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Dzięki aktywności mieszkańców i kibiców 
Oskara o konieczności przebudowy stadionu sły-
chać coraz głośniej od kilku już lat. Efektem nacisku 
społecznego jest zrealizowana przebudowa budynku 
klubowego i remont płyty boiska. Jednak dotychczas 
zrealizowane prace są niewystarczające i nie zapew-
niają mieszkańcom Przysuchy możliwości realizacji 
zainteresowań sportowych. O tym, że sprawa jest 
ważna świadczy odzew z którym spotkało się zawią-
zanie Społecznego Komitetu Przebudowy Stadionu. 
Przerósł on najśmielsze oczekiwania inicjatorów. 
Do tej grupy akces zgłosiło wiele osób, którym cel 
budowy stadionu leży na sercu równie mocno jak za-
łożycielom Komitetu. Społecznicy wiedzą, że posta-
wiony przez nich cel jest możliwy do zrealizowania. 
Wskazuje na to również wartość i możliwości osób, 
które do Komitetu się zgłosiły oraz możliwości osób, 
które przyjęły  zaproszenie do współpracy. Zaintere-
sowanych zapraszają do swojego profilu na portalu 
Facebook, gdzie na bieżąco informują  o wszystkich 
swoich działaniach i jak mają nadzieję o wszystkich 
nadchodzących sukcesach. Do współdziałania z 
powstałym Społecznym Komitetem Przebudowy 
Stadionu Miejskiego zaproszeni są wszyscy chętni i 
entuzjaści Oskara popierający tą ważną inwestycję. 
Jego działalność ma na celu przyśpieszenie biegu 
spraw związanych z pozyskaniem środków na tę in-
westycję, którymi można pokryć ogromną większość 
wydatków. Trzeba się jednak spieszyć, bo czas ucieka 
i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na te działania 
może się stawać coraz bardziej problematyczne. Fakt 
ten oraz już poniesione nakłady na prace projektowe 

18 lutego 2021 w budynku Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyło się spotkanie starosty Mariana 
Niemirskiego, wicestarosty Marka Kilianka z  burmistrzem Tomaszem Matlakiewiczem, zastępcą  
burmistrza Rafałem Setą przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Mirosławem Pierzchałą,  
i przedstawicielami społecznej grupy inicjatywnej która zgłasza konieczność przebudowy Stadionu  
SKS OSKAR w Przysusze.

w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych dopingu-
ją ludzi do takich działań. Projekt przebudowy dotyczy 
przebudowy płyty stadionu, budowy boiska boczne-
go wraz z oświetleniem, budowy krytej trybuny wraz 
z zapleczem szatniowym pod trybuną, budowę bieżni 
lekkoatletycznej i areny do innych dyscyplin lekko-
atletycznych i jeszcze wiele innych nowych rozwią-
zań, które mogłyby służyć nie tylko klubowi piłkar-
skiemu ale także pozostałym mieszkańcom i uczniom 
okolicznych szkół. Wszystko to przy niewielkim 
nakładzie z budżetu Gminy Przysucha, w wypadku 
pozyskania zewnętrznych środków inwestycyjnych. 
Radny Michał Wilk widzi jeszcze możliwość dodanie 
funkcji lodowiska naturalnego na oświetlonym bo-
isku bocznym. Społecznicy zapewniają, że zaraz po 
założeniu profilu i przy najbliższej okazji do spotka-
nia się wszystkich członków, zostanie podany skład 
Komitetu i scenariusz realizacji wyznaczonego celu 
jakim jest budowa Stadionu Miejskiego z prawdziwe-
go zdarzenia. Jednak już dzisiaj osoby zaangażowane 
wyrażają satysfakcję, że w sprawę zaangażowali się 
ludzie, którzy chcą i powinni się w takie działania an-
gażować. Burmistrz Tomasz Matlakiewicz zapowia-
da, że wnioski zostaną opracowane i będą złożone na 
tegoroczne konkursy i ma nadzieję, że gmina pienią-
dze na remont stadionu otrzyma. Poproszony o ko-
mentarz po spotkaniu starosta Marian Niemirski po-
wiedział: „Bardzo się cieszę, że do takiego spotkania 
w starostwie doszło. Dla mnie ma ono wartość wie-
lokrotną, ponieważ mogłem porozmawiać z ludźmi, 
którzy angażują się bardzo mocno w sprawy swojej 
małej ojczyzny. Nie wolno nam takiej postawy nie 

zauważać, a już z pewnością choćby z racji pełnionej 
misji nie wspierać. Dlatego ciesząc się, że taka piękna 
inicjatywa jest zgłaszana przez mieszkańców z wielką 
przyjemnością się do niej dołączę i wesprę w każdy 
dostępny mi sposób. Mieszkańcy mówili, że można 
większość wydatków na nowy stadion pokryć pie-
niędzmi ze źródeł zewnętrznych. W pełni podzielam 
ten optymizm i wesprę każde działanie w tej sprawie. 
Tak się składa, że powiat od wielu lat po mistrzow-
sku buduje metody finansowania znacznie trudniej-
szych i bardziej kosztownych projektów. Przypomnę, 
że pierwszą halę sportową w Przysusze o wartości 
około 6 mln złotych zrealizowaliśmy w 2005 r. Za 
mniej niż 40 tys. zł., czyli za wartość dokumentacji 
budowlanej. Wydaje mi się, że przy rozsądnym za-
planowaniu inżynierii finansowej projektu i wykorzy-
staniu wszystkich dostępnych źródeł finansowania 
jest możliwe podobna konstrukcja finansowania tej 
inwestycji. I jeszcze jedna uwaga. Dlaczego teraz ? Bo 
wszyscy zaczynamy rozumieć, jak ważny jest sport 
dla zachowania zdrowia. Pandemia przykuła nas do 
domów i komputerów, a brak ruchu już się odbija na 
zdrowiu całej społeczności. Zrewitalizowany stadion 
Oskara może być miejscem rozwoju nie tylko piłki 
nożnej i samego „Oskara”, ale również znakomitym 
miejscem do sportu i rekreacji masowej i multidyscy-
plinarnej. Temu mają służyć nowe obiekty powstałe 
w wyniku realizacji prac na stadionie. Kiedyś, kiedy 
jeszcze byłem młodym człowiekiem, był to obiekt, 
który wyróżniał Przysuchę spośród innych miaste-
czek regionu. Dzisiaj wiele znacznie mniejszych miej-
scowości dysponuje obiektami o znacznie wyższym 
standardzie i funkcjonalności. Czas, aby Przysucha 
znowu miała powód do dumy. I tu w pełni zgadzam 
się z mieszkańcami miasta. Podsumował spotkanie 
starosta Marian Niemirski.

Jarosław Bednarski

Nowy stadion w Przysusze ?

1.Uczestnicy spotkania w starostwie starosta M. Niemirski, wicestarosta M. Kilianek, burmistrz 
T. Matlakiewicz, wiceburmistrz R. Seta, przewodniczący M. Pierzchała, radny W. Bykowski, 
radny M. Wilk



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

POWIAT PRZYSUSKI

3

Stop nieetycznym zbieraczom poroża

Zrzutami nazywamy poroże zrzucane co 
roku przez zwierzęta jeleniowate – sarny, ło-
sie i jelenie. Te ostatnie pozbywają się poroża 
właśnie na przełomie lutego i marca. To gratka 
dla poszukiwaczy. Wielu zbiera je do własnych 
kolekcji, niektórzy na sprzedaż. Cena zaczyna 
się od kilkudziesięciu złotych za kilogram, a 
za największe okazy płaci się dwu-, trzykrot-
nie więcej. Z poroży wytwarza się oryginalne 
przedmioty użytkowe i galanterię. Niestety 
część osób w pogoni za znaleziskami zacho-
wuje się nieodpowiedzialnie. Celowo tropiąc 
chmary jeleni, zmusza je do ciągłego prze-
mieszczania się. Gruba pokrywa śnieżna, mróz 
i bardzo ograniczony dostęp do pożywienia 
to wystarczająco duże trudności dla zwierząt. 
Zmuszanie ich do ucieczki w takich warunkach, 
przepędzanie z bezpiecznych i zasobnych w 
karmę ostoi zakrawa na okrucieństwo. Zdarzają 
się przypadki, gdy jelenie wypłaszane są petar-
dami, a chciwy zbieracz „tropi” je quadem. Naj-

Poszukiwanie zrzutów staje się coraz bardziej popularne. Nie ma w tym nic nagannego, o ile zbieracze 
nie naruszają obowiązujących w lasach zasad, a przede wszystkim nie płoszą zwierząt. Od 23 lutego, 
Lasy Państwowe przeprowadzą akcję kontrolno-prewencyjną, która ma zapobiegać takim nieetycznym 
przypadkom.

Poroże to twardy, kostny twór, który no-
szą samce krajowych jeleniowatych. Ma rolę 
reprezentacyjną – pozwala demonstrować siłę 
i możliwości reprodukcyjne. Bywa orężem do 
walki z rywalami. Po okresie godów w zasa-
dzie przestaje być potrzebne i jest zrzucane. 
Pozbywanie się poroża i jego odrastanie to 
coroczny proces. Zbiór zrzutów jest legalny, o 
ile znaleziono je na terenie lasu gospodarcze-
go, a nie w parku narodowym czy rezerwacie 
przyrody. Poszukiwacze nie powinni także 
naruszać zakazów wstępu obowiązujących w 
lasach. M.in. nie powinni zapuszczać się w 
młodniki do 4 m wysokości.

Materiał udostępniony przez Dyrekcję 
Generalną Lasów Państwowych

„Dawno, dawno temu…” – Urodzinowe czytanie 
22 lutego 2021 obchodziliśmy 207. rocznicę urodzin Oskara  
Kolberga, etnografa i kompozytora urodzonego w Przysusze. 

Z tej okazji Nadleśnictwo Przysucha włączyło 
się w akcję „Przeczytaj Oskarowi Kolberga” orga-
nizowaną przez Muzeum im. Oskara Kolberga w 
Przysusze i Dom Kultury w Przysusze. 

Akcja polegała na odczytaniu dowolnego 
fragmentu z Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga 
lub Bajek ze zbiorów Oskara Kolberga, nawią-
zującego do naszego regionu. Nadleśnictwo 
Przysucha wybrało bajkę z Mazowsza pt. „Cza-
rowny Pierścionek”, którą odczytała pani Marta 
Woźniak – rzecznik Nadleśnictwa. Treść utworu 
opowiada o zakochanym strzelcu, który budował 
na szklanej górze pałac z drewna. Film z nagra-
niem można obejrzeć na stronie muzeum www.
muzeum-radom.pl oraz Facebooku Muzeum Wsi 
Radomskiej i Domu Kultury w Przysusze. Dzię-
kujemy za zaproszenie do akcji i cieszymy się, że 
mogliśmy w ten sposób wspólnie uczcić pamięć 
o Oskarze Kolbergu.

Nadleśnictwo Przysucha 
Marta Woźniak

prawdopodobniej taka właśnie była przyczyna 
tragedii w okolicach Ińska w zachodniopomor-
skim. Wypłoszona chmara przeszło 30 jeleni 
weszła na zamarznięte jezioro. Lód nie wytrzy-
mał i mimo ofiarnej akcji strażaków 18 zwierząt 
utonęło. - To niedopuszczalne, by zwierzęta 
padały ofiarą zachłanności – mówi Andrzej Ko-
nieczny, dyrektor generalny Lasów Państwo-
wych. – Ten przypadek skłonił nas do przyj-
rzenia się problemowi. W najbliższym czasie 
Straż Leśna przeprowadzi akcję, którą ma na 
celu przeciwdziałanie nieetycznym występkom.  
Akcja o kryptonimie „Wieniec” (tak okre-
śla się poroże jelenia) będzie miała charakter 
ogólnopolski. Weźmie w niej udział ok. tysiąc 
strażników leśnych. Będą patrolować szcze-
gólnie te okolice, skąd pochodzą doniesienia o 
nieprawidłowym zachowaniu zbieraczy poroży. 
Chodzi o egzekwowanie zachowań zgodnych 
z przepisami. O wsparcie będzie proszona 
Państwowa Straż Łowiecka i Policja. Celem 

nieetycznych zbieraczy są przede wszystkim 
jelenie. Ich krajowa populacja od kilku lat prze-
kracza 200 tys. osobników i jest być może naj-
liczniejsza w historii. Samce posiadają okazałe 
poroże – jedna tyka może ważyć nawet 5 kg. 
W trudnych, zimowych warunkach, zwierzęta 
gromadzą się w duże stada. Tropienie takich 
chmar na śniegu zwiększa szanse znalezienia 
zrzutów. Jednak ciągłe nękanie takich stad nie 
tylko osłabia i stwarza zagrożenie dla zwierząt. 
To również potencjalne zagrożenie dla kie-
rowców. Nietrudno o wypadek, gdy na śliską 
drogę wypadają zwierzęta, spłoszone przez 
zbieraczy poroży. Zachęcamy do obejrzenia 
filmu i podcastu Lasów Państwowych dotyczą-
cych tematyki zrzutów: Film LP - Jak szukać 
zrzutów w lesie: https://www.youtube.com/
watch?v=puiAQneEMU8&feature=youtu.be 
Podcast LP między drzewami – Patrz pod nogi, 
a znajdziesz skarb: https://www.youtube.com/
watch?v=_sOr9r8QtXk&feature=youtu.be

Drogie Panie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najlepsze życzenia radości, szczęścia i samych dobrych dni.  
Życzymy zawsze uśmiechu i miłości w gronie najbliższych. Pragniemy w tym szczególnie miłym dniu wyrazić swoją wdzięczność  

za codzienną porcję dobroci i piękna, jaką wnosicie od siebie w darze dla świata. Niech się spełniają Wasze marzenia, zdrowie, miłość  
i dostatek wypełniają Wasze rodziny.

Starosta Marian Niemirski   Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak   Wicestarosta Marek Kilianek
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Szkoły średnie w Przysusze w rankingu Perspektyw
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nu-

mer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze zostało 
najwyżej ocenione w rankingu liceów „Perspektyw”, 
jeśli chodzi o powiat przysuski. To liceum od lat jest 
najlepsze, choć w tym roku spadło w rankingu. Na 

Dni profilaktyki online w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze
Mimo izolacji społecznej i ograniczeń wynika-

jących z przedłużającej się pandemii, pedagodzy 
szkolni Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze: p. Marzena Pakosz i p. Karolina Cen-
drowska, mając na uwadze dobro swoich uczniów, 
realizują założenia szkolnego programu wycho-
wawczo-profilaktycznego. W tym celu zaproszeni 
zostali do współpracy specjaliści z zakresu profi-
laktyki zagrożeń, którzy w formie zdalnej spotkali 
się z uczniami poszczególnych klas.

