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POWIAT PRZYSUSKI

Uczniowie ze szkół średnich z powiatu przysuskiego wzięli udział
w konkursie „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”
kuję także staroście powiatu przysuskiego Marianowi Niemirskiemu za obecność
podczas wizyt w szkołach - powiedział
senator Stanisław Karczewski na uroczystym wręczeniu nagród dla laureatów
w ZS nr 2 w Przysusze. Starosta gratulował wiedzy, zapału w zgłębianiu historii
dotąd nieznanej i życzył, aby uczestnicy
w przyszłości jak najlepiej korzystali ze
wszystkich wartości których nośnikiem
jest ten największy w regionie konkurs
historyczny. Dziękował również senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu za orgaWe wszystkich trzech szkołach ponadpodstawowych w powiecie przysuskim
został rozstrzygnięty konkurs „Żołnierze
Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. Była to
już 10 edycja konkursu organizowanego
przez senatora RP Stanisława Karczewskiego.
1 kwietnia 2022 r. szkoły ponadpodstawowe w powiecie przysuskim odwiedził
senator Stanisław Karczewski. Celem jego
wizyty było wręczenie nagród i wyróżnień
dla laureatów X edycji konkursu historycz-

nizowanie i realizację konkursu przez X

nego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć

edycji. Tegorocznymi laureatami zostali:
Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Pol-

i cześć”. Ma on na celu pogłębienie wiedzy
historycznej, tożsamości narodowej oraz

skiej w Lipinach: - Mateusz Borowiecki,

postaw patriotycznych. Senator Stanisław

Julia Kozłowska, Magdalena Sołkowicz.
Zespół Szkół numer 1 imienia Jana Pawła

Karczewski zachęca w ten sposób do po-

II w Przysusze – Amelia Dzierzchowska,

znawania historii swoich małych ojczyzn
i lokalnych bohaterów. Konkurs odbył się

ści stać się lokalną i krajową skarbnicą

w Zespole Szkół numer 1 imienia Jana Pa-

wiedzy o naszych bohaterach. - Dziękuję

wła II w Przysusze, w Zespole Szkół numer

wszystkim uczniom, którzy wzięli udział

2 imienia Ludwika Skowyry w Przysusze,

w X edycji konkursu o Żołnierzach Wy-

oraz w Zespole Szkół imienia doktor Hele-

klętych, za waszą pracę i zaangażowanie,

ny Spoczyńskiej w Lipinach. Przygotowa-

a także za piękne przyjęcie w szkołach.

ne przez uczniów i zaprezentowane prace,

Swoją postawą udowodniliście, że macie

jako prace konkursowe, mogą w przyszło-

wielki szacunek do naszej ojczyzny. Dzię-

Martyna Kowalska, Patryk Zając. Zespół
Szkół numer 2 imienia Ludwika Skowyry
w Przysusze – Aleksandra Rylska, Jakub
Włodarczyk, Weronika Swęda. Senator
Stanisław Karczewski oraz Starosta Marian Niemirski zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się
już za rok.

Szanowni Państwo Samorządowcy
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego pragniemy Wam serdecznie podziękować za codzienną,
owocną pracę oraz zaangażowanie i poświęcenie z jakim służycie naszej społeczności lokalnej
powiatu przysuskiego. Życzymy również, aby Wasza praca była na stałe otaczana ludzkim
szacunkiem, zrozumieniem i wdzięcznością, a kolejne lata służby były źródłem satysfakcji
zarówno w życiu zawodowym i prywatnym.
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Eliminacje powiatowe turnieju Bezpieczeństwa w Ruchy Drogowym w Przysusze
Po długiej przerwie związanej z pandemią przywrócono organizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Powiatowe eliminacje do wojewódzkiego ﬁnału odbyły się w czwartek,
21 kwietnia 2022r. w Publicznej Szkole
Podstawowej z Klasami Sportowymi im.
Jana Kochanowskiego w Wieniawie. W eliminacjach powiatowych wzięły udział trzy
drużyny w dwóch grupach wiekowych:
Czterech uczniów młodszej grupy wiekowej ze Szkoły Podstawowej im. Lotników

