-
skim, wójtem, plenipoten-
tem i kasjerem w dobrach 
Dembińskich. Na miejsco-
wym cmentarzu zachowały 
się tablice nagrobne babki i 
siostry Kolberga, Julii (zm. 
11.02.1817 r.). Oskar w la-
tach 1823-1830 uczył się 
w Liceum Warszawskim 
oraz doskonalił talent mu-
zyczny. Zamknięcie Liceum 
po upadku powstania listo-
padowego przerwało jego 
edukację szkolną. W 1830 r. 
przyjął posadę księgowego 
w banku Samuela Fraenkla 
i kontynuował studia mu-

zyczne. Lata 1835-1836 spędził w Berlinie, gdzie 
uczęszczał do Akademii Handlowej i równocześnie 
studiował kompozycję i teorię muzyki. Po powrocie 
do kraju w 1836 r. przyjął pracę nauczyciela muzyki 
w domach prywatnych. W 1839 r. odbył pierwszą 
wyprawę badawczą na Mazowsze i rozpoczął prace 
nad dokumentacją folkloru muzycznego. Podczas 
swoich badań etnograficznych Kolberg pozyskał 
w okolicach Przysuchy obszerny materiał etnogra-
ficzny, zgromadził znaczącą liczbę zapisów pieśni i 
obrzędów weselnych, które opublikował w czaso-
pismach i tomach Ludu. Lud wiejski dzisiejszego 
powiatu Opoczyńskiego […] poczynając ze strony 
Gielniowa i Przysuchy [to] lud dorodny, kobiety 
piękne, ale chłopi dotknięci tu bywają więcej jak w 
innych okolicach brzydką chorobą kołtuna. […] 
Nie ma tu teraz tylu pijaków, jak gdzie indziej. Lud 
pracowity, gospodarny, rządny – ale złodzieje też 
niepośledni, szkodniki nie mający żadnego posza-
nowania dla cudzej własności. Chłopi mało mają 
zdolności do ciesiółki i wszelkiego majsterkowania. 
[…] Kobiety wiejskie [m.in. w Sandomierskiem] 
szczególniejszem odznaczają się próżniactwem, nie 
ujrzy tu się nigdzie kołowrotka, krosien, ładnego 
płótna. […] Całem zatrudnieniem kobiet jest wydoić 
krowę i nad sprzedażą garnuszka mleka w mieście 
pół dnia zmarnować. W 1845 r., aby ustabilizować 
swą sytuację materialną, przyjął pracę księgowego 
w Zarządzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeń-
skiej, a w latach 1857-61 w Zarządzie Dyrekcji Dróg 
i Mostów. W 1861 r. zrezygnował ze stałej posady 
i postanowił utrzymywać się z honorariów za recen-
zje w czasopismach, rozprawy i artykuły naukowe 
z dziedziny teorii i dziejów sztuki. W 1871 r. opuścił 
na 14 lat Warszawę. Zaproszony przez przyjaciela 
Józefa Konopkę zamieszkał w Mogilanach, a na-
stępnie w Modlnicy. Za życia wydał 33 tomy Ludu, 
obecnie w opracowaniu Instytutu im. O. Kolberga, 
ukazał się tom 84. Ostatnie miesiące życia Kolberg 
spędził w domu swego przyjaciela Izydora Koper-
nickiego, lekarza i antropologa, badacza kultury 
ludowej, którego uczynił wykonawcą testamentu 
i opiekunem spuścizny naukowej. Na łożu śmierci 
Oskar Kolberg miał wypowiedzieć słowa: Umieram, 
Bogu dzięki, z tą pociechą, że według sił moich zro-
biłem za życia co mogłem, że nikt mnie za próżniaka 
nie ma i mieć nie będzie, a to, co po sobie zosta-
wiam, przyda się ludziom na długo. Zmarł 3 czerw-
ca 1890 r. w Krakowie, został pochowany na cmen-
tarzu Rakowickim. Kolekcja biograficzna Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze wzbogaciła się 
w 2020 r. o portret Oskara Kolberga autorstwa Ta-
deusza Rybkowskiego (1828–1926), eksponowany 
dotąd na wystawie stałej jako depozyt Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego. Portret-miniatura, to 
jeden z dwóch istniejących malarskich przedstawień 
Kolberga, wykonanych za jego życia i zachowanych 
w zbiorach publicznych. Miniatura powstała w 
Modlnicy w dworze Konopków, w którym Kolberg 
spędził czternaście lat życia (1871-1884), w którym 
bywał również Rybkowski, jako krewny Antoniny 
Męcińskiej, nauczycielki muzyki trzech córek Józe-
fa Konopki, córki organisty z kościoła Mariackiego  
w Krakowie. 