W ciągu kilku dni odbyły się zajęcia edukacyj-
no-profilaktyczne z funkcjonariuszami Komendy 
Powiatowej Policji, ratownikiem medycznym z 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz psy-
chologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej. Dzięki temu uczniowie pogłębili swoją wiedzę 
w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych oraz wiedzę dotyczącą postaw asertywnych 

wobec współczesnych zagrożeń. W poczuciu od-
powiedzialności za losy naszych uczniów, staramy 
się robić wszystko, aby ustrzec ich przed podejmo-
waniem ryzykownych zachowań i ich konsekwen-
cjami. Pomimo izolacji społecznej, współczesna 
technologia informacyjna pozwala nam na szczę-
ście na podtrzymanie kontaktów z podopiecznymi.

liście znalazło się także technikum z tego samego 
Zespołu Szkół numer 1, a po raz pierwszy także 
technikum z Zespołu Szkół Numer 2 imienia Ludwi-
ka Skowyry w Przysusze. Wśród liceów najwyżej 
uplasowało się Liceum Ogólnokształcące z Zespołu 
Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. 
Ta szkoła uplasowała się na 144 miejscu w woje-
wództwie mazowieckim i 721 miejscu w Polsce. 
Przed rokiem było to 654 miejsce w Polsce. Z kolei 
wśród techników na 59 miejscu w województwie 
mazowieckim znalazło się Technikum Informatycz-
ne w Zespole Szkół numer 1. To technikum zajęło 
59 miejsce na Mazowszu. Na pewno olbrzymią nie-
spodzianką jest 63 miejsce Technikum w Zespole 
Szkół Numer 2 imienia Ludwika Skowyry w Przy-
susze. Do tej pory „Skowyra” nie była notowana w 
rankingu. - Po raz pierwszy nasze technikum znala-
zło się na liście „Perspektyw”. Na pewno nie byłoby 
to możliwe bez dużego zaangażowania uczniów i 
naszych nauczycieli. Bardzo się z tego cieszymy - 
powiedziała Małgorzata Bednarska, dyrektorka Ze-
społu Szkół numer 2 imienia Ludwika Skowyry w 
Przysusze. Nauczyciele podkreślają, że w szkołach 
z dala od ośrodków akademickich, ciężko jest uzy-
skać dobre wyniki nauczania. Mimo to przysuskie 

szkoły nie tracą wiele w rankingach. Ważne jest 
przecież zaangażowanie samych uczniów i cierpli-
wa praca nauczycieli. Ogólnopolski ranking szkół 
ponadgimnazjalnych od początku przygotowuje 
ogólnopolski periodyk „Perspektywy”. Tym razem 
było to już dwudzieste trzecie zestawienie. Fundacja 
Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ranking, 
w którym prezentuje 1000 liceów i 500 techni-
ków, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 
2019/2020 najlepsze wyniki z egzaminów matural-
nych (a w przypadku techników - także z egzaminów 
zawodowych), a także odnieśli znaczące sukcesy w 
ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach 
przedmiotowych. Ranking ma też osobne rozdziały 
- rankingi, które pokazują szkoły, w których ucznio-
wie osiągają najlepsze wyniki. Szkoły są oceniane za 
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i zawodo-
wych, jest lista szkół, jeśli chodzi o osiągane wyniki 
matur z przedmiotów obowiązkowych. Lista szkół 
i miejsca jakie zajęły jest brana często pod uwagę 
przez przyszłych uczniów tych szkół, a także i rodzi-
ców uczniów. Ósmoklasiści będą przecież wkrótce 
decydować, gdzie zamierzają kontynuować naukę. 
Przy okazji techników - liczy się też zdobycie przy-
szłego zawodu. 

Za wsparcie i interesujące zajęcia dziękujemy 
serdecznie Pani Marcie Sodel – psychologowi z 
Poradni Psych.-Pedagogicznej, Pani Edycie Li-
pińskiej i Pani Izabeli Górazdowskiej z KPP-Przy-
sucha oraz Panu Piotrowi Oraczowi – ratowni-
kowi i strażakowi z PPSP-Przysucha, licząc na 
dalszą, owocną współpracę.



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

POWIAT PRZYSUSKI

5

Konkurs 
Uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz 

dorośli znów mogą zawalczyć o nagrody korzysta-
jąc ze szkolnej wiedzy. To wszystko zasługa popu-
larnego serwisu edukacyjnego www.dyktanda.pl. 
Rozpoczęła się druga edycja konkursu Mistrz Wy-
pracowań. Rywalizacja polega na pisaniu wypra-
cowań na konkretne tematy, które można wybrać 
z listy przygotowanej przez organizatora. Każda 
nadesłana praca jest weryfikowana, a uczestnik 
otrzymuje za nią punkty. Ich liczba uzależniona jest 
od długości wypracowania, stopnia wyczerpania 
tematu oraz od występowania błędów w tekście. 
Jakie tematy są dostępne? Wybór jest na tyle sze-
roki, że każdy znajdzie coś, co go zainteresuje, a 
ponadto organizator przygotował do tej edycji nowe 
tematy. Uczestnicy konkursu w wypracowaniach 
wyjaśniają zasady pisowni lub znaczenie trudnych 
słów, recenzują lektury, tworzą charakterystykę 
ich bohaterów, przedstawiają gatunki czy motywy 
literackie, opisują życiorysy i dzieła pisarzy oraz 
wiele, wiele więcej! Konkurs Mistrz wypracowań 
stanowi dodatkową motywację do powtórki oma-
wianego we wcześniejszych latach materiału. Bez 
wątpienia zaprocentuje to nie tylko na egzaminach. 
Już na poprzednią edycję Mistrza wypracowań 
organizator przygotował bardzo cenne nagrody, 

a teraz będzie ich znacznie więcej. Nowością są 
również nagrody gwarantowane, przydzielane po 
zdobyciu określonego poziomu punktów. Ponadto 
zwycięzcy będą mogli wybrać, co chcą otrzymać 
(w ramach określonej kwoty). Marzy Ci się nowy 
telefon, rower, smartwatch, {hulajnoga|, a może 
zdalnie sterowany samochód czy planszówki? Już 
dziś dołącz do konkursu, przesyłaj wypracowania 
i zdobywaj punkty, a być może jedna z wymarzo-

nych nagród powędruje właśnie do Ciebie! Kon-
kurs Mistrz wypracowań na platformie Dyktanda.pl 
trwa do 18.04.2021 r. Aby dołączyć do rywalizacji 
oraz zarezerwować temat wypracowania, wystar-
czy wejść na stronę: https://dyktanda.pl/konkursy
-wypracowan/mistrz-wypracowan-greater-ii-edycja 
W imieniu swoim oraz przyszłych laureatów z góry 
dziękujemy,

Zespół Dyktanda.pl 

Rozpoczęły się szczepienia nauczycieli

W Kolonii Szczerbackiej 
pamiętają. 

W dniu 01.03.2021 r. w związku z Narodo-
wym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii 
Szczerbackiej uczczono pamięć "Żołnierzy Wyklę-
tych", Żołnierzy niezłomnych , żołnierzy polskiego 
powojennego podziemia niepodległościowego i 
antykomunistycznego. Koordynatorami uroczy-
stości byli: Pan Wojciech Rolak i Pan Hubert 
Wojtaszewski.Monika Rynkiewicz

3 preparatów firm Pfizer – Biontech, Moderna i Astra 
– Zeneca. Ta ostatnia szczepionka, opracowana przy 
współpracy firmy farmaceutycznej z uniwersytetem 
w Oksfordzie, jest używana do szczepienia nauczycie-
li. Należy zaznaczyć, że jest to spośród trzech stoso-
wanych szczepionek jedyna tzw. „klasyczna” szcze-
pionka opracowana według tradycyjnej technologii 
bez stosowania łańcuchów mRNA do jej wytworze-
nia. Ma ona nieco niższą skuteczność od pozostałych 
preparatów. Według przeprowadzonych badań po 
przyjęciu drugiej dawki ( po upływie 12 tygodni od 
pierwszego szczepienia) skuteczność Astra – Zeneca 

16 Lutego 2021 r. W przysuskim SPZZOZ roz-
poczęły się szczepienia nauczycieli przeciw COVID 
19. Uprawnieni do szczepień są wszyscy pracownicy 
pedagogiczni szkół, którzy wyrazili chęć szczepienia, 
ponieważ udział w programie jest dobrowolny i bez-
płatny. Liczba chętnych jest różna, w zależności od 
placówki kształtuje się na poziomie od 60 do 80 % 
zatrudnionych w szkołach. Do udziału w programie 
szczepień zachęcają lekarze i epidemiolodzy, którzy 
zapewniają o bezpieczeństwie stosowanych w Polsce 
preparatów dopuszczonych do użytku. Przypomnę, 
że w Polsce szczepienia są realizowane za pomocą 

sięga 84 %. Natomiast w 100 % chroni od hospitali-
zacji i wystąpieniu ciężkiego przebiegu choroby. War-
to również wspomnieć, że każda szczepionka może 
wywoływać reakcje poszczepienne organizmu. Mijają 
one najpóźniej po 48 godzinach. Lekarze uspokajają, 
że takie sytuacje mają miejsce w przypadku wszyst-
kich szczepionek, nie tylko w przypadku COVID – 19. 
Podkreślają również, że to jedyna droga powrotu do 
normalności, czego i sobie i Państwu jak najszybciej 
życzę. 

Jarosław Bednarski
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207 rocznica urodzin Oskara Kolberga

Oskar Kolberg 
urodził się 22 lutego 
1814 roku w Przy-
susze (w dawnym 
powiecie opoczyń-
skim). Pochodził z 
rodziny cudzoziem-
skiej. Jego ojciec Ju-
liusz Kolberg (1776-
1831), urodzony w 
Meklemburgi, był 
kartografem, geode-

tą, metrologiem, profesorem Uniwersytetu War-
szawskiego. Matka pochodziła ze spolonizowanej 
rodziny emigrantów z Francji. W latach 1810-1817 
Kolbergowie mieszkali w Przysusze, gdzie Juliusz 
pracował jako zarządca zakładów hutniczych w 
dobrach należących do Ignacego Dembińskiego. 
Kolbergowie mieli sześcioro dzieci. W Warszawie 
urodził się Wilhelm (1807 r.), w Przysusze jedyna 
córka Julia (1810 r.) oraz Oskar (1814 r.). Przez 
krótki okres rodzina mieszkała w Machorach (pow. 
konecki), gdzie przyszedł na świat Antoni (1815 r.). 
Przed przyjazdem na stałe do Warszawy, Kolbergo-
wie wyruszyli z Przysuchy do Prus, gdzie w Wol-
degk (rodzinnym mieście Juliusza) w Meklemburgii 
urodził się czwarty syn, Juliusz (1818 r.). Tylko 
półtora roku żył najmłodszy Gustaw, urodzony w 
Warszawie w 1821 r.W 1817 r. Juliusz objął sta-
nowisko profesora rysunku, kartografii i topografii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Kolbergowie pozo-
stawili w Przysusze grono zaprzyjaźnionych osób. 
Oskar przez wiele lat prowadził korespondencję 
m.in. z Józefem Żurkowskim, wójtem, plenipoten-
tem i kasjerem w dobrach Dembińskich. Na miej-
scowym cmentarzu zachowały się tablice nagrobne 
babki (zm. w 1818 r.) i siostry Kolberga, Julii (zm. 
11.02.1817 r.). 

Henryk Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 
1814 r. W Przysusze w domu przy ul. Krakowskiej 
39. W miejscowym archiwum parafialnym zacho-
wała się metryka urodzenia: „Roku tysięcznego 
osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego 
trzeciego lutego o godzinie ósmej z rana przed 
nami plebanem przysuskim urzędnikiem cywilnym 
gminy Przysuskiej, Powiatu opoczyńskiego w de-
partamencie 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 [Mer-
coeur] lat trzydzieści sześć liczącej jego małżonki 
i że życzeniem jego jest nadać mu imiona Henryk 
Oskar. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i 

Oskar Kolberg najwybitniejszy mieszkaniec Przysuchy urodził się 22 lutego 1814 w Przysusze. Do historii 
polskiej kultury przeszedł jako etnograf, folklorysta, kompozytor – uznawany powszechnie za twórcę  
źródłowych podstaw współczesnych nauk o kulturze: etnografii i etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii, 
językoznawstwa. Był twórcą, który poprzez swoje dzieło zachował polski folklor dla następnych pokoleń,  
a jego dzieło pozwala przywracać do życia i trwale chronić nasze narodowe dziedzictwo kulturowe. 

okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego 
Michała Murawskiego Burmistrza Przysuchy, liczą-
cego lat czterdzieści dziewięć w mieście Przysuchy 
zamieszkałego i J.W. Pana Józefa Skorupskiego, 
Sekretarza Poczty Przysuskiej, liczącego lat dwa-
dzieścia trzy w mieście Przysuchy zamieszkałego. 
Poczem akt niniejszy urodzenia po przeczytaniu 
onego wraz z oświadczającemi podpisujemy: 
Wawrzyniec Goszczyński pleban Przysuski, Juliusz 
Cölberg jako ojciec własny, Michał Murawski jako 
świadek, Józef Skorupski jako świadek.” Chrzest 
odbył się następnego dnia, tj. 23 lutego: „Miasto 
Przysucha. W dniu 23 lutego ochrzczone było dzie-
cię 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 wy-
znania akatolickiego. Trzymali go do chrztu Jaśnie 
Wielmożny Ignacy Rawicz Dembiński dziedzic dóbr 
Przysuchy z przyległościami i urodzona Markierowa 
obywatelka miasta Przysuchy. Chrzest ten odbytym 
został tylko z wody samej dla zbytecznej słabości 
dziecięcia. Przeze mnie samego zaświadczam. 
Wawrzyniec Goszczyński pleban Przysuski.” Rodzi-
cami chrzestnymi Oskara byli: Henrietta von Arnim 
Mercoeur, jego babka ze strony matki, pochodząca 
z arystokracji pruskiej, żona Godfryda Mercoeur, 
emigranta francuskiego w Prusach oraz Ignacy Ra-
wicz Dembiński (1766-1829), właściciel Przysuchy, 
syn Urszuli z Morsztynów Dembińskiej, fundatorki 
miejscowego kościoła. Ignacy Dembiński przyczynił 
się do założenia w mieście szkoły elementarnej w 
1816 r., której uczniem był m.in. Wilhelm Kolberg. 

Juliusz Kolberg-Kołobrzeg (1776-1831) - przy-
był nad Wisłę jako inżynier topograf, pracując przy 
pomiarach Prus. W 1806 r. przeszedł na służbę 
Księstwa Warszawskiego, został mianowany geo-
metrą przysięgłym w Przysusze. Przyjął także posa-
dę zarządcy (konduktora) okolicznych fabryk żelaza 
należących do Dembińskich, a dzierżawionych przez 
warszawskiego bankiera Samuela Fraenkla. Mimo 
wielu zajęć praktycznych, mozolnego rysowania 
map i obliczeń matematycznych, Juliusz był miło-
śnikiem poezji i literatury. Układał hymny do muzyki 
Elsnera, tłumaczył na język niemiecki wiersze Fran-
ciszka Karpińskiego i Kazimierza Brodzińskiego. 
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. Lata młodzieńcze i okres 
nauki spędził w Warszawie. Rodzina zapewniła 
Oskarowi i jego braciom, Wilhelmowi (1807-1877, 
inżynier budownictwa wodnego i lądowego, karto-
graf) i Antoniemu (1815-1882, artysta malarz), 
wszechstronny rozwój. Sprzyjały temu zamiłowania 
naukowe i literackie ojca, uzdolnienia muzyczne 