Polskich w Klwowie - I grupa (10-12lat).
Trzech uczniów starszej grupy wiekowej
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Wieniawie- II grupa
(powyżej 12 lat). Trzech uczniów starszej
grupy wiekowej ze Szkoły Podstawowej
im. Lotników Polskich w Klwowie- II grupa
(powyżej 12 lat). Uczestnicy rozwiązali test
składający się z 35 pytań w czasie 45 min.
Poziom trudności testów dostosowany
był do poszczególnych grup wiekowych.
Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji

czuwali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Skład jury:
nadkom. Rafał Kamiński- Naczelnik WRD
KPP w Przysusze, mł. asp. Izabela Górazdowska, sierż. szt. Marcin Włodarczyk,
sierż. Edyta Lipińska. Do dalszego etapu
zakwaliﬁkowały się dwie grupy ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich
w Klwowie. Zwycięzcy otrzymali puchary
i atrakcyjne nagrody. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom powiatowych eliminacji

Konkurs na kartkę świąteczną rozstrzygnięty
W ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Przysusze konkursie na najładniejszą kartkę wielkanocną zostało nadesłanych aż 325 prac. Niezwykle trudne
zadanie mieli jurorzy, ponieważ każda praca była oryginalna i starannie wykonana.
Po długiej naradzie jury w składzie: Wicestarosta Marek Kilianek, Sekretarz Marta
Zbrowska i kierownik Wydziału Promocji
i Kultury Aleksandra Świercz, nagrodziło
i wyróżniło 35 prac. Nagrody i wyróżnienia
zostały przydzielone w następujących kategoriach: kategoria 1. klasy 0 – II szkoły
podstawowe: miejsce 1 – Szymon Kozdrowski kl.II PSP w Skrzyńsku, miejsce
2 – Alicja Kopania, kl. 0a PSP w Potworowie, miejsce 3 – Inga Ślęzak, kl. 0 PSP
nr 2 w Przysusze. Wyróżnienia: Natalia
Dobrodziej, kl.I PSP w Bielinach, Liwia Nowak, kl.II PSP w Rusinowie, Joanna Oparcik, kl.I PSP w Wirze, Natalia Węgrecka, kl.II
PSP w Rozwadach, Oliwia Szczepańska,
kl. IIa PSP w Klwowie, Piotr Korczyński, OP
PSP w Wieniawie, Aleksandra Dudek kl.II
PSP nr 1 w Przysusze, Oliwia Czubak kl.Ib

PSP nr 2 w Przysusze. Kategoria 2. klasy
III – V szkoły podstawowe: miejsce 1 –
Błażej Wiśniewski, kl.III PSP w Gielniowie,
miejsce 2 – Paulina Wełpa, kl. V PSP nr 2
w Przysusze, miejsce 3 – Wiktoria Sowińska, kl. Va PSP w Rusinowie. Wyróżnienia:
Zoﬁa Kalita, kl. IV b PSP w Wieniawie, Zuzanna Polna, kl.IV, PSP w Kłudnie, Zuzanna Kuc, kl. III PSP nr 1 w Przysusze, Kalina
Mosionek, kl. V b PSP w Odrzywole. Kategoria 3. klasy VI -VIII szkoły podstawowe:
miejsce 1 – Paulina Rokicka, kl. VII PSP
w Kłudnie, miejsce 2 – Kacper Pogoda, kl.
VI PSP w Rozwadach, miejsce 3 – Maciej
Patyna, kl. VII PSP w Borkowicach. Wyróżnienia: Aleksandra Kwiecień, kl. VIIb PSP
w Rusinowie, Nikola Korycka, kl. VIIb PSP
w Odrzywole, Agata Lipińska, kl. VI PSP
w Gielniowie, Patrycja Karpińska kl. VI PSP
w Bielinach, Julia Zawisza, kl. VIIc PSP
w Wieniawie. Kategoria 4 szkoły ponadpodstawowe: miejsce 1 – Oliwia Sobczak,
ZS im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach,
miejsce 2 – Martyna Kowalska, kl. Ia ZS
im. Jana Pawła II w Przysusze, miejsce

3 – Patrycja Kądziela, kl.Ic ZS im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Kategoria
5. ośrodki i szkoły specjalne: miejsce
1 – Liliana Połeć, MOW w Rusinowie Koneckim, miejsce 2 – Ewa Paradowska,
MOW w Kolonii Ossie, miejsce 3 – Igor
Kamiński, Niepubliczny Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Borkowicach.
Wyróżnienia: Marika Kwiatkowska, MOW
w Goździkowie, Julia Krupińska, MOW
w Kolonii Szczerbackiej, Weronika Bąk,
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Borkowicach.
Wydział Promocji i Kultury