Oprac. Agnieszka Zarychta-Wójcicka

 Tadeusz Rybkowski, Portret Oskara Kolberga, Modlnica 1875
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Laureaci 27 Plebiscytu 
Sportowego Ziemi  
Radomskiej 2020

Plebiscyt Sportowy Ziemi Radomskiej zorga-
nizowany przez Redakcję Echo Dnia dobiegł końca, 
zwycięzcy zostali nagrodzeni. Głosami czytelników 
i internautów zostały przyznane prestiżowe tytuły w 
kategoriach: Sportowiec Roku, Trener Roku, Druży-
na Roku i Talent Roku. Statuetkę Trenera Roku zdo-
był Łukasz Wiśnik, szkoleniowiec czwartoligowego 
SKS Oskar Przysucha. Na podium w konkursie na 
Najpopularniejszego Sportowca, znaleźli się czołowi 
piłkarze Oskara. Pierwsze miejsce zajął Piotr Kornac-
ki, natomiast trzecie miejsce Bartłomiej Włodarczyk. 
Drużyną Roku zostali Trampkarze SKS Oskar Przy-
sucha, nad którymi czuwa trener oraz piłkarz Oskara 
Paweł Kowalczyk. Wśród najmłodszych piłkarzy, to 
nie wszystkie wyróżnienia. W kategorii Talent Roku 
2020 nagrodzeni zostali: Jakub Hebda, który zajął 
drugie miejsce oraz Adam Cisak, który usytuował 
się na trzecim miejscu. Zwycięzcom Plebiscytu ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych 
sukcesów oraz zwycięstw w nadchodzących roz-
grywkach meczowych.

Piotr Obuch

Święto Babci i Dziadka w Samorządowym  
Przedszkolu Nr 3 w Przysusze

W tym roku, pierwszy raz w historii placów-
ki, z powodu koronawirusa babcie i dziadkowie 
nie wybrali się na okolicznościowe wydarzenie 
w przedszkolu, które zawsze z okazji Ich święta 
było obchodzone wyjątkowo uroczyście i tłumnie. 
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 
3 w Przysusze nie zapomniały jednak o swoich 

kochanych babciach oraz dziadziusiach i po-
dziękowali Im za troskę, opiekę i miłość przy-
gotowując wspaniałe upominki oraz przekazując  
życzenia. 

Wychowawczynie z Samorządowego Przed-
szkola Nr 3 w Przysusze

W grudniu 2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa Oddział Terenowy w Warszawie zaprosił dzieci 
z Województwa Mazowieckiego do wzięcia udziału w 
konkursie plastycznym pt. ”Zdrowe, smaczne, kolo-
rowe – kupuję produkty krajowe”. Celem konkursu 
było budowanie świadomości zakupowej wśród 
dzieci, a także kształtowanie patriotyzmu konsu-
menckiego od najmłodszych lat. Konkurs przepro-
wadzany był w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 
I-III, klasy IV-VI. Zgodnie z regulaminem konkursu 
pt. ”Zdrowe, smaczne, kolorowe –kupuję produkty 
krajowe” w pracach plastycznych uczniów klas IV-VI 
obowiązkiem było wykorzystanie oznaczenia PRO-
DUKT POLSKI. Spośród 165 prac przesłanych przez 
uczniów z Województwa Mazowieckiego, wyłoniono 
zwycięzców. Miło nam poinformować, iż uczennica 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze – 
Natalia Ślusarz z klasy 3b- zdobyła III miejsce oraz 
nagrodę w kategorii dla uczniów klas I-III. 

Inga Dubaj

”Zdrowe, smaczne, 
kolorowe – kupuję  
produkty krajowe”
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Zakończyła się przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Wola Gałecka – Janki wraz z 
remontem  przepustu w Woli Gałeckiej. Droga 
zyskała nową nawierzchnię asfaltową o długości 
903 m i szerokości 4 m oraz obustronne pobo-
cza o szerokości 0,50 m umocnione kruszywem 
łamanym. Nowa droga prowadzi do przyległych 
budynków mieszkalnych oraz gruntów rolnych i 
leśnych. Zrealizowana inwestycja wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców, jak i użyt-
kowników drogi.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała 
również remont przepustu znajdującego się w 
Woli Gałeckiej, którego celem była poprawa sta-
nu technicznego obiektu oraz poprawa bezpie-
czeństwa użytkowników.

Nowa droga w Gminie Rusinów

1. Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz napędem optycznym zewnętrznym do zdal-
nego nauczania dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie;

2. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Gałki;
3. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Karczówka;
4. Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Władysławów;
5. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Bąków;
6. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Przystałowice Małe;
7. Remont garażu w strażnicy OSP w Zychorzynie;
8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe  dz. nr 1597/4 wraz z włącze-

niem do drogi powiatowej dz. nr 1597/1;
9. Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Rusinów;
10. Remont boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskie-

go w Rusinowie;
11. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – 

gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychorzynie;
12. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rusinów;
13. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rusinów;
14. Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego  

w Rusinowie;
15. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla PSP im. Jana Kochanowskiego  

w Rusinowie w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli  
i uczniów do zdalnego nauczania;

16. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP w Zychorzynie;
17. Piknik rodzinny, spotkanie z tradycją rolniczą i kulturą ludową obszaru Gminy Rusinów;
18. Dezynfekcja przestrzeni publicznej, gwarancją bezpieczeństwa;
19. Zakup laptopów dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego  

w Rusinowie.
Kwota dofinansowania na ww. zadania wynosi ok. 6 819 920 zł. 