matki, kontakty z warszawskim środowiskiem arty-
stycznym i naukowym, przyjaźń z rodzinami profe-
sorów Uniwersytetu oraz przebywanie w gronie ko-
legów, uczniów Liceum Warszawskiego i 
pensjonariuszy domu Mikołaja Chopina. Oskar Kol-
berg w latach 1823-1830 uczył się w Liceum War-
szawskim oraz doskonalił talent muzyczny. Pobierał 
lekcje gry na fortepianie i kompozycji u Głogowskie-
go (1824), Franciszka Vettera (1825), Józefa Elsne-
ra (1830), następnie u Ignacego F. Dobrzyńskiego 
(1832-1834). Szczególny wpływ na zainteresowa-
nia muzyczne Oskara Kolberga wywarła młodzień-
cza znajomość z Fryderykiem Chopinem. Oskar był 
świadkiem początków kariery muzycznej – wyko-
nawczej i kompozytorskiej Fryderyka i do końca ży-
cia pozostał zafascynowany jego twórczością. Za-
mknięcie Liceum Warszawskiego po upadku 
powstania listopadowego przerwało edukację szkol-
ną Oskara Kolberga. W 1830 roku przyjął posadę 
księgowego w banku Samuela Fraenkla i kontynu-
ował studia muzyczne. Lata 1835-1836 spędził w 
Berlinie, gdzie uczęszczał do Akademii Handlowej i 
równocześnie studiował kompozycję i teorię muzyki 
u Christiana F. Girschnera i Karla F. Rungenhagena. 
Po powrocie do kraju w 1836 roku, Józef Elsner wy-
soko ocenił przygotowanie pianistyczne i kompozy-
torskie Kolberga, zaliczając go do „znakomitszych 
artystów miasta Warszawy”. Kolberg przyjął pracę 
nauczyciela muzyki w domach prywatnych. Zbliżył 
się do warszawskiego środowiska artystycznego li-
teratów i malarzy z kręgu romantycznych entuzja-
stów ludowości. Rozpoczął twórczość kompozytor-
ską i koncertową oraz podjął zajęcie krytyka 
muzycznego. W 1839 roku odbył pierwszą wyprawę 
badawczą na Mazowsze i rozpoczął prace nad doku-
mentacją folkloru muzycznego. Za namową Ignace-
go Feliksa Dobrzyńskiego i Kazimierza Wójcickiego 
postanowił uzupełnić wcześniej wydane zbiory pie-
śni ludowych o zapis melodii. Miał do tego szcze-
gólne predyspozycje: wykształcenie kompozytor-
skie i pianistyczne oraz znakomity słuch muzyczny 
gwarantujący dokładność i wiarygodność notacji. 
Oskar Kolberg od wczesnych lat życia związany był 
z muzyką mazowieckiej wsi. Posiadał wrażliwość na 
piękno folkloru, we wspomnieniach z lat najmłod-
szych zachował pieśni ludowe, zasłyszane od opie-
kunki, chłopki Zuźki Wawrzek. Pozostając pod uro-
kiem muzyki Fryderyka Chopina, w pieśniach i 
melodiach ludowych szukał inspiracji dla własnej 
twórczości kompozytorskiej. Dokumentując pieśni 
szczególną wagę przykładał do wierności zapisu 
melodii. Natomiast w ich publikacjach stanowią-
cych repertuar dla muzykowania domowego za-
mieszczał opracowany przez siebie akompaniament 
fortepianowy. Kolberg z czasem uznał sens doku-
mentacji folkloru wyłącznie w autentycznej formie, 
zmienił koncepcję wydawania pieśni ludowych, z 
pozycji kompozytora przeszedł na pozycję muzyka
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-folklorysty i etnografa. Wyrazem tego była publika-
cja Pieśni ludu polskiego wydana w 1857 r., jako 
zbiór ballad i melodii tanecznych z przyśpiewkami w 
wariantach z różnych regionów Polski. W 1845 r., 
aby ustabilizować swą sytuację materialną, przyjął 
pracę księgowego w Zarządzie Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej, a w latach 1857-61. w Zarzą-
dzie Dyrekcji Dróg i Mostów. Praca ta pozwalała na 
gromadzenie środków finansowych na działalność 
edytorską, badania terenowe i podróże. W ciągu 
dwudziestu lat badaniami etnograficznymi objął: 
Kutnowskie, Kurpie, Krakowskie, Podgórze Be-
skidzkie Podhale, Śląsk, Kaliskie, Płockie, Radom-
skie, Kieleckie, Lubelskie, Sandomierskie, Ziemię 
Dobrzyńską, Łomżyńskie, Chełmskie i Podole. W 
dotychczasowych badaniach etnograficznych Kol-
berga muzyka ludowa stanowiła główny przedmiot. 
W latach 1836 – 1865 dzielił czas na realizację zain-
teresowań folklorem i na własną twórczość kompo-
zytorską. Jego spuścizna muzyczna obejmuje utwo-
ry inspirowane motywami ludowymi, pieśni na głos, 
kompozycje fortepianowe i kompozycje sceniczne. 
Twórczość pieśniarska O. Kolberga (w liczbie 26 
zachowanych pieśni na głos i fortepian), inspirowa-
na była autentyczną muzyką ludową mazowieckiej 
wsi. Kolberg sięgał po teksty popularnych wówczas 
poetów: Seweryny Duchińskiej-Pruszakowej, Teofi-
la Lenartowicz, Józefa B. Zaleskiego, Stefana Wi-
twickiego i in. Kompozycje fortepianowe również 
pozostawały pod wpływem melodii wiejskich śpie-
waków i grajków, które notował ze słuchu podczas 
etnograficznych wędrówek. Komponował przede 
wszystkim utwory taneczne: polonezy, mazury i ma-
zurki, walce, polki, obertasy, kujawiaki, kontredan-
se. Najbardziej znaną kompozycją O. Kolberga jest 
opera sielska Król pasterzy do libretta T. Lenartowi-
cza (po raz pierwszy wystawiona w 1853 roku w 
salonie muzycznym Faustyna Żylińskiego, a w 1859 
roku w warszawskim Teatrze Wielkim). Kompozycje 
Oskara Kolberga to utwory typowe dla epoki roman-
tyzmu, z wyraźnymi cechami stylu salonowego i 
osadzone w klimacie muzyki narodowej, przezna-
czone dla szerokiego kręgu wykonawców,. Przyczy-
ną zaniechania twórczości muzycznej było zaanga-
żowanie Kolberga w działalność naukową i 
edytorską w dziedzinie etnografii i folklorystyki. W 
1861 r. zrezygnował ze stałej posady i postanowił 
utrzymywać się z honorariów za recenzje w czasopi-
smach, rozprawy i artykuły naukowe z dziedziny 
teorii i dziejów sztuki zamieszczane min. W Encyklo-
pedii Powszechnej Samuela Orgelbranda. W 1857 
roku został redaktorem działu muzycznego tego 
wydawnictwa. Opracował znakomitą część haseł 
muzycznych, artykuły z zakresu teorii i historii mu-
zyki oraz biografie polskich i obcych kompozytorów 
i wykonawców. Opracowania haseł encyklopedycz-
nych oraz recenzje i artykuły na temat muzyki publi-
kowane w renomowanych czasopismach (np. 
„Ruch Muzyczny”, „Biblioteka Warszawska”, „Ty-
godnik Ilustrowany”, „Kłosy”), zapewniały mu trwa-
łe miejsce w dziejach polskiej kultury, jednak osią-
gnięcia Kolberga na polu etnografii i folklorystyki, 
jeszcze bardziej wybitne, przesłoniły te dokonania. 
Głównym celem Kolberga stało się wówczas zebra-
nie materiałów dotyczących wszystkich dziedzin 
kultury ludowej na terenie przedrozbiorowej Rze-
czypospolitej i stworzenie podstaw dla nowej gałęzi 
nauki - etnografii. Program naukowo-badawczy re-
alizował w postaci serii wydawniczej Lud, jego zwy-
czaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 

obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. 
Każdemu regionowi miała być poświęcona osobna 
monografia. Pierwszą opublikowaną według no-
wych założeń było Sandomierskie (1865). W 1871 
roku opuścił Warszawę. Od Krakowskiego Towarzy-
stwa Naukowego otrzymał subwencję na wydanie 
monografii okolic Krakowa. Zaproszony przez przy-
jaciela Józefa Konopkę (ziemianina, działacza spo-
łecznego, zbieracza i wydawcy pieśni), na okres 13 
lat zamieszkał w Modlnicy, w majątku jego siostry 
Antoniny Konopczanki i brata Juliana. W Krakowie 
pozyskał gorliwych współpracowników, nawiązał 
liczne kontakty ze środowiskiem naukowym i lite-
rackim. W latach 1871-1875 opublikował cztery 
tomy Krakowskiego - monografię etnograficzną 
modelową dla następnych regionów. W 1872 r. zo-
stał członkiem korespondentem krakowskiej Akade-
mii Umiejętności, w 1874 r. przewodniczącym sek-
cji etnograficznej Komisji Antropologicznej i 
współredaktorem rocznika „Zbiór Wiadomości do 
Antropologii Krajowej”. Pobyt Kolberga w Modlnicy 
sprzyjał pracom etnograficznym. Badaniami objął 
wszystkie regiony leżące w zaborze austriackim, po-
dróżował po Wielkopolsce, Pomorzu i Mazurach. 
Pracował w bibliotekach, archiwach i Akademii, 
przygotowywał publikacje. Systematycznie publiko-
wał kolejne tomy Ludu: w latach 1875-1882 siedem 
tomów W. Ks. Poznańskiego. W 1878 roku wyje-
chał do Paryża na wystawę światową, na której za-
prezentował w pawilonie austriackim swoje wydaw-
nictwa i kolekcję ikonograficzną polskich strojów 
ludowych, za którą otrzymał złoty medal. W 1880 
objął patronat naukowy nad pierwszą wystawą et-
nograficzną zorganizowaną w Kołomyi przez Towa-
rzystwo Tatrzańskie. Zebrany wówczas materiał et-
nograficzny opublikował w tomach Pokucie 
(1881-1888). W latach 1883-1890 wydawał kolejne 
tomy Ludu: Lubelskie, Kieleckie, Radomskie, Łę-
czyckie, Kaliskie. W 1883 roku uzyskał subwencję 
Kasy Pomocy Naukowej im. J. Mianowskiego na 
druk monografii Mazowsze w serii Obrazy etnogra-
ficzne, w latach 1885-1890 ukazało , się pięć to-
mów, reszta pozostała w rękopisach. W 1884 r. za-
mieszkał w Krakowie. Zajął się głównie działalnością 
edytorską. W 1889 r. przyjaciele Kolberga zorgani-
zowali jubileusz pięćdziesięciolecia jego pracy ba-
dawczej. Otrzymał wtedy wyrazy uznania od towa-
rzystw naukowych, instytucji oświatowych oraz 
osób prywatnych ze wszystkich trzech zaborów i z 
zagranicy. Uroczystość uświetnił koncert muzyki 
polskich kompozytorów i pieśni ludowych. Oskar 
Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 roku w Krakowie. 
Ostatnie miesiące życia spędził w domu swego 
przyjaciela Izydora Kopernickiego, lekarza i antropo-
loga, badacza kultury ludowej, którego uczynił wy-
konawcą testamentu i opiekunem spuścizny nauko-
wej. Monografie regionalne Lud i Obrazy 
etnograficzne stanowią najobszerniejszą partię spu-
ścizny naukowej Oskara Kolberga. Kolberg wydał 
33 tomy Ludu i Obrazów Etnograficznych, opubliko-
wał około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklo-
rystyki, językoznawstwa, muzykologii. Pozostawił 
obszerny zbiór materiałów rękopiśmiennych stano-
wiący podstawę, realizowanej przez Instytut im. 
Oskara Kolberga w Poznaniu, edycji następnych to-
mów. Publikację Dzieł wszystkich Kolberga podjęło 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w 1960 roku, a 
kontynuuje ją poznański Instytut. Dzieła wszyst-
kie Kolberga liczyć będą około dziewięćdziesiąt to-
mów. Monografie wydane przez samego Kolberga i 

krótko po jego śmierci edytowane zostały techniką 
fotooffsetową (tomy 1–36). Następne tomy (37–60) 
zawierają monografie regionalne opracowane z rę-
kopisów pozostawionych przez Kolberga, materiały 
do etnografii Słowian, przysłowia i miscellanea et-
nograficzne. Trzecia część edycji (tomy 61–66) to 
pisma muzyczne, studia, recenzje rozproszone w 
prasie i artykuły publikowane w Encyklopedii Orgel-
branda oraz korespondencja Kolberga. Tomy 67–69 
to jego kompozycje i opracowania melodii ludo-
wych na głos z fortepianem. Tomy 70–84 stanowią 
suplementy do piętnastu monografii z części fotoof-
fsetowej, zawierają one materiały z danego regionu 
zachowane w rękopisach, a pominięte niegdyś 
przez Kolberga oraz komentarze źródłowe, ułatwia-
jące korzystanie z edycji fotooffsetowej. Ostatnią 
część Dzieł wszystkich (tom 85 i następne) stano-
wić będzie biografia Oskara Kolberga. Henryk Oskar 
Kolberg stworzył dla nauki i kultury polskiej bezcen-
ny zespół materiałów źródłowych – opracował i re-
alizował wielki program badań folklorystycznych i 
etnograficznych, pozostawiając nam wielotomowe 
dzieło „Lud”. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pie-
śni, muzyka i tańce oraz ogromne archiwum rękopi-
śmienne. Dzieło jego przedstawia stan kultury ludo-
wej w XIX wieku z całego terytorium dawnej 
Rzeczypospolitej, jej zróżnicowanie regionalne i bo-
gactwo. Żaden inny naród europejski nie ma takiego 
zespołu źródeł z tej epoki, zwłaszcza z zakresu mu-
zyki ludowej, opracowanego według systematycz-
nie realizowanego planu. Dokumentacja zgroma-
dzona przez Oskara Kolberga już od blisko stu 
pięćdziesięciu lat służy, zgodnie z zamierzeniem 
autora, przede wszystkim naszej etnografii, folklory-
styce i etnomuzykologii. Zainteresowanych zapra-
szamy do odwiedzenia muzeum w Przysusze, gdzie 
może odwiedzić stałą wystawę biograficzną „Oskar 
Kolberg (1814-1890). Etnograf, folklorysta, kompo-
zytor”. Ekspozycja na bieżąco podlega uzupełnie-
niom uwzględniającym aktualny stan badań nad 
Kolbergowską spuścizną. Wystawa biograficzna 
przedstawia życie i okresy twórczości Oskara Kol-
berga: jego rodzinę i dzieciństwo, związki z Przysu-
chą, lata nauki i młodość w środowisku warszaw-
skim, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, 
jego twórczość naukowo-badawczą w dziedzinie 
etnografii i folklorystyki, działalność edytorską, re-
alizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlni-
cy i ostatnie lata życia w Krakowie. Ekspozycja daje 
obraz XIX-wiecznej sytuacji historycznej i kulturo-
wej obszarów dawnej Rzeczpospolitej, podkreśla, w 
jaki sposób dzieło Kolberga scala polską kulturę 
podzieloną przez zaborców, wskazuje na jej bogac-
two i różnorodność. Ekspozycja szczególnie pod-
kreśla muzyczne wykształcenie i pasje Kolberga 
oraz romantyczny rodowód jego zainteresowań 
folklorem. Jest przepojona elementami muzyki, za-
równo ludowej, pozostającej przedmiotem doku-
mentacji i badań Kolberga, jak również jego wła-
snych kompozycji. Podstawowym materiałem 
wystawienniczym są oryginalne dokumenty z archi-
wum rodzinnego Kolbergów, rękopisy, pierwodruki 
„Ludu” i „Obrazów Etnograficznych”, kompozycje 
muzyczne Oskara Kolberga, jego zachowane wize-
runki, fotografie i reprodukcje materiałów biogra-
ficznych oraz bogata ikonografia.

Opracował Jarosław Bednarski



POWIAT PRZYSUSKI

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA8

zynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub taka jej 
przebudowa, by trzoda była utrzymywana w od-
rębnych pomieszczeniach. Drugą grupą są spółki 
wodne lub związki spółek wodnych, w których 
większość członków stanowią rolnicy posiadają-
cy grunty rolne. I tu można dostać zwrot do 80 
proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 
mln złotych). Pomoc udzielana jest na inwestycje 
w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania 
w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych 
wykorzystywanych do celów ochrony gospo-
darstw przed skutkami powodzi i podtopień. Pie-
niądze można więc wykorzystać na przykład na 
zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, 
kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych. 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać 
osobiście lub przez upoważnioną osobę w od-
działach regionalnych lub biurach powiatowych 
ARiMR, poprzez platformę ePUAP lub przesłać 
rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w pla-
cówce Poczty Pol-
skiej. Więcej infor-
macji na stronie: 
www.arimr.gov.pl i 
pod numerem bez-
płatnej infolinii: 800 
38 00 84.

Krew od mieszkańców 
Przysuchy dla  
potrzebujących

Ostatecznie 14 osób z tej grupy zakwalifi-
kowano do zbiórki krwi. Łącznie dawcy oddali 
6,3 litrów krwi. Strażacy z Przysuchy otrzymali 
paczkę słodyczy do rozdania wszystkim krwio-
dawcom w czasie akcji. Oddział Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Przysusze dziękuje wszystkim, 
którzy wsparli akcję. Jednocześnie organizatorzy 
zapraszają do udziału w kolejnych akcjach krwio-
dawstwa. Radomskie Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa cały czas apeluje o oddawanie 
krwi. W czasie pandemii dawców jest mniej, nie 
odbywają się między innymi akcje w szkołach, a 
potrzeby szpitali w regionie są duże. Krew jest 
potrzebna do ratowania pacjentów. Brakuje też 
osocza od ozdrowieńców. Przybywa osób zaka-
żonych i tych, którzy wymagają leczenia w szpita-
lach. W osoczu są przeciwciała, które pomagają 
w ich leczeniu.

We wtorek 16 lutego przepro-
wadzono w Przysusze kolejną 
zbiórkę krwi. Do ambulansu  
zaparkowanego przy Komendzie 
Państwowej Straży Pożarnej 
przy ulicy Targowej zgłosiło się 
19 osób.