Szanowne Panie Pielęgniarki
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów
zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta w naszej społeczności
lokalnej. Dziękując za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy pacjencie życzymy, abyście mogli
realizować swoje marzenia i cele życiowe, aby Wasz codzienny wysiłek wkładany w pracę zawodową był doceniany.
Jesteśmy wdzięczni za Wasze wielkie poświęcenie i pracę w czasie pandemii. Wielu z nas dzięki Wam może dzisiaj
cieszyć się życiem i coraz lepszym zdrowiem. Życzymy dalszego rozwoju, stałej poprawy statusu wykonywanego
zawodu i wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów Proszę również z tej okazji przyjąć najlepsze
życzenia szczęścia w życiu prywatnym i realizacji wszelkich marzeń.
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Mistrzostwa Powiatu Przysuskiego w Pływaniu
Po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią, już po raz siódmy odbyły się
w dniu 1 kwietnia 2022 r. w Powiatowej
Krytej Pływalni w Przysusze Indywidualne Mistrzostwa Szkół Powiatu Przysuskiego w Pływaniu, zorganizowane przez
Starostwo Powiatowe w Przysusze, Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze i
Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze.
We wszystkich kategoriach wiekowych
startowało w sumie 156 zawodników ze
wszystkich typów szkół powiatu przysuskiego. Najliczniejszą grupę stanowili
zawodnicy ze szkół podstawowych, którzy
startowali w trzech kategoriach: klasy I-III,
IV-VI oraz VII-VIII. W tym roku tak jak na
wcześniej organizowanych zawodach,
każdy zawodnik mógł
startować w
dwóch wyścigach: w stylu dowolnym i w
stylu grzbietowym w szkołach podstawowych w klasach I-VI,a w pozostałych
kategoriach wiekowych w stylu dowolnym
oraz klasycznym. We wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy startowali
z wody, jedynie chłopcy ze szkół średnich
mogli startować tak jak dorośli zawodnicy ze słupków startowych.
Wyniki zawodów: w kategorii szkół podstawowych klasy I-III, dziewczęta dystans
25 m - styl dowolny:
1. Kacprzak Julia – 29,63 s. 2. Kacprzak
Gabriela – 31,06 s. 3. Dębowska Wiktoria
– 31,66 s. Dziewczęta dystans 25 m - styl
grzbietowy: 1. Kacprzak Julia – 29,70 s. 2.
Dębowska Wiktoria – 31,95 s. 3. Kusztal
Wiktoria – 32,88 s. Chłopcy dystans 25
m - styl dowolny: 1. Siara Maksymilian –
25,73 s. 2. Bętkowski Michał – 26,11 s. 3.
Smółka Antoni – 32,11 s. Chłopcy dyst. 25
m - styl grzbietowy. 1. Bętkowski Michał –
28,98 s. 2. Siara Maksymilian – 29,18 s. 3.
Siara Miłosz - 30,83 s. W kategorii szkół

podstawowych klasy IV-VI:
dziewczęta dyst. 25 m - styl dowolny: 1. Sikorska Julia – 18,76 s. 2. Szymczyk Hanna – 19,19 s. 3. Wrzesień Julia – 19,22 s.
Dziewczęta dyst. 25 m - styl grzbietowy: 1.
Sikorska Julia – 20,97 s. 2. Wrzesień Julia – 22,08 s. 3. Jakubiak Lidia – 22,66 s.
Chłopcy dyst.25 m - styl dowolny: 1. Pietras
Julian – 19,22 s. 2. Lefek Ignacy – 20,44 s.
3. Niziński Cezary – 21,00 s. Chłopcy dyst.
25 m - styl grzbietowy: 1. Lefek Ignacy –
23,49 s. 2. Próchnicki Aleks – 23,91 s. 3.
Pietras Julian – 24,86 s. W kategorii szkół
podstawowych klasy VII-VIII: dziewczęta
dyst. 25 m - styl dowolny: 1. Wrzesień Dominika – 17,70 s. 2. Moskwa Julia – 19,32
s. 3. Dudzińska Zoﬁa – 22,07 s. Dziewczę-