Zadania, na które w 2020 roku  
pozyskane zostały środki  

finansowe. 
W okresie przedświątecznym Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Rusinowie przystąpiła do organizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji pn. „Ra-
zem na święta”. Celem inicjatywy było zarówno 
zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, 
jak również budowanie wspólnot i więzi między-
pokoleniowych, a także kształtowanie odpowie-
dzialności za drugą osobę. Ze względu na ogra-
niczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna 
edycja akcji miała nieco odmienny charakter.

Uczniowie na lekcjach plastyki wykonali prze-
piękne świąteczne kartki,  które wraz z życzeniami 
trafiły do adresatów. W ramach akcji nauczyciele 
własnoręcznie ozdobili choinkowe bombki, które 
następnie stały się przedmiotem aukcji interneto-
wej. Emocjonujące licytacje przeszły najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Można było je obser-
wować na szkolnym Fb. Pieniądze uzyskane na 
licytacji, w którą aktywnie włączyli się rodzice 
uczniów oraz pracownicy Urzędu Gminy w Ru-
sinowie zostały przekazane na wsparcie operacji 
Adasia. W akcję zaangażowała się cała społecz-
ność szkolna: uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Choć osobno, a jednak razem!!! 

Razem na święta  
w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego 
w Rusinowie

Sprostowanie z posiedzenia Rady Gminy Rusinów z dnia 18 grudnia 2020 roku dotyczy 
głosowania w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok, podano, że Radni pod-
jęli uchwałę jednogłośnie a winno być, że większością głosów. Za pomyłkę przepraszamy.

Sprostowanie do artykułu pn.  
„XV Sesja Rady Gminy Rusinów  

VIII kadencji”
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INWESTYCJE WYKONANE PRZEZ 
GMINĘ RUSINÓW W 2020 R.
1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gałki 

dz. nr 1921 wraz z włączeniem do drogi powia-
towej Nr 3318W Wola Gałecka – Gałki;

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Przy-
stałowice Małe  dz. nr 1597/4 wraz z włącze-
niem do drogi powiatowej dz. nr 1597/1;

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Wola Gałecka – Janki;

4. Remont przepustu w Woli Gałeckiej;
5. Dostawa kruszywa dla Gminy Rusinów;
6. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do 

miejscowości Karczówka i Gałki; 
7. Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw  

w miejscowości Władysławów;
8. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości 

Bąków i Przystałowice Małe;
9. Remont boiska sportowego przy Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskie-
go w Rusinowie;

10. Remonty w placówkach oświatowych;
11. Remont garażu w strażnicy OSP w Zychorzynie;
12. Budowa świetlicy wiejskiej w Nieznamierowicach.

Urząd Gminy w Rusinowie informuje, że w związku z rozpoczęciem NARODOWEGO PRO-
GRAMU SZCZEPIEŃ przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Rusinów:

 � od dnia 15 stycznia 2021 roku rozpoczęła się rejestracja chętnych do szczepienia osób w wieku 
powyżej 80 roku życia;
 � od dnia 22 stycznia 2021 roku rozpoczęła się rejestracja chętnych do szczepienia osób w wieku 
powyżej 70 roku życia;
 � od dnia 25 stycznia 2021 roku rozpoczęły się szczepienia osób z tych grup wiekowych.

Rejestracji chętnych do szczepienia można dokonać od poniedziałku do piątku, telefonicznie 
pod numerem: +48 672 70 09 w godz. 8:00-16:00 lub osobiście w siedzibie NZOZ NOVAMED w 
Rusinowie, ul. Zaciszna 30 (budynek ośrodka zdrowia).

Gmina zapewni bezpłatnie transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punk-
tu szczepień w szczególności osób niepełnosprawnych. Wszelkie informacje dotyczące rejestracji 
szczepień udzielane są pod w/w numerem telefonu w godzinach pracy ośrodka zdrowia. Osoby ma-
jące problem z nawiązaniem kontaktu z NZOZ mogą zwrócić się o pomoc do Urzędu Gminy (GOPS)  
tel. 48 322 28 76 lub 666 676 112.

WÓJT GMINY RUSINÓW
        /-/

Marian Andrzej Wesołowski 

Ogłoszenie Wójta Gminy 
Rusinów

Samochód sfinansowano ze środków Gminy 
Rusinów w kwocie 228 700 zł, Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego – 100 000 zł, Krajo-
wego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – 250 
000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – 310 000 zł. Nowy wóz stra-
żacki to nie tylko radość dla Strażaków, ale także 
dla całej społeczności lokalnej. Pojazd będzie słu-
żył zapewne wiele lat i pozwoli jeszcze skutecz-
niej czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców 
oraz wpłynie na zwiększenie gotowości bojowej  
strażaków. 