Na finansowane z PROW 2014-2020 in-
westycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 
200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można skła-
dać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 mar-
ca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany 
jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą są 
rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospo-
darstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) 
inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się ASF. W katalogu inwestycji znajdują się m. 
in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, 
wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do de-

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na  
przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Więcej czasu na złożenie wniosku 
o dofinansowanie na inwestycje 
chroniące przed ASF lub powodzią

Przestępczość w gminach 
powiatu przysuskiego.

W której gminie powiatu przysuskiego jest 
najbardziej niebezpiecznie? Gdzie do chodzi 
do największej ilości przestępstw? Podajemy 
dane w oparciu o Mapę Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa przygotowaną przez policję, dotyczą roku 
2020. Wskaźniki w przeliczeniu na 10 tysięcy 
mieszkańców.

Gmina Rusinów: Ogółem-58,49. Kiero-
wanie pojazdami mechanicznymi w stanie 
nietrzeźwości -14,04. Bójka i pobicie-4,68. 
Kradzież -4,68. Uszkodzenie rzeczy-2,34. Gmi-
na Borkowice: Ogółem-69,74. Uszkodzenie 
rzeczy-9,3. Kierowanie pojazdami mechanicz-
nymi w stanie nietrzeźwości -6,97. Kradzież z 
włamaniem-4,65. Kradzież-2,32. Posiadanie 
środków odurzających lub substancji psy-
chotropowych -2,32. Gmina Potworów: Ogó-
łem-92,46. Kradzież-9,48. Kierowanie pojaz-
dami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości 
-9,48. Uszkodzenie rzeczy-7,11. Kradzież z 

włamaniem-2,37. Udzielanie innej osobie środ-
ków odurzających lub substancji psychotropo-
wych-2,37. Posiadanie środków odurzających 
lub substancji psychotropowych -2,37. Gmina 
Odrzywół: Ogółem-102,42. Kierowanie pojaz-
dami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości- 
15,76. Uszczerbek na zdrowiu-10,5. Bójka i 
pobicie-5,25. Kradzież-5,25. Posiadanie środ-
ków odurzających lub substancji psychotropo-
wych-5,25. Kradzież z włamaniem-2,63. Uszko-
dzenie rzeczy-2,63. Udzielanie innej osobie 
środków odurzających lub substancji psycho-
tropowych-2,63. Oszustwo na wnuczka-2,63. 
Oszustwo na policjanta-2,63. Gmina Gielniów: 
Ogółem-104,78, Kradzież z włamaniem-15,28. 
Uszkodzenie rzeczy-10,91. Posiadanie środków 
odurzających lub substancji psychotropowych 
-8,73. Kierowanie pojazdami mechanicznymi 
w stanie nietrzeźwości- 8,73. Kradzież-6,55. 
Bójka i pobicie-2,18. Oszustwo na wnuczka 

-2,18. Gmina Klwów: Ogółem-120,45. Kiero-
wanie pojazdami mechanicznymi w stanie nie-
trzeźwości -44,07. Uszkodzenie rzeczy-5,88. 
Uszczerbek na zdrowiu-2,94. Bójka i pobi-
cie-2,94. Kradzież-2,94.  Gmina Przysucha: 
Ogółem-148,56. Kradzież z włamaniem-46,43. 
Kradzież-11,82. Kierowanie pojazdami me-
chanicznymi w stanie nietrzeźwości -11,82. 
Uszkodzenie rzeczy-8,44. Posiadanie środ-
ków odurzających lub substancji psychotro-
powych -3,38. Uszczerbek na zdrowiu-0,84.  
Gmina Wieniawa: Ogółem-153,21. Kradzież z 
włamaniem-41,61. Kradzież-18,91. Kierowa-
nie pojazdami mechanicznymi w stanie nie-
trzeźwości -17,02. Uszkodzenie rzeczy-9,46. 
Uszczerbek na zdrowiu-3,78. Posiadanie środ-
ków odurzających lub substancji psychotro-
powych -3,78. Rozbój, kradzież rozbójnicza, 
wymuszenie-1,89.
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Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US
15 lutego br. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)  
przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać 
PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do  
30 kwietnia 2021r.

„Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatni-
kom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona 
częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowe-
go serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej. To rozwinięcie idei Two-
jego e-PITa – wygodnych, bezpiecznych i łatwo 
dostępnych usług ułatwiających życie naszym 
klientom” – wskazuje minister finansów, fundu-
szy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. „1 
lutego br. uruchomiliśmy e-Urząd Skarbowy, któ-
ry cieszy się dużą popularnością. Zalogowało się 
do niego już blisko pół miliona podatników. Zło-
żono ponad 3,2 tys. różnych pism. 35 tys. osób 
skorzystało z możliwości obejrzenia swojego 
mandatu, a 32 tys. osób zapłaciło elektronicznie 
podatki” – mówi szefowa Krajowej Administracji 
Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Twój e-PIT 
to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej 
administracji. W ubiegłym roku blisko połowa z 
18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została 
przez nią złożonych. „Liczymy, że w 2021 r. po-
bijemy ten rekord. Dzięki Twój e-PIT podatnicy 
mają możliwość rozliczenia podatku w dogod-
nym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w 
urzędzie skarbowym” – podkreśla minister Ko-
ściński. Krajowa Administracja Skarbowa poma-
ga podatnikom. „Podatnicy, którzy skorzystają z 
usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na łatwiejsze roz-
liczenie rocznego podatku. Przygotowane przez 
KAS deklaracje PIT będą uwzględniać ulgę na 
dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku 
życia. Wszyscy, którzy złożą PIT elektronicznie, 
w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot 
podatku w skróconym czasie 45 dni” – mówi wi-
ceminister Rzeczkowska. Krajowa Administracja 
Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania 
roczne na podstawie posiadanych przez siebie 
danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wy-
pełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38. 
Osoby, które nie prowadzą działalności gospo-
darczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowa-

nych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia 
udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu 
będzie uzupełnić o dane dotyczących przycho-
dów z działalności gospodarczej oraz działów 
specjalnych produkcji rolnej). Dostępne będzie 
również oświadczenie o przekazaniu 1% podat-
ku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.  
Ważne terminy: Do 30 kwietnia 2021 r. podat-
nicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub 
zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój 
e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje 
zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na 
podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT 
będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik 
nie podejmie żadnych działań. Zeznanie PIT-28 
za 2020 r. można było składać w usłudze Twój 
e-PIT do 1 marca 2021 r. Rozliczenie roczne 
PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozlicze-
nia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie 
zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. 
Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to 
rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać 
Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jak ko-
rzystać z usługi Twój e-PIT ? Dostęp do usługi 
możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbo-
wy, na stronie podatki.gov.pl. Zalogowanie do 
e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym 
(PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elek-
troniczną, umożliwia korzystanie z usługi Twój 
e-PIT. Do samej usługi będzie można zalogować 
się także danymi podatkowymi podając: PESEL 
(albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z 
rozliczenia za 2019 r., kwotę przychodu z jednej z 
informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 
od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/
podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r. Po-
datnicy, którzy otrzymali informację od organu 
rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się 
samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do 
zapłaty z PIT-40A. W niedalekiej przyszłości pla-
nowane jest uruchomione logowania do e-Urzę-

du Skarbowego i usługi Twój e-PIT też przez 
aplikację mObywatel. Podatnik korzystający z 
usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane 
dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące 
mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z 
COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, 
ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidu-
alne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) 
czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Może 
też zadeklarować przekazanie 1% swojego po-
datku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku 
Publicznego. W usłudze Twój e-PIT podatnicy, 
którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do za-
płaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek 
podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności 
online. W przypadku, gdy zeznanie z którego wy-
nika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane 
automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 
r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podat-
ku do zapłaty. Twój e-PIT działa przez całą dobę i 
można z niego korzystać na dowolnym urządze-
niu podłączonym do internetu. Oprócz rozliczenia 
rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy 
mogą korzystać również z systemu e-Deklara-
cje. Wszelkie informacje związane z rozliczeniem 
podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na 
stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce:  
Twój e-PIT.

Życzenia
Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom z terenu powiatu przysuskiego najlepsze życzenia zdrowia, 

satysfakcji z wypełnianej, społecznej misji oraz zawsze szacunku i zrozumienia w swoich lokalnych środowiska. Pra-
gniemy również wyrazić nasze serdeczne podziękowania za trudną, bezinteresowną służbę dla naszych mieszkańców 
i wiele sukcesów osiągniętych w pracy na rzecz swoich małych ojczyzn. Mamy nadzieję, że poświęcenie i gotowość 
do pracy na rzecz ludzi, które tak pięknie wyróżniają Państwa postawę pozostaną z Wami na kolejne miesiące i lata 

pełnienia misji sołtysa.
Z najlepszymi życzeniami

Starosta
Marian Niemirski

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak

Wicestarosta
Marek Kilianek
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Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach  
w latach 1946-1989

Klęska hitlerowskich Niemiec i zakończenie II 
Wojny Światowej przyniosły polskiemu społeczeń-
stwu chwile radości i nadzieję na odbudowę Polski 
ze zniszczeń wojennych oraz budowę demokratycz-
nego państwa prawa. Rzeczywistość zweryfikowała 
nadzieje Polaków. Po sfałszowanych w 1947 r. przez 
komunistów wyborach w Polsce zainstalowano 
system polityczny wzorowany na ustroju radziec-
kiego państwa – Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Przez 45 lat Polska była  krajem pod-
porządkowanym wschodniemu sąsiadowi o ograni-
czonej suwerenności. 24 października 1949 r. wobec 
procesu stalinizacji wszelkich form życia społecznego 
w kraju, zlikwidowano Związek Straży Pożarnych, po-
zbawiając w ten sposób ruch strażacki niezależności, 
tradycji i przywiązania do religijnych symboli. W dniu 
4 lutego 1950 r. powołano Komendę Główną Straży 
Pożarnych będącą centralnym organem administra-
cji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej. Dopiero odwilż w 1956 r. kończąca okres sta-
linizmu skłoniła  działaczy politycznych, strażackich  
do dokonania zmian w strukturze organizacyjnej. W 
dniu 28 grudnia 1956 roku Krajowa Narada Dele-
gatów OSP powołała  Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, nadając strażom większą samodzielność 
oraz szerszy zakres zadań ochrony przeciwpoża-
rowej. Prezesem związku został Wilhelm Garncar-
czyk.Ochotnicza Straż Pożarna w okresie PRL-u 
funkcjonowała w trudnych warunkach lokalowych i 
sprzętowych. Do 1951 roku używano sprzętu, który 
był używany w okresie międzywojennym. Pożary 
gaszono tradycyjnie ręczną sikawką strażacką. W 
1951 roku jednostka OSP otrzymała od Powiatowej 
Komendy Straży w Końskich motopompę spalino-
wą, której skuteczność w czasie gaszenia ognia była 
znacznie większa od ręcznej sikawki. W dalszym 
ciągu do pożarów jeżdżono furmankami konnymi. 
W latach 50-tych dojrzała myśl o budowie remizy 
strażackiej. Pierwotnie lokalizacja remizy planowana 
była na wydzielonej dla OSP 15-arowej działce w po-
bliżu sadzawki. Komendant Stanisław Kwiecień i inni 
strażacy zwozili tam kamień na fundamenty. Okazało  
się, że plac jest nieodpowiedni na ten cel. Na zebraniu 
wiejskim w dniu 19 sierpnia 1956 r. zapadła decyzja 
o budowie remizy na miejscu w którym obecnie stoi 
nowa strażnica. OSP Borkowice zakupiła od Powiato-
wego Zarządu  Rolnictwa w Przysusze za sumę 3255 
zł kamień z walącego się magazynu w Zdonkowie, 
który użyto do budowy fundamentów remizy. Do 

życia powołano społeczny komitet  budowy, którego 
zarząd przedstawiał się następująco: Wójcik Antoni – 
przewodniczący, Adamczyk Walenty – prezes OSP, 
kierownik szkoły, Długosz Stefan – sekretarz GRN, 
Boczek Eugeniusz – dyr. Technikum Rolniczego, 
Sionek Władysław – rolnik, Wilczak Józef – sołtys, 
Włodarczyk Stefan – rolnik, Płóciennik Jan – rolnik, 
Zawadzki Stefan – mistrz ciesielski, Czarnecki Sta-
nisław – rolnik, Muszyńska Aniela – położna, Urban 
Antoni - komendant Milicji Obywatelskiej, Sobczak 
Józef – gospodarz OSP, Norek Władysław – rolnik, 
Zdziech Antoni – stolarz i rolnik, Zarzycki Stanisław 
– rolnik, Skuza Jan – rolnik ze Zdonkowa, Kołaziński 
Stanisław – rolnik ze Zdonkowa, Sokołowski  Ste-
fan – rolnik, sołtys Zdonkowa, Sztyler Władysław 
– rolnik z Radestowa. W 1958 r. wykonane zostały 
fundamenty, które zalano pod kierunkiem Stanisława 
Binkowskiego i Stefana Zawadzkiego z Borkowic. 
W 1959 r. rozpoczęły się prace murarskie, które 
powierzono Michałowi Głuchowi z Rudna. W pracę 
byli zaangażowani synowie Michała Józef i Stefan 
oraz murarze Józef Szymczyk z Radestowa i Adam 
Dziubiński ze Skrzynna. Umowa na roboty murarskie 
opiewała na kwotę 77 tyś. zł. Haki i zawiasy do bra-
my wjazdowej garażu wykonał mistrz kowalski Jan 
Szczepaniak z Borkowic. Ramy okienne i drzwiowe 
wykonał Adam Zdziech, stolarz z Borkowic. Projekt 
budynku i rysunki robocze wykonali: Walenty Adam-
czyk  i Stefan Długosz. W dniu 19 kwietnia 1959 r. 
wmurowano akt erekcyjny w środkowej ścianie remi-
zy. Budynek remizy oddano do użytku w 1960 roku. 
W 1971 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnej 
w Przysusze przydzieliła OSP samochód bojowy Star 
25 GBM-2/8 wraz z motopompą  oraz etat kierowcy. 
Strażacy i mieszkańcy Borkowic przywitali pierwszy  
w historii jednostki samochód ratowniczo-gaśniczy 
na moście przed Borkowicami. Wśród witających 
Stara 25 byli ochotnicy: Józef Sykuła, Stanisław Kata, 
Jan Lesiak, Jan Kwiecień, Zdzisław Sobczyk, Józef  
Zawadzki, Józef Glib, Henryk Chmura, Marian Biń-
kowski, Walenty Adamczyk, Stefan Włodarczyk oraz 
liczni mieszkańcy. W szczególnie radosny sposób 
nowy samochód witali ochotnicy z nowo powstałej 
Młodzieżowej Drużyny Strażackiej: Wojciech Wójcik, 
Jacek Banasik, Krzysztof Wielgus, Ryszard Kita, Woj-
ciech Bernyś, Józef Zarzycki, Tadeusz Chmura i wielu 
innych. Chrztem bojowym dla młodych strażaków 
był udział w gaszeniu olbrzymiego pożaru wsi Paw-
łów. Kierowcami Stara 25 do 1987 roku byli: Jan Pla-
skota, Marian Bińkowski  i Jan Fidos. W październiku 
1987 roku OSP w Borkowicach otrzymała nowy wóz 
bojowy Star 244 GBM 2,5/8 od Komendy  Rejonowej 
PSP w Przysusze. Kierowcą stara do 1992  roku był 
Jan Fidos. W omawianym okresie strażacy wyjeżdżali 
do kilkudziesięciu pożarów. Gęsta i drewniana  zabu-
dowa wiosek sprzyjała wybuchom pożarów. Wielo-
krotnie paliły się Ruszkowice. Pożary, które znisz-
czyły dużą część wsi zmusiły ludzi do wybudowania 
nowych murowanych domów. W 1952 roku ogień 
strawił prawie wszystkie zabudowania wsi Rudno.  W 
1956 r. w tej wsi spaliły się cztery domy a śmierć w 
płomieniach poniosła Katarzyna Sobczak. Od lat 70-
tych pożary obejmowały pojedyncze gospodarstwa. 
W Borkowicach doszło do pożarów budynków Wła-

dysława Binkowskiego, Jana Fidosa, Henryka Wełpy. 
Spaliły się również budynki gospodarcze parafii Bor-
kowice. W 1976 r. w Borkowicach spłonęły dawne 
stodoły dworskie i dach spichlerza zbożowego. 
Przyczyną pożaru było zatarcie się kół zamachowych 
przy młocarni. Dach zabytkowego spichlerza został 
odbudowany pod okiem konserwatora  zabytków. W 
latach 1946-1989 funkcję komendantów OSP Borko-
wice pełnili: Kwiecień Stanisław s. Józefa od XI 1945 
do XII 1946 r., Kwiecień Stanisław s. Franciszka od 
1947 do 1952 r., Chmura Stefan Władysław od 1952 
do 1954 r., Kwiecień Stanisław s. Franciszka od 1955 
do lipca 1956 r., Wilczak Józef s. Antoniego od lipca 
1956 do 1958 r., Kwiecień Stanisław s. Franciszka od 
1958 do 1960 r., Kwiecień Jan s. Jana od 1960 do 
1968 r., Plaskota Jan s. Stanisława od 1969 do 1975 
r., Bińkowski Marian s. Józefa od 1976 do 1980 r., 
Kata Stanisław od 1981 do 1990. Długoletnim pre-
zesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach  
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był 
Stefan Włodarczyk. Ochotnicy z Borkowic w okresie 
PRL-u brali czynny udział w życiu społecznym i kul-
turalnym Borkowic. Uczestniczyli w uroczystościach 
państwowych i kościelnych. Organizowali uroczysto-
ści strażackie oraz zabawy ludowe dla mieszkańców. 
Uczestniczyli w szkoleniach i zawodach strażackich. 
W 1982 roku Naczelnik Gminy  Włodzimierz Dłużew-
ski podjął decyzję o zainstalowaniu  biblioteki gmin-
nej w części budynku remizy OSP oraz remoncie re-
mizy. Prace wykonane były przez Zakład Metalowy w 
Rzucowie. Zleceniodawcą prac był kolejny Naczelnik 
Gminy Józef Berdyga. Biblioteka miała do dyspozycji 
pomieszczenie administracyjne i drugie na księgo-
zbiór. 

Robert Fidos 

Ćwiczenia strażackie  w 1954 r . W środku  
w czapce komendant Józef Wilczak.

Star 25 GBM -2/8  na wyposażeniu jednostki  
w latach 1971-1987

Antoni Wójcik
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Bezpłatny transport dla Seniorów 
W związku z Narodowym Programem 

Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
Gmina Borkowice organizuje przewóz osób do 
punktu szczepień. Transportem będą objęte 
osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień , w tym osób 
niepełnosprawnych.  W dniu 02 luty straża-
cy ochotnicy z Borkowic dowieźli bezpiecznie 
pierwsze osoby do NZOZ w Borkowicach, w 
którym znajduje się punkt szczepień. Osoba 
przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki 
przeciw COVID – 19 ma mierzoną temperaturę 
oraz obowiązkowo musi wypełnić ankietę. Po 
stwierdzeniu przeciwwskazań pacjent zostaje 

W dniu 23.01.2021 r. druh Robert Siudek 
oraz druh Mateusz Zawadzki brali udział w szko-
leniu Search and Rescue (SAR, z ang. „poszuki-
wanie i ratunek”). Było to pierwsze w tym roku 
szkolenie naszych strażaków ochotników, które-
go zadaniem było wykorzystanie drona do tech-
nik ratowniczych i zarządzania kryzysowego z 
wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej, ka-
mery z 30-krotnym zoomem optycznym i  drona 
z głośnikiem. Szkolenie składało się z dwóch czę-
ści: teoretycznej oraz praktycznej. Część teore-
tyczna obejmowała: zasady działania kamery ter-
mowizyjnej, przegląd sprzętu wykorzystywanego 
do zadań termowizyjnych, taktykę operacyjną i 
przygotowanie do misji, analizę przykładowych 
obrazów z kamery termowizyjnej, techniki poszu-
kiwania ludzi, oprogramowanie wspomagające 
zarządzanie akcjami poszukiwawczymi, analizaę 
terenu na podstawie modeli 3d ze skaningu lase-
rowego. Część praktyczna realizowana była na 4 
stanowiskach: stanowisko 1 - tworzenie szybkiej 
mapy, stanowisko 2 - poszukiwanie z wykorzy-
staniem kamery termowizyjnej, stanowisko 3 
– poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery 
światła dziennego z 30- krotnym zoomem optycz-
nym, stanowisko nr 4 - wykorzystanie drona z ka-
merą dualną oraz głośnikiem. Dzięki strażakom, 
którzy ukończyli szkolenie jednostka OSP Borko-
wice może poszczycić się kolejnymi wyszkolo-
nymi ratownikami z zakresu poszukiwania ludzi 
oraz zarządzania misją poszukiwawczą. Dzięku-
jemy DRON.edu.pl oraz wszystkim instruktorom 
biorącym udział w szkoleniu.

Szkolenie 
strażaków 

zaszczepiony. Chęć skorzystania z bezpłatne-
go transportu można zgłaszać pod numerem 
telefonu: 48 675 79 10 wew.111 w dni ro-

bocze od poniedziałku do piątku w godz. od. 
8.00 do 15.00, podając swoje dane osobowe, 
miejsce zamieszkania oraz termin szczepienia. 
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III Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna 
o naborze na stanowisko opiekuna środowiskowa

 Gielniów, dn. 11.02.2021r. Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUN-
KA ŚRODOWISKOWA 1.Osoba ubiegająca się o 
zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania 
niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku: 
a) posiada obywatelstwo polskie; b) posiada wy-
kształcenie minimum zawodowe; c) posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych; d) nie była karana za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; e) stan zdrowia 
pozwala na zatrudnienie na określonym stanowi-
sku; f) ma nieposzlakowaną opinię; g) mile widzia-
ne doświadczenie w pracy z osobami starszymi, 
wymagającymi opieki. 2. Wymagania dodatkowe: 
a) wysoka kultura osobista; b) umiejętność organi-
zowania pracy w domu klienta.; c) umiejętność na-
wiązywania kontaktów interpersonalnych; d) mile 
widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad 
osobami starszymi e) mile widziane prawo jazdy 
kat. B 3. Zakres zadań wykonywanych na stano-
wisku. Do zadań opiekunki środowiskowej należeć 
będzie w szczególności: 1. Usługi gospodarcze: 
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w 

miarę potrzeby; b) zakup i dostarczanie artykułów 
spożywanych, leków i innych niezbędnych arty-
kułów w gospodarstwie domowym, c) pomoc w 
przyrządzaniu posiłków, d) utrzymywanie porząd-
ku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmo-
wanych przez osobę zainteresowaną, e) pomoc 
osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, 
instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp. f) 
zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z oto-
czeniem, 2.Usługi pielęgnacyjne: a) wykonywanie 
niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem 
czystości osoby w zależności od indywidualnych 
potrzeb, pomoc przy myciu, ubieraniu się, b) po-
moc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą 
zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc 
w rejestracji wizyt w poradni. 3.Prowadzenie nie-
zbędnej dokumentacji. 4. Bieżąca współpraca z 
pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany 
informacji na temat środowisk objętych usługami 
opiekuńczymi. 4.Wymagane dokumenty: a) CV i 
List motywacyjny własnoręcznie podpisany ; b) 
Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzają-
cych wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o 
ukończonych kursach i szkoleniach; c) Kserokopia 
świadectw pracy; d) Kwestionariusz osobowy; e) 

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do wykonywania pracy na w/w stanowisku; 
f) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywa-
telstwa polskiego; g) Kserokopia dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność (w przypadku 
osoby posiadającej ustalony stopień niepełno-
sprawności) h) Oświadczenie o niekaralności 
następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/
am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postę-
powanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną 
zdolność do czynności prawnych i korzystam z 
pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) 
i) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie 
danych osobowych; j) Prosimy o dopisanie w CV 
klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w ofercie pra-
cy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gielniowie

16 lutego w naszej szkole miała miejsce uro-
czystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. 
Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w życiu każdego ucznia, dlatego dzisiejsza uro-
czystość miała bardzo podniosły, a zarazem ra-
dosny charakter. 11 Pierwszoklasistów ubranych 
w stroje galowe niecierpliwie oczekiwało na naj-
ważniejszy moment uroczystości – pasowanie na 
ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować 
program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę. 
Pan Dyrektor Bartłomiej Sionek nie miał najmniej-
szych wątpliwości, gdy dotykając ramion dzieci, 
z dumą przyjmował je do grona uczniów naszej 
szkoły. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: 
Sekretarz Gminy Gielniów Pan Maciej Stoliń-

ski, Zastępca Wójta Gminy Gielniów Pani Irena 
Ptaszek, Kierownik Centrum Usług Wspólnych 
Pani Beata Pawlikowska. Każdy pierwszoklasista 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz legitymację 
uczniowską, a Pani Wójt od władz samorządo-
wych wręczyła uczniom piękne upominki. Dzieci 
otrzymały też wspaniałe prezenty od Banku PKO 
BP z Przysuchy, Starosty Przysuskiego Mariana 
Niemirskiego, Rodziców, Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pod honorowym pa-
tronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Rzecznika Praw Dziecka. Następnie rodzice zor-
ganizowali słodki poczęstunek i zabawę karnawa-
łową. Ten dzień był bardzo miły i pełen niezapo-
mnianych wrażeń. 

Wychowawczyni klasy I Aneta Raczyńska 
dziękuje Chorążemu Pocztu Sztandarowego 
Bartoszowi Starnawskiemu uczniowi klasy VIII, 
Michalinie i Sarze uczennicom klasy III za pro-
fesjonalne prowadzenie uroczystości. Rodzicom 
za pomoc w przygotowaniach a w szczególności 
Pani Ewie Borowieckiej, Annie Kucharczyk, Justy-
nie Wasilewskiej. Pani pedagog Edycie Cholewie, 
Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu Pracownikom 
Obsługi i wszystkim, dzięki którym ceremonia 
Pasowania na ucznia była wyjątkowym wydarze-
niem dla Pierwszoklasistów.
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„Bezpiecznie,  
zdrowo,  
bezgotówkowo”

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza 
kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów 
ZUS Coraz więcej osób pobiera świadczenia na 
konto bankowe. Jednak część klientów w dal-
szym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzy-
mywać w gotówce. Jak wskazują badania prze-
prowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka 
decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy 
o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a 
szczególnie z bankowości elektronicznej. Chcemy 
aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali 
z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi 
pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszu-
stwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na 
konto swoje świadczenia, płacili rachunki oraz 
robili zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy 
apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek ban-
kowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie 
świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na 
bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie 
ważne w czasie pandemii.

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, 
bezgotówkowo” chcemy pokazać  naszym klien-
tom, że korzystanie z konta bankowego i banko-
wości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci do-
wiedzą się: jakie korzyści daje posiadanie konta 
w banku, jak założyć konto bankowe, jak zmienić 
sposób wypłaty świadczeń w ZUS, o czym mu-
szą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego 
przez internet. Informacje te zapewnią seniorom 
bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno 
obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania 
z internetu, bankowości elektronicznej i usług on-
line ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez 
internet można załatwić sprawy w urzędach, ro-
bić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z 
najbliższymi. Szczegółowe informacje są dostęp-
ne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, 
zdrowo, bezgotówkowo”.

Korzystaj z rachunku 
bankowego, otrzymuj 
świadczenia na konto 
i bądź bezpieczny!

osobowych i sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. 
Dz.Urz. UE L Nr 119. 5. Wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedza-
jącym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gielniowie, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wy-
niósł mniej niż 6%. 6. Forma zatrudnienia: umowa 
zlecenie Miejsce wykonywania pracy teren Gminy 
Gielniów 7. Termin i miejsce składania dokumen-
tów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać osobiście w GOPS w Gielniowie, w godzi-
nach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni ro-
bocze, lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Gielniowie Plac Wolności 75, 
26-434 Gielniów. w zamkniętej/zaklejonej kopercie 
z dopiskiem: Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA 
ŚRODOWISKOWA W terminie do 24.02.2021r. do 

godziny 13.00 (liczyć się będzie data wpływu ofer-
ty do GOPS w Gielniowie ) Oferty, które wpłyną do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej 
wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej, kandydaci, którzy spełnili wymo-
gi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i 
zatrudnionego w GOPS w Gielniowie zostaną do-
łączone do akt osobowych. GOPS w Gielniowie nie 
odsyła dokumentów kandydatom, których oferty 
zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobi-
ście dokonywać odbioru swoich dokumentów za 
potwierdzeniem. Dokumenty nie odebrane zostaną 
zniszczone po upływie dwóch tygodni od obsadze-
nia stanowiska. Informacja o wyniku naboru bę-
dzie umieszczona na stronie BIP GOPS w Gielnio-
wie oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gielniowie. 

Kierownik GOPS /-/ mgr Małgorzata Woźniak 
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Bal Karnawałowy w „Przedszkolu „Marzeń”

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to 
niezwykły, długo wyczekiwany dzień. Jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostar-
czającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było 
w czwartek 11 lutego kiedy w naszym przed-
szkolu odbył się bal pod hasłem „Karnawał na 
cztery strony świata”. Tego dnia przebyliśmy 
podróż po  czterech kontynentach - Europie, 
Ameryce, Azji oraz Afryce. Anglia przywitała 
nas dostojnym tańcem dworskim oraz tańcem 
naszych rączek, w Stanach Zjednoczonych 
sprawdziliśmy swoją spostrzegawczość oraz 
bawiliśmy się na Dzikim Zachodzie, natomiast 
piękna pogoda na Hawajach zachęcała do 
morskich kąpieli oraz tańca hula, a w Afryce 
czekały na nas dzikie zwierzęta.

Na każdy kontynent dostaliśmy się innym 
środkiem lokomocji - autostopem, statkiem, po-
ciągiem oraz samolotem.

28 stycznia  2021 r. odbyło się w na-
szej szkole uroczyste ślubowanie  klasy I  
w obecności nauczycieli i uczniów ze starszych 
klas. Uczniowie złożyli je na sztandar z wielkim 
przejęciem. Na pamiątkę tego wydarzenia wszy-
scy dostali szkolne legitymacje. Od tego dnia nasi 
pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi ucznia-
mi szkoły. Pani dyrektor Edyta Sobczak złożyła 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia mówiąc: 
„Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by 
każdy dzień dostarczał im wspaniałych przygód 
z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie 
kolegów, koleżanek, nauczycieli i pracowników 
szkoły”. Wykształcenie to dobro, którego nikt nie 
jest wstanie nas pozbawić”.

Po uroczystości dzieci otrzymały pamiątko-
we książki oraz upominki od rodziców.

Ślubowanie klasy I w Klwowie 

Na sali, podczas pląsów, było bardzo wesoło 
oraz kolorowo, a rozpoznać dzieci było bardzo 
trudno. Pojawiły się księżniczki, wróżki, Myszki 
Minnie, policjanci, Spider -Man, Ninja oraz wiele 
innych ciekawych postaci.

Radosny, szeroki uśmiech na buziach na-
szych przedszkolaków to najlepsze podsumowa-

nie wspólnej zabawy. Pozostały wspomnienia, 
które będą nam towarzyszyć do kolejnego balu 
karnawałowego.

Magdalena Pelc, Anna Bętkowska



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 15

klwów

Miło nam poinformować, iż konkurs czy-
telniczo-fotograficzny ,,Z książką mi do twa-
rzy!” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Klwowie został rozstrzygnięty. 
Wpłynęło do nas aż 36 zdjęć, za które bardzo 
serdecznie dziękujemy. Każde z nich jest wy-
jątkowe, wyraźnie na nich widać, że naszym 
Czytelnikom nie brakuje wyobraźni! Wybór na-
prawdę był trudny!

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
w kategorii do lat 5

I. miejsce Lena Strasińska
II. miejsce Zofia Pająk
III. miejsce Aleksandra Zasowska

Rozstrzygnięcie konkursu „ Z książką mi do twarzy”
w kategorii od 6 lat do 10

I. miejsce Amelia Przyborek
II. miejsce Szymon Stolarek
III. miejsce Nikola Nowak

w kategorii od 10 lat do 16
I. miejsce Maja Dobrodziej
II. miejsce Julia Reguła
III. miejsce Miłosz Kopytowski ex aequo Jakub Bąk

wyróżnienia otrzymują:
Gabriela Pelc
Gabriela Stępień
Hanna Pająk
Michał Dąbrowski
Marcel Wilczek

Wszystkim Uczestnikom raz jeszcze bardzo 
serdecznie dziękujemy. Gratulujemy kreatywno-
ści i zachęcamy do udziału w innych konkursach 
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Klwowie.