OSP Zychorzyn 
ma nowy wóz 
strażacki
Jednostka OSP z Zychorzy-
na powitała nowy średni wóz 
strażacki Kamaz GBA 3,5/16 
ze sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym zamontowanym na stałe, 
o wartości 888 700 zł.

W piątek 22 stycznia przypada 158. rocznica 
wybuchu Powstania Styczniowego, z tej okazji 
Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołow-
ski wraz z sołtysem miejscowości Wola Gałecka 
Elżbietą Wójtowicz złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod krzyżem upamiętniającym przymusowy po-
bór młodzieży z okolic naszej Gminy do carskiej 
armii przed 158 laty.

Następnie Wójt z Panią Sołtys udali się pod 
krzyż, który powstał w 100 rocznicę odzyska-

nie przez Polskę Niepodległości, gdzie również  
zapalili znicze.

22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie 
styczniowe, narodowy zryw skierowany prze-
ciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyj-
skiemu, na który złożyło się ponad 1200 bitew i 
potyczek. Wzięło w nim udział ponad 200 tysięcy 
powstańców, skupionych w licznych oddziałach i 
trwało aż do jesieni 1864 roku.

Obchody 158. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego w Gminie Rusinów
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Informacja ws. odpadów komunalnych w 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
w 2021 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 
odpowiadając na zadawane pytania i zgłaszane 
wątpliwości, niniejszym informuję, że w dniu 
31 grudnia 2020 r., minął termin obowiązy-
wania umowy z dotychczasowym odbiorcą 
odpadów komunalnych. Przetarg na odbiór 
odpadów na kolejne 18 miesięcy, od bieżącego 
miesiąca do czerwca 2022r., został ogłoszony 
w dniu 18 grudnia 2020r., a termin składania 
ofert upłynął 28 grudnia. W postępowaniu 
przetargowym oferty złożyło 4 przedsiębior-
ców. W dniu dzisiejszym został wyłoniony wy-
konawca usługi, którym jest przedsiębiorstwo 
ATK Recykling z Radomia. Umowa na odbiór 
odpadów zostanie zawarta najprawdopodobniej 
w dniu 18 stycznia  b.r. Wstępnie ustalono, że 
harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok, 
zostanie dostarczony do Państwa do końca 
przyszłego tygodnia, natomiast worki zostaną 
Państwu dostarczone przy pierwszym odbiorze 
odpadów w bieżącym roku. O lokalizacji punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 
Gminy Wieniawa, poinformujemy w najbliż-
szym czasie. Cena za odbiór odpadów, do koń-
ca marca 2021r., pozostaje bez zmian i wynosi 
8 zł/osobę. Jednocześnie, aby spełnić wymo-
gi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz ustawy o odpadach, od 01 
kwietnia 2021r., zaproponuję Radzie Gminy do 
rozważenia i przyjęcia nowe stawki za odbiór 
odpadów, w związku z możliwością komposto-
wania (ulga za posiadanie kompostownika), 
odpowiednio:  Opłata za odpady dla posesji, 
które nie posiadają kompostownika – około 9 
zł/osoba, Opłata za odpady dla posesji wypo-
sażonych w kompostowniki – około 8 zł/osoba. 
Szczegółowe informacje w zakresie segrego-

wania i odbioru odpadów, a także posiadania 
przez Mieszkańców kompostowników, zasad 
funkcjonowania PSZOK, odbioru odpadów ga-
barytowych, elektro-śmieci, opon, itp., nowych 
deklaracji, regulamin odbioru odpadów, prawa 
i obowiązki usługobiorcy i usługodawcy, zo-
staną przygotowane i przekazane Państwu 
w kolejnym biuletynie „W Gminie Wieniawa” 
i za pośrednictwem mediów. Temat odbioru 
odpadów przez gminy wywołuje wiele dyskusji, 
spekulacji, a niekiedy i podejrzeń. Przepisy na-
kazują finansowanie tej gałęzi usługowej w ca-
łości z opłat wnoszonych przez Mieszkańców, 
bez możliwości jakiegokolwiek subsydiowania 
skrośnego, co również jest przedmiotem wielu 
wątpliwości. Natomiast jeśli przyjrzymy się zja-
wisku organizacji odbioru i zagospodarowania 
odpadów bliżej i sięgniemy do źródeł, to łatwo 
wskazać główne przyczyny takiego stanu rze-
czy. Pierwsza podstawowa to wzrost ilości od-
padów, jakie wytwarzają Mieszkańcy. To niesie 
ze sobą konieczność ich zagospodarowania, 
z czym związane są trzy podstawowe kwestie 
wpływające na wzrost opłat: 