Agata Wilczek 
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Uroczystość poświęcenia odnowionej zabytkowej kaplicy  
w Stanisławowie – Królówce 

W dniu 25 lutego b.r. miała miejsce skromna 
uroczystość poświęcenia odnowionej zabytkowej 
kaplicy pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i krzy-
ża pamiątkowego na górze Królówce k. Stanisławo-
wa. Gmina  uregulowała stan prawny góry, na której 
znajduje się kaplica wraz z pamiątkowym krzyżem i 
grobami powstańców styczniowych z 1863r. Zaby-
tek wymagał remontu i konserwacji. Obecnie dział-
ka jest własnością gminy Odrzywół. Łączne koszty 
inwestycji wyniosły 90 tys. zł. Kaplica jest pamiątką 
po średniowiecznej pustelni cystersów, która znaj-
dowała się w dawnym zameczku rycerskim (my-
śliwskim). Od wieków wzgórze było otoczone czcią 
przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Od 
1711r. miejsce to było nawiedzane przez Warszaw-
ską Pielgrzymkę, zdążającą do Częstochowy. Obec-
na kaplica pochodzi z 1827 – 1835 roku.

Poświęcenia odnowionego zabytku wraz z 
poddanymi renowacji obrazami dokonał ks. kano-
nik Adam Łukiewicz. Mszę polową w intencji osób, 
które przyczyniły się do remontu i w intencji miesz-
kańców odprawił ks. Jacek Wieczorek – Dyrektor 
Radia Plus. Środki na remont i renowację zostały 
pozyskane z programu LEADER poprzez Lokalną 
Grupę Działania „Wszyscy Razem” i ze środków 
własnych Gminy Odrzywół.

 Kaplica może być udostępniona do zwiedzania 
zorganizowanym grupom, po wcześniejszym uzgod-
nieniu .Otwarta będzie 9 sierpnia każdego roku, w 
dniu przejścia Pielgrzymki Warszawskiej, w czasie 
styczniowych inscenizacji Powstania Styczniowego i 
prawdopodobnie 22 lipca – w dzień Marii Magdaleny. 

W związku z Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych obchodzonym 1 marca, 
upamiętniającym żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego powojennego podziemia,  
przypominamy o działalności żołnierzy tegoż 
podziemia niepodległościowego na Ziemi Odrzy-
wolskiej. Chyba najbardziej znanym Żołnierzem 
Wyklętym działającym w naszych stronach był 
słynny Aleksander Młyński „Drągal”. Przynaj-
mniej kilkakrotnie on i jego oddział przebywali 
na terenie ówczesnej gminy Ossa. W nocy z dnia 
20/21 grudnia 1948r. w Odrzywole zginął w po-
tyczce z MO żołnierz „Drągala” Jan Gregorczyk 
„Jastrząb”. „Drągal” zginął 25 sierpnia 1950r. 
w Kolonii Wawrzyszów, niedaleko Wolanowa, 
zastrzelony przez nasłanego przez UB zdrajcę. 
Do 1947r. w okolicy operowały oddziały Narodo-
wych Sił Zbrojnych. Działała grupa NSZ „Dziedzi-
ca”. W całym opoczyńskim działał oddział Akcji 
Specjalnej NSZ, którego dowódcą był Stanisław 
Witecki „Wicher”. Był on żołnierzem NSZ już w 
czasie okupacji niemieckiej. Po zakończeniu woj-
ny był komendantem MO w Opocznie. Zagrożo-
ny zdekonspirowaniem i aresztowaniem zbiegł z 
ludźmi do lasu.

Podziemiu NSZ można przypisać wykonanie 
wyroku w 1945r. na sekretarzu PPR w Odrzy-
wole i zastrzelenie oficera powiatowego UB w 

Walerianowie k/Ossy. Kolejnym oddziałem, który 
przeprowadził akcję na szosie Ossa - Poświętne 
w sierpniu 1947r. był oddział Związku Zbrojnej 
Konspiracji Tadeusza Zielińskiego „Igły”. Doszło 
wtedy do starcia z grupą operacyjną UB. Oddział 
ten operował głównie w lasach pod radomskich 
i w okolicy Iłży. 24 czerwca 1948r. „Igła” został 
postrzelony przez zdrajcę i nie chcąc się dostać w 
ręce UB „rozerwał się” granatem.

Ostatnim oddziałem podziemia niepodległo-
ściowego w naszych stronach był oddział NSZ 
utworzony przez Mariana Michalskiego „Drągala 
II” z Przystałowic Małych. Podobnie jak „Wicher” 
został on Komendantem MO w Rusinowie. Za-
grożony dekonspiracją przeszedł do konspiracji. 
Do czasu ujawnienia się w 1947r. oddział Michal-
skiego przeprowadził kilka akcji wymierzonych w 
funkcjonariuszy PPR i posterunki MO. W 1949r. 
Michalski ponownie reaktywował oddział. Prowa-
dzona była podobna jak do 1947r. działalność, 
powiększona o mały sabotaż. Oddział składał 
się z mieszkańców Przystałowic Małych, Kadzi i 
Odrzywołu.

Do rozpracowania oddziału władze komu-
nistyczne powołały specjalną grupę operacyjną 
złożoną z pracowników UB i żołnierzy KBW. Sie-
dzibą grupy był Odrzywół. Szczególne zasługi w 
rozpracowaniu oddziału mieli tajni agenci: z Sul-

Działalność „Żołnierzy Wyklętych” na Ziemi Odrzywolskiej
gostowa „Jabłoń” i z Odrzywołu „Cierpiący”. 15 
października 1950r. w trakcie operacji UB i KBW 
w Kadzi zginął członek oddziału Stanisław Stola-
rek. „Drągalowi II” udało się uniknąć aresztowa-
nia. UB zatrzymało kilkunastu członków i współ-
pracowników oddziału. 21-23 kwietnia 1952r. w 
remizie OSP w Odrzywole zatrzymanych sądził 
na posiedzeniu wyjazdowym Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Kielcach. Julian Michalski i Stanisław 
Kłosiński zostali skazani na karę śmierci (wyroki 
wykonano). Pozostali członkowie oddziału zo-
stali skazani na wieloletnie więzienie. Leon By-
strzejewski z Odrzywołu został skazany na 15 lat 
więzienia. Dowódca oddziału Marian Michalski 
został aresztowany w 1952r. w Warszawie. Rok 
później został stracony w Warszawie.

Ostatnie starcie na Ziemi Radomskiej miało miej-
sce w 1954r. Józef Bednarczyk „Olcha”, były żołnierz 
„Igły”, zginął w wymianie ognia z grupą operacyjną 
UB. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono grobów za-
mordowanych żołnierzy podziemia z naszych okolic.

Przy opracowaniu niniejszej informacji korzy-
stałem z własnych materiałów oraz prac Krzysz-
tofa Busse (IPN) „Dopaść „Drągala”, Stanisława 
Skwarka „Na wysuniętych posterunkach...”, prac 
Grzegorza Makusa, autora strony internetowej 
„Żołnierze Wyklęci”.

Marian Kmieciak

U podnóża góry pochowani zostali żołnierze nie-
mieccy zabici w 1945r. przez żołnierzy sowieckich i 
pątniczka z Pielgrzymki zmarła w latach 20 XX w.
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1 marca obchodzimy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych członków organizacji niepodległo-
ściowych, prześladowanych i mordowanych 
przez władze komunistyczne po 1944r. Drugą 
grupą represjonowanych byli kapłani. Oprócz 
bardzo znanego wydarzenia, internowania 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, więzionego 
i torturowanego arcybiskupa Antoniego Bara-
niaka – sekretarza Prymasa, czy więzionego, 
torturowanego i skazanego za opublikowanie 
raportu o prawdziwych organizatorach tzw. 
„Programu kieleckiego” biskupa kieleckiego 
Czesława Kaczmarka, była cała rzesza mało 
znanych kapłanów, którzy zapłacili więzieniem 
i doznanymi represjami za godną postawę i 
obronę wolności kościoła, narodu polskiego i 
wolności słowa.

Do takich księży należał późniejszy Pro-
boszcz Parafii Łęgonice Małe (gm. Odrzywół) z 
lat 1954—1959, ks. Czesław Lisak. Urodził się 
w Starej Wsi k. Szydłowca. Po skończeniu Se-
minarium w Sandomierzu został wyświęcony na 
kapłana w 1940r. Był wikariuszem w Parafii Lipie 
k. Końskich, a 1946r. objął wikariat i prefekturę 
w Gimnazjum Państwowym w Przedborzu. Swoją 
postawą naraził się władzom komunistycznym i 
musiał opuścić Przedbórz. Od 1947r. objął wika-
riat w Pawłowie k. Starachowic. Aresztowany za 
swoje „płomienne kazania” w obronie wolności i 
własności prywatnej został w 1952r. skazany na 
2 lata więzienia, które odsiedział w całości. De-
cyzją ks. biskupa Ordynariusza Sandomierskiego 
Jana Kantego Lorka został mianowany Probosz-
czem Parafii w Łęgonicach Małych. Parafię objął 
po księdzu Walentym Ślusarczyku, zaprzysiężo-
nym w czasie okupacji członku AK i kapelanie 
wojskowym. Ks. Walenty Ślusarczyk pochodził z 
pobliskich Brzezek w gminie Klwów.

W okresie posługi kapłańskiej ks. Lisaka 
Parafia Łęgonice Małe liczyła bez mała 1100 
parafian (obecnie 250-300). Brak było utwardzo-
nych dróg dojazdowych do miejscowości. Wtedy 
główną komunikacją był transport łodzią do Łę-
gonic Dużych.

Marian Kmieciak

Ksiądz Czesław 
Lisak - kapłan 
niezłomny

Środowiskowy Dom Samopomocy w My-
ślakowicach i Dzienny Dom Wsparcia ,,SENIOR 
PLUS” w Odrzywole wznawiają działalność. Wo-
jewoda Mazowiecki w dniu 18 lutego br. wydał 
decyzję o uchyleniu swojej decyzji o zawieszeniu 
działalności placówek dziennego wsparcia. Za-
wieszenie działalności trwało od 23 października 
2020 roku i było spowodowane zagrożeniem epi-
demicznym.  Wznowienie funkcjonowania tych 
placówek było z utęsknieniem oczekiwane przez 
ich uczestników. Wznowienie pracy ŚDS i SE-
NIOR PLUS nastąpi w ciągu kilku dni.

Wznowienie pracy ŚDS i SENIOR PLUS

Symboliczne obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych
i nauczycielami Panią Bożeną Kmieciak, i Panią 
Bożeną Macieją. Zakończeniem sztafety pamięci 
było tradycyjne ognisko.

Organizatorem był Wójt Gminy  
Marian Kmieciak.

W Odrzywole, na tradycyjnej trasie Odrzywół
-Kłonna o dł. 1963m, miała miejsce symboliczna 
sztafeta poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Właściwe obchody – Bieg Pamięci odbędzie 
się 16 maja b.r. W sztafecie wzięła udział delega-
cja młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Odrzywole wraz z Panią Dyrektor Anną Zbrowską 
i nauczycielami w-f i historii Panią Eweliną Wój-
cik i Panem Andrzejem Gapysem oraz delegacja 
młodzieży z Zespołu Szkół w Lipinach, w tym z 
kadetami oraz Panią Dyrektor Dorotą Sokołowską 
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Na początku lutego w Samorządowym Klubie 
Dziecięcym w Długiem odbył się długo wyczekiwa-
ny bal karnawałowy. Bal karnawałowy jest ważnym 
elementem karnawału, który przepełnia muzyka i 
zabawa. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. W tym 
dniu w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Dłu-
giem było wiele emocji. Była muzyka, tańce, balony 
oraz pyszne przekąski zrobione przez rodziców, a 
także wspólne zdjęcia. Nie zabrakło również muzyka 
grającego na keyboardzie. 

Maluchy mogły nawzajem podziwiać swoje 
stroje. Rozpoznać dzieci było trudno! 

Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w 
milej atmosferze a wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości małym klubowiczom. Uśmiech nie 
znikał z dziecięcych twarzy.

Bal karnawałowy

W Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przez cały 
miesiąc luty odbywała się akcja ekologiczna 
pt. “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, 
której  celem jest podniesienie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz 
zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospoda-
rowanie odpadami. 

Akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektro-

niczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wyko-
rzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sporto-
wego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem 
jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! 

Do akcji szkolnej mogły przyłączyć się rów-
nież firmy i instytucje, oddając zużyty sprzęt na 
rzecz wybranej szkoły. 

ZBIERANO: KOMPUTERY, DRUKARKI, MO-
NITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATE-
RIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMEN-
TOWE, ITP.

Szkolny koordynator akcji: p. J. Kacperek
Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic 

Spółka z o.o.
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Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu 
dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszyst-
kim, co dobre.

Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia a dzień 
później 22 stycznia wypada Dzień Dziadka. Dzieci 
z Samorządowego Klubu Dziecięcego w Długiem 
obdarowały w ten szczególny dzień swoje babcie 
i dziadków słodkimi babeczkami. Słodki poczę-
stunek maluszki przygotowały własnoręcznie pod 
czujnym okiem swoich opiekunek, aby w szcze-
gólny sposób okazać swoim bliskim szacunek 
i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpli-
wość i zrozumienie.

Dzień Babci i Dziadka

Od niedawna przy granicach administracyj-
nych Gminy Potworów podróżnych witają nowo 
zamontowane witacze. Pełnią one funkcję infor-
macyjno – promocyjną. 

NOWE WITACZE 
GMINY POTWORÓW

W dniu 23 lutego 2021r. o godz. 14:00 w sali 
konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy odbyła 
się sesja Rady Gminy w Potworowie.

Obrady sesji Rady Gminy będą dostępne 
na stronie www.youtube.com, kanał: Gmina  
Potworów.

Porządek obrad był następujący:
Sprawdzenie obecności.
Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Podjęcie uchwał w sprawach:

 � zmian w budżecie 2021r.,
 � określenie zasad nabywania, zbywania i obcią-
żania nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Potworów oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony niewchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy,
 � przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produk-
cyjnej w sołectwie Łojków,
 � przejęcia sprawozdania z realizacji w latach 
2019 – 2020,,Gminnego Programu Opieki nad 
zabytkami na lata 2017 – 2020”,

Sesja Rady Gminy w Potworowie
 � wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetar-
gu ograniczonego nieruchomości zabudowanej,
 � przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Potworów w 
2021roku,
 � zmiany w Uchwale nr XXII.128.2020 Rady 
Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2020r.
 � w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholo-
wych na 2021rok,
 � zmiany w uchwale nr III.11.2018 
Rady Gminy w Potworowie z dnia 
11 grudnia 2018roku,
 � w sprawie statutu Gminy Potworów,

Przedstawienie:
 � sprawozdań z prac komisji  
w 2020 roku
 � planów pracy komisji na 2021rok,
 � sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi za 2020r., 

 � sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii za 2020r.,

 � sprawozdania z działalności i wykonania bu-
dżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Potworowie za 2020 rok,
 � sprawozdanie za 2020 z realizacji gmin-
nego programu wspierania rodziny na lata  
2019 – 2023,

Interpelacje i zapytania.
Zakończenie sesji.
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Inwestycje zrealizowane w Gminie i Mieście 
Przysucha w 2020 roku 

Infrastruktura drogowa
1. „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, zapewnienie spójności i pod-
niesienie standardów technicznych dróg 
poprzez remont sieci dróg gminnych na 
terenie Gminy i Miasta Przysucha”, pole-
gająca na przebudowie 11 odcinków dróg 

gminnych o łącznej długości prawie 12 km, w 
tym: ul. Targowej, ul. Porucznika Madeja, ul. 
Szkolnej, ul. Skarbowej, ul. Staszica, ul. Świę-
tokrzyskiej w Przysusze, ul. Starowiejskiej w 
miejscowości Janików, ul. Polnej w Smogo-
rzowie, drogi gminnej Zbożenna -Skrzyńsko 
"Gościniec", Gliniec-Beźnik, Janików-Beźnik-

Dębiny. Inwestycja została dofinansowana z 
Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita 
jej wartość wyniosła 3 589 616 zł.