 � rosnące koszty zagospodarowania frakcji 
kalorycznej - w niektórych przypadkach 
sięga to nawet czterokrotności dotychcza-
sowych opłat,  
 � większy koszt składowania tzw. frakcji podsi-
towej, co jest konsekwencją przede wszyst-
kim wysokości opłaty marszałkowskiej, która 
z kolei wynika głównie z unijnych wymogów 
związanych z redukcją ilości odpadów depono-
wanych na składowiskach, 
 � problemy na rynku surowców przezna-
czonych do recyklingu, głównie papieru 
i tworzyw sztucznych spadek cen, głównie 

spowodowany zakazem importu wprowa-
dzonym przez Chiny i brakiem odpowied-
nich instalacji i zakładów do przetwarzania 
odpadów w kraju. Do tego wszystkiego 
dołożyć należy brak stabilizacji w obsza-
rze przepisów prawa dotyczących gospo-
darki odpadami oraz konsekwencje wpro-
wadzonych w nich wymogów i restrykcji, 
wzrastające koszty pracy i funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz pandemia związana z 
COVID 19, a nade wszystko w przypadku 
Gminy Wieniawa, ilość osób w systemie. 
Należy w tym miejscu jasno wskazać, że 
na 5200 zameldowanych Mieszkańców, na 
dzień 31 grudnia 2020, liczba osób według 
złożonych deklaracji, wnosząca opłaty za 
odpady wnosi 4418 Mieszkańców. Czy róż-
nica wynika z przebywania blisko 800 osób 
poza terenem Gminy, czy tez ze świadomie 
zaniżanej liczby Mieszkańców w deklaracji, 
obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, 
jednak będzie to przedmiotem kontroli 
i weryfikacji, szczególnie przy wydawaniu 
zaświadczeń o dochodach, gdzie dochód 
przeliczany jest na Mieszkańca oraz kontro-
li problemowych w terenie, z możliwością 
sprawdzenia wnoszenia opłaty za odpady 
w miejscu tymczasowego przebywania 
(pracy, nauki,). Jak wspomniałem powy-
żej, o szczegółach będziemy informować na 
bieżąco. Zachęcam do odwiedzania naszych 
stron internetowych oraz mediów społecz-
nościowych. Życzę wszystkim Państwu 
spokoju oraz wszystkiego dobrego w No-
wym Roku!

Z poważaniem,
Krzysztof Sobczak, Wójt Gminy Wieniawa

Szanowni Państwo,
niniejszym informuję, że w dniu dzisiejszym 

została podpisana  umowa z ATK Recykling, doty-
cząca odbioru od Mieszkańców oraz wywozu od-
padów komunalnych z terenu Gminy Wieniawa. 
Inaczej niż dotychczas, Gmina została podzielona 
na cztery rejony operacyjne, różniące się termi-
nem odbioru poszczególnych frakcji.

Rejon 1: Brudnów, Głogów, Jabłonica, Kaleń, 
Kłudno, Kochanów, Konary, Plec, Wola Brud-
nowska, Zadąbrów, Zawady

Rejon 2: Koryciska, Pogroszyn, Romualdów, 
Ryków, Skrzynno, Sokolniki Mokre, Wydrzyn, Za-
górze, Żuków

Rejon 3: Kamień Duży, Komorów, Sokolniki 
Suche

Rejon 4: Wieniawa
Zostały już opracowane szczegółowe harmo-

nogramy odbioru odpadów, w poszczególnych 
rejonach operacyjnych, dostępne dpod adresem 
www.gminawieniawa.pl Proszę zwracać szcze-

gólną uwagę na zmianę sposobu segregacji 
odpadów. Jednocześnie informuję, że obecnie 
(styczeń 2021) wysortowane frakcje, zostaną 
odebrane, bez konieczności ich ponownego se-
gregowania.

Harmonogram odbioru odpadów – REJON 1
Rejon obejmuje miejscowości: Brudnów, 

Głogów, Jabłonica, Kaleń, Kłudno, Kochanów, 
Konary, Plec, Wola Brudnowska, Zadąbrów, Za-
wady. W styczniu, w REJONIE 1, worki czarne 
(odpady zmieszane) i żółte (tworzywa sztuczne), 
będą odebrane 25 stycznia, worki niebieskie 
(papier)  i brązowe (bioodpady komunalne), 28 
stycznia, natomiast worki szare (popiół) – 29 
stycznia.

Harmonogram odbioru odpadów – REJON 2
Rejon obejmuje miejscowości: Koryciska, 

Pogroszyn, Romualdów, Ryków, Skrzynno, So-
kolniki Mokre, Wydrzyn, Zagórze, Żuków. W 
styczniu, w REJONIE 2, worki czarne (odpady 
zmieszane) i żółte (tworzywa sztuczne), będą 

odebrane 26 stycznia, worki niebieskie (papier)  
i brązowe (bioodpady komunalne), 28 stycznia, 
natomiast worki szare (popiół) – 29 stycznia.

Harmonogram odbioru odpadów – REJON 3
Rejon obejmuje miejscowości: Kamień Duży, 

Komorów, Sokolniki Suche. W styczniu, w REJO-
NIE 3, worki czarne (odpady zmieszane) i żółte 
(tworzywa sztuczne), będą odebrane 27 stycznia, 
worki niebieskie (papier)  i brązowe (bioodpady 
komunalne), 28 stycznia, natomiast worki szare 
(popiół) – 29 stycznia.

Harmonogram odbioru odpadów – REJON 4
Rejon obejmuje miejscowości: Wieniawa
W styczniu, w REJONIE 4, worki czarne (od-

pady zmieszane) i żółte (tworzywa sztuczne), 
będą odebrane 27 stycznia, worki niebieskie 
(papier) i brązowe (bioodpady komunalne), 28 
stycznia, natomiast worki szare (popiół) – 29 
stycznia.
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Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 
poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021

Krzysztof Sobczak – Gminny Komisarz 
Spisowy w Wieniawie ogłasza otwarty i konku-

Ogłoszenie o naborze  
kandydatów na rachmistrzów

rencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów 
spisowych wykonujących czynności w ramach 
prac spisowych związanych z przeprowadzeniem 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. 
spisu powszechnego ludności i mieszkań. NSP 
2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 

1 kwietnia do dnia 30 września 2021 
r., według stanu na dzień 31 marca 
2021 r., godz. 24.00. Kandydat na 
spisowego rachmistrza terenowego 
musi spełnić następujące warunki: 
1. mieć skończone 18 lat,
2. posiadać co najmniej średnie wy-
kształcenie,
3. posługiwać się językiem polskim 
w mowie i piśmie,
4. nie może być skazany prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

Wypełniony czytelnie wniosek 
należy składać osobiście od 1 do 
9 lutego 2021 r. do godz. 15.30 
w siedzibie Urzędu Gminy Wie-
niawa w godzinach pracy Urzędu, 
wysłać e-PUAP-em lub przesłać 
pocztą na adres: Urząd Gminy 
w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 
88 26-432 Wieniawa z dopiskiem: 
„Nabór na rachmistrza terenowe-
go – Narodowy Spis Powszechny 
2021 r.” (decyduje data faktyczne-
go wpływu do urzędu). Tel. kontak-
towy 48 3777380. e-mail: katarzy-
na.banasik@gminawieniawa.pl

Dotacje dla Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-

wieckiego w Warszawie, Departament Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznał 
środki na zadania publiczne dla organizacji 
pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie „STO-
KROTKI” otrzymało 4069,00 na zadanie pn. 
„Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich Stokrotki 
w Skrzynnie”. Lokalne Stowarzyszenie Kobiet 
w Skrzynnie otrzymało 3933,00 zł na zadanie 
pn. „Rozwój Lokalnego Stowarzyszenia Ko-
biet w Skrzynnie”. Buty widoczne na fotografii 
zakupiłyśmy dzięki uzyskaniu dofinansowa-
nia na realizację projektu przekazane zostało 
przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach 
projektu grantowego „Rozwój społeczeństwa 
lokalnego” w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak widać 
ludzie aktywni, dzięki konsekwencji i dobrej 
organizacji działań mogą pozyskiwać nawet 
spore środki finansowe na rzecz własnych 
społeczności i za to jesteśmy im wdzięczni – 
mówi Agnieszka Kumek, radna Rady Gminy 
Wieniawa.
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Zima za oknem i trzaskający mróz, więc 
pomyślałam sobie, że trzeba dostosować kuch-
nię do pogody. Dlatego sięgnęłam do tradycyj-
nej polskiej receptury, która w postaci dania na 
talerzu wywoła niejeden uśmiech u zmarzlu-
chów wracających na obiad do ciepłego domu.  
Smacznego. 

Składniki: 920 g żeberek wieprzowych 
paski,300 g kapusty kiszonej, 1 łyżka przypra-
wy do mięsa, 3 łyżki oleju, 2,5 szklanki wody 
(szklanka poj. 210 ml), 1 łyżeczka przyprawy 
uniwersalnej typu Kucharek, 1 łyżka suszonej 
włoszczyzny, 1 płaska łyżeczka cukru, 1 płaska 
łyżka majeranku.

Przygotowanie: 
1. Żeberka pokroić na potrzebne nam porcje, 

dokładnie wymoczyć następnie obsypać przypra-
wą do mięsa, wlać olej. Całą przyprawę z olejem 
wetrzeć dokładnie w żeberka, następnie przy-
kryć je folią aluminiową i pozostawić na noc w 
lodówce. (w razie potrzeby można skrócić czas 
marynowania, nawet do 1 godziny, ale mięso nie 
będzie miało tak dużo aromatu). 

2. Następnego dnia tuż przed robieniem 
obiadu wyjąć żeberka z lodówki. Przygotować 
dużą głęboką patelnię, lekko ja rozgrzać, następ-
nie ułożyć przygotowane żeberka i przelać całą 
zawartość z miski w której były żeberka. Smażyć 
je z obu stron na ładny rumiany kolor. Do usma-
żonych żeberek wlać dwie szklanki wody, dodać 

Żeberka  
w kiszonej  
kapuście.