2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. 
Targowej w Przysusze, koszt 17 552 zł.

3. Utwardzenie placu w Ruskim Brodzie-po-
nad 25 tys. zł.

ul. Targowa w Przysusze ul. Porucznika Madeja w Przysusze

droga gminna Janików - Beźnik - Dębiny ul. Polna w Smogorzowie

ul. Świętokrzyska w Przysusze

ul. Staszica w Przysusze
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6. Przebudowa ul. Leśnej w Przysusze oraz ul. 
Leśnej w Skrzyńsku-koszt ponad 307 tys. zł.

5. Budowa ciągu komunikacyjnego w Przysusze od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego wzdłuż 
„Orlika”. W ramach zrealizowanego zadania została wybudowana zatoka postojowa dla sa-
mochodów osobowych, licząca 15 miejsc parkingowych oraz plac do zawracania. Wykonana 
została również dobudowa oświetlenia ulicznego. Wartość całkowita wyniosła 232 496 zł.

8. Remonty dróg gminnych przeprowadzone 
w ramach Funduszu Sołeckiego w Janiko-
wie, Wistce, Zawadzie, Kozłowcu, Skrzyńsku, 
Kuźnicy, Długiej Brzezinie, Kolonii Szczer-
backiej. Koszty wykonanych remontów, 
utwardzenia oraz czyszczeń ww. dróg wynio-
sły prawie 100 tys. zł.

7. Przebudowa ul. Ks. Pajka w Przysusze wraz z budową 
parkingu na 24 miejsca postojowe, drogą manewrową i 
rozbudową sieci oświetlenia drogowego z zastosowaniem 
technologii typu LED. Łączny koszt, to ponad 400 tys.zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów, 
koszt 244 884 zł.
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9. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. W Przysusze przeprowadzona została modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grodzkiej, 
Chopina, Przemysłowej i Osiedlu Południe. Miasto zyskało 74 nowe latarnie osiedlowe i łącznie 86 lamp z oprawami typu LED. Wartość za-
dania wyniosła ponad 200 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków WFOŚiGW. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zostało 
wybudowane oświetlenie uliczne w Ruskim Brodzie na ul. Poprzecznej.  

Infrastruktura społeczna i rekreacyjna

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Beźniku i w Skrzyńsku za ponad 1 mln zł. Nowo powstała infrastruktura sportowo-rekreacyjna została dofi-
nansowana ze środków Ministerstwa Sportu.

3. Montaż nowej nawierzchni z trawy 
syntetycznej na placu zabaw przy 
ul. Przemysłowej w Przysusze. 
Wartość zadania, to ponad 70 tys. zł.

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej w To-
porni. Przy zespole boisk do piłki siatkowej 
plażowej powstało zaplecze szatniowo-so-
cjalne w postaci kontenerów modułowych, 
wybudowano ciągi piesze i utwardzono te-
ren. Samorząd na realizację zadania pozyskał 
wsparcie finansowe z budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Wartość powstałej infra-
struktury, to ponad 200 tys. zł.
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8. Budowa altany w Hucisku wraz z zakupem 
wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckie-
go-22 050 zł. Zadanie było dofinansowane w 
ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw Mazowsze 2020.

4. Budowa siłowni zewnętrznych w Zbożennie 
i Zawadzie-38 878 zł.

7. Rewitalizacja Placu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Przysusze, 
której całkowity koszt wyniósł ponad 
140 tys. zł. Przebudowane zostały 
ciągi piesze, wykonano modernizacją 
oświetlenia, konserwacje ogrodzenia 
wokół figury Matki Bożej. Zamonto-
wano nową infrastrukturę parkową.

6. Remont świetlicy wiejskiej w Smogo-
rzowie-28 499 zł.

5. Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Gliniec, Krajów, Dębiny, Zbożenna, Pomyków, Janów o wartości prawie 64 tys. zł.
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Oświata
1. Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy 

Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Przy-
susze. Zadanie dwuetapowe. Obejmowało 
przeprowadzenie działań remontowych w 
zakresie kompleksowego odnowienia te-
renu przy placówce w tym: remont chod-
nika, utwardzenie placu, wymianę części 
ogrodzenia wraz z montażem furtek. Przy-
wrócone zostało wejście na teren Przed-
szkola z parkingu przy szpitalu. Placówka 
zyskała nowy chodnik wykonany z kostki 
oraz wyremontowane dojazdy. Wartość 
zrealizowanych działań, wyniosła ponad 
200 tys. zł.

2. Zakup laptopów dla uczniów szkół podstawo-
wych z terenu Gminy i Miasta Przysucha do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach 
zdalnego nauczania o wartości prawie 145 tys. 
zł. Zadanie współfinansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,.

3. Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Skrzyńsku w nowy sprzęt informacyjno-ko-
munikacyjny w tym: komputery stacjonarne 
wraz z monitorami, laptopy, tablety, drukarki 
laserowe, urządzenie wielofunkcyjne, monitor 
interaktywny, projektor multimedialny. Urządze-
nia zostały przekazane w ramach realizowanego 
w partnerstwie z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego projektu pn. „Mazowiecki pro-
gram przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauczania zdalnego”. Wartość otrzymanego 
przez szkołę sprzętu, to ponad 100 tys. zł.

4. Zakup wyposażenia, mebli, pomocy dydak-
tycznych oraz montaż monitoringu wizyjne-
go w Samorządowym Klubie Dziecięcym 
„Maluszek” w Przysusze współfinansowany 
ze środków Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Ma-
luch+ 2020”. Wartość zrealizowanych zadań 
wyniosła ponad 150 tys. zł.

5. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Samo-
rządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek” 
w Przysusze oraz zakup monitora interak-
tywnego i utworzenie kącika zabaw. Wartość 
zadania ponad 60 tys. zł.

9. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Skrzyńsku i Pomykowie-29 537 zł.
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Gospodarka wodno-ściekowa
1. Budowa, montaż i uruchomienie 14 indywidu-

alnych przydomowych oczyszczalni ścieków 
wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z 
budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczo-
nych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem tech-
nicznym i technologicznym o wartości 257 380 
zł. Zadanie było współfinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. Budowa sieci wodociągowej na odcinku 
Przysucha-Smogorzów wraz z uzupełnie-
niem wyposażenia ujęcia wody w Skrzyńsku. 
Wartość inwestycji-331 160 zł. 

3. Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na 
ul. Grodzkiej, Leśnej i Żytniej w Przysusze, 
koszt ponad 430 tys. zł.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo 
publiczne

1. Pod koniec minionego roku na terenie Gminy 
i Miasta Przysucha odbyła się inwentaryzacja 
źródeł ciepła. Przeprowadzone badania ankieto-
we umożliwią opracowanie bazy, która pozwoli 
określić rzeczywistą skalę stosowania paliw sta-
łych na terenie gminy i miasta. Następnie podjąć 
działania w zakresie poprawy jakości powietrza. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie 
ponad 55 tys. zł, przy 100 % dofinansowaniu z 
budżetu Województwa Mazowieckiego,

2. rozbudowana została sieć monitoringu miej-
skiego-koszt prawie 50 tys. zł. 

3. Gmina i Miasto Przysucha w 2020 r. przeka-
zała środki w formie dotacji na: 

 � realizację zadania dotyczącego remontu garażu 
w budynku OSP w Przysusze, wymiany 2 bram 
garażowych na segmentowe, posiadające na-
pęd. Zadanie zostało zrealizowane przy współ-
finansowaniu ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, 
 � doposażenie w nowy sprzęt ratowniczy Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, funkcjonującej 
przy jednostce OSP w Przysusze przy współ-
finansowaniu ze środków budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego,
 � zakup samochodu pożarniczego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Przysusze w wysokości 50 tys. zł,
 � zakup samochodu na potrzeby Komendy Po-
wiatowej Policji w Przysusze w wysokości pra-
wie 50 tys. zł. 

4. Ponadto w 2020r. zakupiony został podsta-
wowy sprzęt do prac komunalnych-ciągnik 
NEW HOLLAND wraz z osprzętem za kwotę 
286 959 zł. Zakup został dokonany na po-
trzeby prowadzonych działań z zakresu utrzy-
mania porządku i czystości ulic, chodników, 
rowów, pielęgnowania terenów zielonych, a 
zimą odśnieżania ulic i dróg gminnych. 

5. W związku z prowadzonymi przez Gminę i Mia-
sto Przysucha działaniami inwestycyjnymi, opra-
cowane zostały dokumentacje projektowe, które 
są podstawą do aplikowania o środki krajowe 
oraz pochodzące z funduszy europejskich. War-
to podkreślić, że bez zewnętrznego wsparcia w 
postaci pozyskanych środków finansowych, re-
alizacja wielu zadań nie byłaby możliwa przy za-
angażowaniu jedynie środków własnych gminy.

Dorota Widawska
Fot. Piotr Obuch 
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1. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości 
Przystałowice Małe dz. nr ew. 633, 194;

2. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Grabo-
wa – Władysławów dz. nr 96, dz. nr 938; 236/2;

3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów;

4. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Rusinów;

5. Remont drogi gminnej ul. Zaciszna w Rusi-
nowie;

6. Remont odcinka drogi gminnej w miejsco-
wości Karczówka – Klonowa nr 330702W;

7. Budowa drogi w miejscowości Nieznamiero-
wice;

8. Budowa hali sportowej w Rusinowie;
9. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawie-

rających azbest z terenu Gminy Rusinów;
Kwota wydatków inwestycyjnych na ww. 

zadania wynosi ok. 14.635.867 zł. (w Uchwale 
Budżetowej Gminy Rusinów na 2021 rok zagwa-
rantowano kwotę 6.868.534 zł.).

PLANOWANE INWESTYCJE 
W 2021 ROKU

Kampania „Moc Polskich Warzyw” promuje 
ideę sezonowego wybierania produktów od pol-
skich plantatorów.

Promocja diety opartej na sezonowych wa-
rzywach, produkowanych w polskich gospodar-
stwach to jeden z kluczowych celów kampanii 
„Moc Polskich Warzyw”. Z okazji Światowego 
Dnia Owoców i Warzyw twórcy kampanii chcą 
przypomnieć, że sezonowe produkty lokalne to 
gwarancja najwyższej jakości, zdrowia i smaku. 
Kampania jest organizowana dzięki wsparciu ze 
środków finansowych Funduszu Promocji Owo-
ców i Warzyw.

Stowarzyszenie „Przystalanie” 
promuje Polskie warzywa 

W ramach kampanii został nagrany film 
pn.: Moc Polskich Warzyw w kuchni – Leczo, 
w którym wzięły udział przedstawicielki Sto-
warzyszenia „Przystalanie” wraz z kucha-
rzem Tomaszem Kuczkowskim. Wspólnie 
gotowali leczo oraz rozmawiali o warto-
ściach odżywczych i walorach smakowych 
polskich warzyw. Panie zdradziły w jakich 
regionach Polski produkuje się najwięcej 
warzyw ciepłolubnych, takich jak: papryka, 
cukinia, dynia, bakłażan, pomidory i fasolka 
szparagowa. 

Strażacy dowożą seniorów na szczepienia
Strażacy z terenu Gminy Rusinów dowożą seniorów do punktu szczepień przeciwko COVID-19  
w ramach Narodowego Programu Szczepień

Tu się rodzą 
talenty

Tym przyjaznym miejscem, gdzie uczniowie 
mają możliwość odkrywania siebie, rozwijania swo-
ich zainteresowań jest Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Jesteśmy 
dumni z uczennic, które w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym i Literackim „Kwiaty i wiersze dla Babci 
i Dziadka” zachwyciły jury pięknymi pracami. Komi-
sja konkursowa Krajowego Stowarzyszenia Pomocy 
Szkole wyróżniła i nagrodziła dwie szczere i wzrusza-
jące historie o babci i dziadku zamknięte w lirycznej 
formie: „Portret mojej Babci” Roksany Papis z klasy 
IV b oraz „Epidemia miłości” Dominiki Zuchalskiej z 
klasy VIII a. W części plastycznej tego wyjątkowego 
konkursu laureatkami zostały Julia Abramczyk z kla-
sy VII b oraz Julia Zając z klasy VII c. Nauczycielki: 
Grażyna Niezabitowska, Agata Krzyżanowska oraz 
Barbara Odzimek, które opiekowały się uczennicami, 
służąc im pomocą, nie kryją zadowolenia z osiągnięć 
laureatek. Nagrody i wyróżnienia sprawiły wszystkim 
ogromną radość, a dla dziadków i babć były uroczym 
prezentem od ukochanych wnuczek. Czekamy na ko-
lejne sukcesy. 

Strażacy z terenu Gminy Rusinów dowo-
żą seniorów do punktu szczepień przeciwko 
COVID-19 w ramach Narodowego Programu  
Szczepień.

W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień 
przeciw COVID-19 strażacy pomagają dotrzeć 
do punktów szczepień osobom, które nie mają 
możliwości zrobić tego we własnym zakresie. 
Przedsięwzięcie prowadzone jest we współ-
pracy z jednostkami samorządu terytorialne-

go. Urzędy Gmin przyjmują zapotrzebowania 
na transport i przekazują informację do Sta-
nowiska Kierowania Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, 
za pośrednictwem którego ochotnicze straże 
pożarne dysponowane są do realizacji tych 
zadań.

Koordynatorem działań w gminie jest Sylwia 
Abramczyk – Podinspektor Obrony Cywilnej, Za-
rządzania Kryzysowego i PPOŻ.

W czwartek 11 lutego 2021 roku na te-
renie Gminy Rusinów zrealizowano 3 trans-
porty, przewieziono 4 osoby. W naszej gmi-
nie seniorów do punktu szczepień przeciwko 
COVID-19 tj.: NZOZ NOVAMED w Rusinowie 
dowożą jednostki OSP Zychorzyn i OSP Przy-
stałowice Małe. 



Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 27

rusinów

Dotacja dla KGW z Zychorzyna i Stowarzyszenia 
Producentów Papryki „HEKTOR” z Bąkowa

Organizacje pozarządowe z terenu 
Gminy Rusinów tj.: Koło Gospodyń 
Wiejskich z Zychorzyna oraz Sto-
warzyszenie Producentów Papryki 
„HEKTOR” otrzymały dofinansowanie 
ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w obszarze „Działal-
ność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych”, zadanie 2. 
„Wspieranie rozwoju gospodyń ak-
tywnych społecznie”. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Zycho-
rzyna otrzymało 4 814,63 zł na realiza-
cję zadania pn.: „Aktywne gospodynie 
z Zychorzyna” w ramach, którego za-
kupione zostały: 2 termosy stalowe, 

chłodziarka turystyczna oraz piec konwekcyjny  
z nawilżaczem. 

Stowarzyszenie Producentów Papryki 
„HEKTOR” otrzymało 4 832,00 zł na zadanie 
pn.: „Rozwojowe Stowarzyszenie Paprykowe” 
w ramach, którego zakupione zostały: 2 termo-
sy stalowe, 2 warniki, robot kuchenny oraz piec 
konwekcyjny. Głównym celem realizacji w/w 
przedsięwzięć jest aktywizacja i rozwój kobiet w 
środowisku wiejskim, integracja społeczności 
wiejskiej oraz zwiększenie liczby organizowanych 
przedsięwzięć.

„Pasowania nadszedł czas,  
będzie uczniem każdy z nas!”

„Dzień to ważny szalenie,  
dziś złożymy przyrzeczenie!”

Pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie są 
już pełnoprawnymi uczniami.

26 stycznia 2021 r. odbyło się uroczyste ślu-
bowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. To 
był wyjątkowy dzień, tak długo wyczekiwany. Choć 
czas pandemii, zawęził krąg zaproszonych gości, 
to wszyscy rodzice mogli uczestniczyć w wydarze-
niu, obserwując w sieci. Uroczystość prowadziła 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Za-
nim uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do 
grona społeczności szkolnej, przedstawili to, cze-
go już się nauczyli. W nowy etap wkroczyli z pio-
senką „Jesteśmy Polką i Polakiem”, pod czujnym 
okiem wychowawczyni Małgorzaty Kietli.

Po zakończonej prezentacji, podniosłym mo-
mentem było ślubowanie, które wzbudziło wiele 
emocji. Następnie aktu pasowania dokonał dyrektor 
szkoły Dariusz Ciecierski. Dowodem były dyplomy 
pasowania wręczone przez wychowawczynię. 

Pierwszoklasiści otrzymali wspaniałe pomo-
ce dydaktyczne, ufundowane przez Wójta Gminy 
Rusinów oraz Dyrekcję Szkoły, a także słodki 
upominek od rodziców.

W tej wyjątkowej chwili Wójt Gminy Marian 
Andrzej Wesołowski oraz Wicedyrektor Szkoły Anna 
Markiewicz, pogratulowali uczniom, rodzicom oraz 
wychowawczyni. Uczniom życzyli samych sukcesów 
oraz aby szkoła była miejscem, do którego przycho-
dzą z radością zdobywać wiedzę, a także przyjemnie i 
bezpiecznie spędzać czas w gronie przyjaciół.

Ślubowanie to bardzo ważne wydarzenie dla 
najmłodszych, ale również dla ich bliskich, które 
wycisnęło niejedną łezkę z oczu. 

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas 
wszystkich.

Uroczyste ślubowanie klasy 
pierwszej w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana  
Kochanowskiego w Rusinowie
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Parafia Wieniawa dostała 35 tysięcy złotych 
na prace konserwatorskie i restauratorskie oł-
tarza głównego w kościele świętej Katarzyny. 
W Polsce zabytki podlegają prawnej ochronie. 

Świątynia w Wieniawie we powiecie przysuskim otrzymała wsparcie finansowe od Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Remont w kościele

Państwo wspiera właścicieli zabytków w za-
kresie odbudowy, renowacji i zabezpieczenia 
przed zniszczeniem. Na takie prace przy zabytku 
można było uzyskać dotację celową od Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na opubli-
kowanej właśnie liście znalazła się także para-
fia Wieniawa ze wsparciem 35 tysięcy złotych. 
Pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny i świętej Katarzyny 
został zbudowany w Wieniawie w 1264 roku 
przez księdza Hieronima Strzembosza. W XIV 
w. dziekan kielecki Mikołaj dobudował do istnie-
jącego kościoła murowaną kruchtę, zakrystię i 
kaplicę świętego Stanisława w stylu gotyckim. 
Obecny kościół wzniesiony został w drugiej po-
łowie XIV wieku przez proboszcza Stanisława 
Młodeckiego. Kiedy około 1511 roku na miej-
scu starego kościoła wzniesiono późnogotycki 
kościół, na jego patronkę wybrano świętą Kata-
rzynę. Świątynia ta była o sześć metrów wyższa 
od poprzedniej. Prezbiterium i kaplica zostały 
rozbudowane w 1703 roku, a cały kościół odre-
staurowano w 1912 roku. Kościół był restauro-
wany w początkach XX wieku. Wnętrze zostało 
gruntownie restaurowane i odnowione w latach 
1987 – 1999 staraniem księdza Jana Blicharza. 
Parafia należy do najstarszych w diecezji, bo 
erygowana została 13 kwietnia 1369 przez ar-
cybiskupa Jarosława Skotnickiego. Kościół jest 
murowany i otynkowany.
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Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż za-
kładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swo-
ich gospodarstwach zrealizować inwestycje 
mające na celu ochronę wód przed azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą skła-
dać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel. Pomoc, 
finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowa-
na do rolników prowadzących chów lub hodowlę 
zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chro-
niących wodę przed azotanami. Dotację można 
przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub 
zakup zbiorników do przechowywania nawozów 
naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płyn-

nych, jak i płyt do gromadzenia nawozów natu-
ralnych stałych. W przypadku młodych rolników 
także zbiorników lub płyt do przechowywania ki-
szonek. Dofinansowaniu podlega również zakup 
nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów 
naturalnych płynnych. O wsparcie nie mogą ubie-
gać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. 
stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. 
stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 
stanowisk dla macior. Pomoc przyznawana jest 
w formie refundacji do 50 proc. poniesionych 
kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. 
- w przypadku inwestycji realizowanych przez 
młodych rolników). Maksymalnie na jedno go-

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć 
wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł  
na ochronę wód przed azotanami

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 
dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześć-
dziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali 
się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu 
środków. ARiMR rozpoczęła proces wydawania de-
cyzji i przekazywania zleceń płatności 1 lutego, po 
tym, jak ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów 
o wysokości stawek dopłat za rok 2020 do 1 hektara 
powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzo-

Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta 
rolników

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach 
straty spowodowane klęskami żywiołowymi 
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, 
od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać 
w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 
2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą 
ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowo-
dowane przez co najmniej jedną z następujących 
klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, su-
szę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezi-
mowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, hura-
gan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą 
wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń 
lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy 
ponieśli straty w roku, w którym jest składany 
wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej 
jednym z dwóch lat poprzednich.

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski 
od 11 marca

nych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany. A wynoszą one: 67,98 zł - w przypadku 
zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastew-
nych sporządzonych z materiału siewnego gatunków 
lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych 
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 13 maja 2013 r.: 108,77 zł - w przypadku roślin 
strączkowych, 339,90 zł - w przypadku ziemniaków. 
Do 8 lutego 2021 r. ARiMR wydała decyzje o przy-
znaniu dopłat dla blisko 38 tys. rolników – z 63 tys., 

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwie-
rzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca 
do starania się o pomoc musi wynieść co naj-
mniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej 
oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospo-
darstwa, którego odtworzenie wymaga ponie-
sienia kosztów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie 
powstały w gospodarstwie, określa komisja po-
wołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk 
afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą 
ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie 
ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wy-
dania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co naj-
mniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego  
gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może 
otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 
2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może 

przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 
dotacja może być przyznana na inwestycje od-
twarzające zniszczone składniki gospodarstwa, 
np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, 
odbudowę zniszczonych budynków czy zakup 
nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei 
rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodo-
wane przez ASF, rekompensatę może otrzymać 
na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują od-
działy regionalne ARiMR. Można je składać osobi-
ście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesył-
ką pocztową. Dokumenty można również złożyć za 
pośrednictwem biur powiatowych działających na 
terenie właściwego oddziału regionalnego.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod 
numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 
oraz w punktach informacyjnych w biurach po-
wiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

spodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Wnioski 
o przyznanie pomocy można składać osobiście 
lub przez upoważnioną osobę w oddziałach re-
gionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. 
Można je również przesłać poprzez platformę 
ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową na-
daną w placówce Poczty Polskiej. Każdy złożony 
wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. 
Suma uzyskanych punktów będzie decydowała 
o kolejności przysługiwania pomocy. Więcej in-
formacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod nu-
merem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski – na łączną 
kwotę ponad 40,5 mln zł. Pieniądze otrzymało blisko 
13,5 tys. rolników, którym Agencja przelała na konta 
bankowe w sumie ponad 14,3 mln zł. Pula środków 
na dopłaty do materiału siewnego za 2020 r., które 
udzielane są w ramach pomocy de minimis w sek-
torze rolnym, wynosi 75 mln zł. Na wydanie decyzji 
o przyznaniu tych płatności ARiMR ma czas do 16 
marca 2021 r.
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Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, 
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 
zaprasza do nadsyłania wniosków o przyznanie 
ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga. 
Nagroda ustanowiona w 1974 r. w dorocznych 
edycjach honoruje artystów tworzących w dzie-
dzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, 
literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumen-
talnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących 
tradycje i autentyczne wartości kultury swoich 
regionów, organizatorów przedsięwzięć arty-
stycznych popularyzujących folklor i sztukę; na-
gradza badaczy, animatorów i dokumentatorów 

kultury tradycyjnej, którzy wzorem O. Kolberga, 
gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, 
dokumentują, opracowują naukowo, chronią i 
zachowują dla przyszłych pokoleń. Nagroda przy-
znawana jest w sześciu kategoriach: 1) plastyki, 
muzyki, śpiewu, tańca, instrumentalistów; 2) 
literatury ludowej; 3) kapel; 4) zespołów folklo-
rystycznych; 5) badaczy, naukowców, regiona-
listów, popularyzatorów oraz 6) nagroda hono-
rowa dla instytucji i osób działających na rzecz 
kultury ludowej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie 
się z regulaminem oraz o wykorzystanie formu-
larzy zamieszczonych na stronie internetowej  

http://www.nagrodakolberg.pl/regulamin. Pro-
simy o zwrócenie uwagi na nowy formularz 
wniosku oraz termin zakończenia naboru zgło-
szeń kandydatur do Nagrody, który upływa 30 
marca 2021 r. Adres do korespondencji: Mu-
zeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Al. 
Jana Pawła II / 11, 26-400 Przysucha, tel. 48 
675 22 48 lub 697 697 285; muzeumok@mu-
zeum-radom.pl ; katarzyna.markiewicz@mu-
zeum-radom.pl . Ze względu na modernizację 
budynku Muzeum, przesyłki kurierskie prosimy 
kierować na adres tymczasowej siedziby: ul. 
Kręta 6, 26-400 Przysucha

46. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej” w 2021 roku. Zapraszamy  
do zgłaszania kandydatur. 

Szybkie, nieskomplikowane i bardzo pożyw-
ne danie, które może być podane jako drugie da-
nie lub obiadokolacja na ciepło. Połączenie ma-
karonu, kurczaka i sosu pomidorowego nie ma 
sobie równych. 

Składniki: 500 g makaronu penne, 1 po-
dwójna pierś z kurczaka, 250 g serka mascarpo-
ne, 3-4 pomidory + pomidorki koktajlowe do de-
koracji, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz, 
oregano, bazylia, papryka słodka lub ostra, olej 
do smażeni. 

Wykonanie: Pomidory nacinamy, sparzamy 
wrzątkiem, obieramy, usuwamy twarde części, 
blendujemy. Makaron gotujemy w osolonym 
wrzątku według przepisu podanego na opakowa-
niu. Mięso myjemy, osuszamy, kroimy w kostkę, 
posypujemy obficie przyprawami i podsmażamy 
na oleju do zrumienienia. Dodajemy pokrojo-
ną drobno cebulę i rozdrobniony czosnek oraz 
zblendowane pomidory, smażymy wszystko ra-
zem przez 10 minut, co jakiś czas mieszając. Pod 
koniec smażenia dokładamy serek mascarpone 
i przyprawy. Makaron wykładamy na talerze, za-
lewamy sosem, dokładamy pomidorki koktajlowe, 
dekorujemy całość zieleniną, możemy też posypać 
starym serem z odrobiną parmezanu. Smacznego

Monika Grzywaczewska

MAKARON  
PENNE Z MIĘSNĄ 
WKŁADKĄ
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Dzień, bez  
którego by mnie 
nie było

To najważniejszy dzień z wszystkich,
wspominamy go miło,
bo to jest właśnie dzień,
bez którego by mnie nie było.
Wtedy właśnie wszyscy
spodziewamy się niespodziewanego,
prezentami nas obdarzają,
my ich kawałkami tortu pysznego.
Nawet kiedy sielanka się kończy,
Nie ma sensu się tym przejmować,
przecież już za rok 
od nowa będziemy świętować.

Jakub Zieliński

Ludzkość
Patrzę na tę całą ludzkość,
widzę tu tylko ponurą pustkę.
Wszystko się powtarza, nic się nie zmienia,
Jakby to życie było bez znaczenia.
Ty w śmierci drugiego
widzisz tylko cykl życia.
Ktoś w tej śmierci
ujrzy bezsens bycia.
Nikt nie chce być inny,
każdy  chce być każdym.
Żaden nie wyjdzie z tłumu,
bo czuje, że jest nieważny.
I tak pokolenie jedno za drugim,
w ślady poprzednich idzie poufnie.
Mieć możemy tylko nadzieję,
że ktoś stanie się sobą i osiągnie sukces.

Jakub Zieliński

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej 
stanowią realną siłę i wsparcie dla lokalnej spo-
łeczności w sytuacjach kryzysowych. Terytorial-
ność oznacza gotowość do obrony i wpierania 
swoich rodzin, bliskich i sąsiadów, zgodnie z 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu  
Zachęca do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony  
Terytorialnej

mottem "Zawsze gotowi, Zawsze blisko". Więcej 
informacji o zasadach rekrutacji można uzyskać 
na stronie internetowej WKU w Radomiu - ht-
tps://wkuradom.wp.mil.pl/ oraz pod nr telefonu 
261-511-075 oraz 261-511-077.

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096) 
oraz art. 11f ust.3 ustawy o szczegółowych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474). 
podaje się do publicznej wiadomości informację 
o wydaniu decyzji w dniu 27.01.2021 r. zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie drogi gminnej Wistka – Beźnik 
na odcinku od km. 0+000 do km 0+571,50  na 
działkach o nr ewidencyjnych: 305, 306/1, 306/2, 
310/1, 49/2, 48/2, 47/2, 46/2, 45/2, 44/2, 43/2, 
42/2, 41/2, 40/2, 39/2, 38/2, 37/2, 36/2, 35/2, 
34/2, 33/2, 32/2, 31/2, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 
26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1 obręb Wistka oraz 
nr ewid. działek – 940, 1096, 1467/2, 1267/4, 
1266/4, 1265/4, 1264/4, 1262/2, 1260/2, 1256/6, 
1256/4, 1254/6, 1254/4, 1252/2, 1250/2, 1248/2, 
1246/2, 1243/2, 1244/1, 1245/1, 1247/1, 1249/1, 
1251/1, 1253/1, 1255/3, 1255/5, 1257/3, 1257/5, 
1261/1, 1263/1, 1264/5, 1265/5, 1266/5, 1267/2 
– obręb Beźnik powstałych w wyniku podziału 
nieruchomości oznaczonych: nr ewid. 49, 48, 
47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 
35, 34, 33, 32, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 obręb Wistka oraz nr ewid. działek- 1467, 
1267/1, 1266/1, 1265/1, 1264/1, 1262, 1260, 
1256/1, 1256/2, 1254/1, 1254/2, 1252, 1250, 
1248, 1246, 1243, 1244, 1245, 1247, 1249, 
1251, 1253, 1255/1, 1255/2, 1257/1, 1257/2, 
1261, 1263, 1264/2, 1265/2, 1266/2 – obręb 
Beźnik w terminie 14 dni od daty podania do pu-
blicznej wiadomości powyższej informacji osoby 
zainteresowane mają możliwość zapoznania się 
z decyzją w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Przysusze Al. Jana Pawła II 10 pok. 49 w godzi-
nach od 730 do 1430. Do wiadomości: Tablica 
ogłoszeń – Urząd Gminy i Miasta w Przysusze i 
BIP. Tablica ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w 
Przysusze i BIP. Tablica ogłoszeń -  Sołtys wsi 
Wistka. Tablica ogłoszeń -  Sołtys wsi Beźnik. A/a

Obwieszczenie starosty 
przysuskiego

Na podstawie art. 11f pkt 3 ustawy o szczegó-
łowych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474) 
oraz. art. 49 ustawy Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego (Dz.U.2018.2096) zawiadamia, 
że w dniu 02.02.2021 r. wydana została decyzja 
nr AB.6740.7.2.2.2021  o zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie 
drogi gminnej w miejscowości Gliniec” w m. Gliniec, 
gmina Przysucha na działkach o nr ewidencyjnych: 
Obręb Gliniec – 429, 501, 1539/2, 424/2 i 529/1; 
powstałych w wyniku podziału nieruchomości ozna-
czonych: Obręb Gliniec – 1539, 424 i 529. W terminie 
14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia 
strony mogą zapoznania się z decyzją w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła 
II 10 pok. 49 w godzinach od 730 do 1430. Do wia-
domości: Tablica ogłoszeń – Urząd Gminy i Miasta 
w Przysusze. Tablica ogłoszeń –Sołtys m. Gliniec. 
Strona BIP Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Ta-
blica ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w Przysusze. 
Strona BIP Starostwa Powiatowego w Przysusze. A/a

STAROSTA PRZYSUSKI 



Ślady Oskara Kolberga

Ławeczka Pana Kolberga w Przysusze

Nagrobek Oskara Kolberga na Cmentarzu Rakowickim w KrakowieOdręczne pismo Oskara Kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Polonez Stanisława Krasowskiego

Dom - miejsce narodzin Oskara Kolberga 
obecnie Plac Kolberga w Przysusze

Wnętrze muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - wystawa stała Stroje ludowe z czasó Kolberga w przysuskim muzeum