Wydział Komunikacji informuje:W piekle pandemii
Załatwienie sprawy związanej m.in. z zarejestrowaniem pojazdu, wymianą dowodu reje-

stracyjnego, odbiorem dowodu rejestracyjnego, wydaniem profilu kandydata na kierowcę, wy-
daniem wtórnika prawa jazdy, odbiorem prawa jazdy odbywa się na bieżąco w wydziale komu-
nikacji z zachowaniem środków ostrożności w związku epidemią koronawirusa ,,COVID-19’’, 
bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy ważność: 
1. prawa jazdy,
2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości 

pieniężne,
4. świadectwa kierowcy,
5. legitymacji instruktora nauki jazdy, 
6. uprawnień do kierowania pojazdami, 

wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifika-
cji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupeł-
niającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego,

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 12.03.2020) albo stanu 
epidemii (od 20.03.2020), ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia 
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 695). 

Terminy na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE oraz zgłoszenie sprzedaży lub 
zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP:
1. Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś pojazd po 31 grudnia 2020 r, zarejestrowany w Polsce, zgłoś to 

w ciągu 30 dni w Wydziale Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Przysusze.
2. Każdy pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinien 

być zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia.
3. Nie wykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu zarejestro-

wanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 30 dniowym terminie, spowoduje nałożenie 
kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Informujemy również, że właściciel pojazdu zarejestrowanego, który dokonał jego zbycia 
lub nabycia w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. - zgodnie z „ustawą antycovidową” 
ma 180 dni od daty transakcji, na zawiadomienie o tym fakcie organu rejestrującego, właści-
wego ze względu miejsce zamieszkania. To samo dotyczy właścicieli pojazdów, niebędących 
pojazdami nowymi, sprowadzonymi z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 
okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r., którzy mogą skorzystać z wydłużonego do 180 dni 
czasu na rejestrację od daty ich sprowadzenia. 

Informacja dla klientów, którzy chcą odebrać dowód rejestracyjny. 
Pozwolenia czasowe, których termin ważności upłynął po 12 marca 2020 roku zachowują 

ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

„Białe Anioły, bez skrzydeł.” 
W kombinezonach i zamaskowani, 
niesiecie pomoc i nadzieję chorym. 
Poświęcacie się dla innych. 
Dziękujemy Wam Biały Personelu.
Zmęczona do granic Służbo Zdrowia. 
Wasze poświęcenie, pracę ponad siły,
każdy Polak w pamięci zachowa. 
Dla Was tak bardzo zapracowanych, 
oddanych chorym, ciągle w biegu
- z Hymnem na ustach staną, 
wdzięczni ozdrowieńcy w szeregu. 
Wszyscy Was kochamy i cenimy. 
Nie wolno nam teraz narzekać.
Choć, by się dostać do lekarza, 
często musimy miesiącami czekać.
Dla Was pomniki ponadczasowe, 
powstaną przez narodu aklamację.
I nigdy nie zostaną zburzone, 
przez zmieniające się nacje. 
Zasługujecie na pewno na to,
by o Waszym heroiźmie pamiętać.
Walczycie z pandemią, narażając życie. 
Niech nasza, wdzięczna pamięć
- będzie święta. 

Halina Siwiec
31.12.2020 r.

suszoną włoszczyznę i dusić na wolnym ogniu 
pod przykryciem do pół miękkości mięsa na  
żeberkach. 

3. Gdy żeberka są już dość podduszone wtedy 
dodać kiszoną kapustę drobniej pokrojoną (jeśli ktoś 
nie lubi mocno kiszonej można wcześniej ją opłukać 
i osuszyć na durszlaku ), i dusić również do czasu aż 
kapusta zmieni kolor, doprawić do smaku przyprawą 
z solą. Następnie dodać pół szklanki wody oraz maje-
ranek i cukier (tylko w przypadku gdy kapusta nie jest 

płukana). Dusić na małym ogniu do czasu miękkości 
żeberek i kapusty oraz do czasu wyparowania wody. 

4. Tak przygotowane i doprawione żeberka 
w kapuście kiszonej podałam z ziemniakami 
ugotowanym osobno. Taki obiad można podać 
również na święta lub dla gości których się spo-
dziewamy. Do duszenia można jeszcze dodać 
pieczarki lub dowolne grzyby leśne. Żeberka 
wyszły tak pyszne aż rozpływały się w ustach.

Monika Grzywaczewska
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Twarze
W całym świecie są różne Twarze.
Są wszędzie.
Jest ich cały las.
Są jak obrazy, które zdobią domy,
Świątynie, ołtarze!

Twarze; kiedyś mądre i sławne –
Jak pisali poeci, pisarze,
Kochane i uwielbiane przez dzieci,
w całym świecie marzeń.

Twarze miłe, wrażliwe i słodkie,
pełne dobra, litościwe
Które można spotkać,
I które mają różne oblicza.

Twarze, które cierpliwe
i znoszą cierpienia, oraz te,
które leczą i nie okazują zmęczenia.

Twarze uwielbiane, uśmiechnięte
Czasem podobne jedna do drugiej.
Twarze Aniołów – jak z Nieba wzięte,
w okularach lub bez wrażeń! 

Twarze cierpienia mówią za siebie, -
jaki ciężar dźwiga każdy z Nas.
Jednak cierpienie ludzkie miesza się –
z tęsknotą,
Ogarniając ich miłość i cnotę.

Twarze wierności, które mówią,
że w ich sercu bije tętno bezpieczeństwa,
które ochrania dobro; wierność małżeńska  
i wierność Bogu! 
Twarze, które należą do krzyża;
One patrzą w serce człowieka.
A kiedy on szuka drogi, 
przytulą,  gdy przyjdzie pora.

Twarze miłości i prawdy;
to przykład dla pokoleń,
i struktury świata.
I choćby gniew w głębi,
to człowiek ufa miłości,
która ciągle tkwi w kwiatach!

Zofia Płóciennik

Modlitwa
Przyjmij, o Jezu, nasz dzień powszedni;
trudy, kłopoty i wszelkie bitwy,
Naucz osiągnąć Twoje zwycięstwo,
które przychodzi dzięki modlitwie.

Jakie jest, Panie, nasze zadanie,
nawet i zwykłe, a może wielkie…
Naucz nas czytać księgi wydarzeń,
by najdokładniej wypełniać sprawy wszelkie.

Panie, Ty wszystkich chrześcijan –
prowadzisz,
wskazujesz drogę i dajesz siły.
Wierzę, gdy zaufamy Tobie,
to wszystko będzie możliwe.

Zofia Płóciennik

Zakończył się I konkurs wiedzy o powie-
cie. Czytelnikom profilu „Ziemia Przysuska” 
zostało zadanych w serwisie Facebook 5 py-
tań ( po 1 dziennie). Pięciu czytelników, któ-
rzy najszybciej udzielali odpowiedzi zostało 
nagrodzonych drobnymi upominkami, na któ-
re składały się gadżety promocyjne powiatu. 
Pytania były naprawdę niełatwe, a odpowiedzi 
padały bardzo szybko. Świadczy to o bardzo 
wysokim poziomie uczestników. Wszystkim 
za udział bardzo dziękujemy i zapraszamy do 
kolejnych edycji konkursu.

PYTANIE 1: Wymień, gdzie znajdują się 
obiekty z główki kalendarza (miejscowość i 
gmina). 

1. Rusinów gm. Rusinów
2. Rzuców gm. Borkowice
3. Przysucha gm. Przysucha
4. Potworów gm. Potworów
5. Konary gm. Wieniawa
6. Borkowice gm Borkowice
7. Zbożenna gm. Przysucha
PYTANIE 2: W którym roku zostało otwarte Po-

wiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze?  
Odpowiedź: 2013

PYTANIE 3. Wymień 3 szkoły ponadpodsta-
wowe, które znajdują się na terenie powiatu 
przysuskiego

Poprawna odpowiedź na dzisiejsze pytanie:
1. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przy-

susze
2. Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w 

Przysusze
3. Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej 

w Lipinach.
Pytanie 4 Kto był gwiazdą wieczoru Doży-

nek Powiatowo-Gminnych w 2018 roku? 
Poprawna odpowiedź na dzisiejsze pytanie 

to: Lady Pank 
PYTANIE 5 W którym numerze miesięczni-

ka "Ziemia Przysuska" (numer gazety, miesiąc, 
rok, numer strony) ukazał się artykuł o poniż-
szym tytule? „Rządowy fundusz inwestycji lo-
kalnych: premir wręczył promesy samorządom 
z regionu radomskiego”.

Archiwum miesięcznika znajduje się na stro-
nie www.przysucha.pl w zakładce DLA MIESZ-
KAŃCÓW 

Poprawna odpowiedź to: numer 7, lipiec 
2020 r., strona 8.

Lista zwycięzców w konkursie wiedzy o po-
wiecie przysuskim.

1. Magdalena Rynkiewicz- Lao 
2. Karolina Kończak 
3. Dorota Jaźwic 
4. Magdalena Fidos 
5. Weronika Kobyłka 
6. Mielna Glibowska 
7. Maciej Dróżdż 
8. Tomasz Stolarek 
9. Marta Kłosińska 
10. Paulina Wełpa 
11. Ewa Majchrzak 

I edycja konkursu wiedzy o powiecie  
zakończona

12. Michał Jankowski 
13. Izabela Głuch 
14. Magdalena Wełpa 
15. Magdalena Kaszewska 
16. Mateusz Jankowski 
17. Monika Kowalska 
18. Paulina Oracz 
19. Katarzyna Bochyńska-Wojdył
20. Małgorzata Jaźwic 
21. Marta Mirecka 
22. Piotr Zagóra
23. Karolina Snopek 
24. Joanna Rus-Kartasińska 
25. Renata Juźwik. 

Wiersze  
Z. Płóciennik
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