ta 50 m - styl klasyczny: 1. Moskwa Julia
- 52,14 s. 2. Wrzesień Dominika
52,20
s. 3. Skorupa Oliwia - 1.21,80 s. Chłopcy
dyst. 50 m - styl dowolny: 1. Fidos Mateusz – 35,80 s. 2. Plaskota Szymon – 38,23
s. 3. Danielczyk Jakub – 40,37 s. Chłopcy
dyst. 50 m - styl klasyczny: 1. Fidos Mateusz – 46,92 s. 2. Plaskota Szymon - 53,33
s. 3. Kieszek Jakub – 54,18 s. w kategorii
szkół ponadpodstawowych: Dziewczęta
25m - styl dowolny. 1. Nowosielska Katarzyna – 17,32 s. 2. Sawicka Zuzanna 18,88
s. 3 - 4. Jaszczura Adrianna – 19,74 s. 3 4. Jaszczura Jagoda – 19,74 s. dziewczęta 50 m – styl klasyczny: 1. Wolska Weronika – 53,15 s. 2. Nowosielska Katarzyna
– 55,07 s. 3. Jaszczura Adrianna – 56,34
s. Chłopcy 50 m – styl dowolny: 1. Pasich
Marcel 27,17 s. 2. Binasiewicz Aleksander
– 29,24 s. 2. Borycki Bartłomiej – 30,90 s.
Chłopcy 100 m – styl klasyczny: 1. Pasich
Marcel – 1 min.19,65 s. 2. Binasiewicz
Aleksander – 1min. 32,42 s. 3. Chapski
Wiktor – 1 min.43,96 s.
Dzięki hojności sponsorów mistrzostw
którymi byli: KLINKIER PRZYSUCHA S.A. ,
PW KRYSTIAN SP. Z O.O., BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE oraz STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE,
zwycięzcy zawodów w poszczególnych
kategoriach wiekowych zostali udekorowani na podium medalami i dyplomami
oraz otrzymali nagrody rzeczowe i karnety na basen od Powiatowego Centrum
Sportu i Rekreacji w Przysusze. Wszyscy
uczestnicy zawodów po przepłynięciu
swojego dystansu otrzymali słodycze
i soki owocowe. Zawody przebiegły w bardzo dobrej sportowej rywalizacji. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników sztuki pływania na następne zawody
w przyszłym roku.
Sławomir Nowosielski

Kochane Mamy
Za miłość, dobroć, troskę, poświęcenie, wychowanie i naukę
z serca dziękujemy. Za cud przekazanego życia i matczyne gorące uczucia
podziękować nigdy nie zdołamy. Z okazji Dnia Matki - najpiękniejszego dnia
w roku, przekazujemy wszystkim Matkom naszą wdzięczność,
miłość i najgorętsze życzenia na każdy dzień Waszego życia.

Władze powiatu przysuskiego
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Liceum Kadetów RP w Lipinach – najlepsza szkoła na trudne czasy
i czy da się w szkolnej kawiarence uzyskać
dochód?
Wyjazdy – nasi uczniowie lubią spędzać
czas poza budynkiem szkolnym. Jesteśmy
przekonani o tym, że edukacja w szkole
ponadpodstawowej jest jednym z etapów
życia, który należy przeżyć w otoczeniu
ciekawych i interesujących miejsc oraz
przejść ją w towarzystwie ciekawych ludzi.
Budynek i wyposażenie – w naszej szkole mamy to, co niezbędne: sale lekcyjne,
Dlaczego warto przyjść do Lipin ? Liceum

ce, a zawsze jest osobiste.

Kadetów nie tylko przygotowuje do bycia

Częste stosowanie formy pracy w gru-

dobrym uczniem, ale także przysposabia

pach, czyli tzw. treningi współpracy, które

do samodzielności i życia w społeczeń-

są okazją do budowania więzi w małych

stwie. Szkoła jest świetnym początkiem

zespołach.

drogi do rozwoju kariery życiowej w służ-

Dobra atmosfera w szkole i zajęcia psy-

bach mundurowych. Jeśli podoba Ci się

chologiczne dokładają cegiełkę do budo-

praca w Wojsku Polskim, Straży Granicz-

wania wspólnoty i dobrych relacji wspiera-

nej, Państwowej Straży Pożarnej, Poli-

jących indywidualną aktywność.

cji – nie zwlekaj. U nas przygotujesz się

Wykształcenie ogólne (wszak nie wszy-

najlepiej do realizacji swoich życiowych

scy pójdą do wojska, policji czy straży)

planów i marzeń.

daje uczniom wiele możliwości osobistego

Wojskowy tryb życia w klasach mun-

rozwoju, zgodnie z ich zainteresowaniami

durowych u nas dosłownie znaczy żyć

i przyszłym wyborem kierunku studiów.

jak w wojsku. Skoszarowanie, mundury

Rozszerzenia pozwalają na przygotowa-

noszone każdego dnia przez wszystkie

nie się do wybranych studiów w niewiel-

zajęcia, pobudka przed zaprawą i sama

kich grupach o wysokim poziomie, w któ-

zaprawa, capstrzyk na koniec każdego

rych ważną metodą pracy jest rozmowa

dnia, apele, musztra, soboty szkoleniowe.

i wymiana doświadczeń.

Żadnej ulgi, jeśli już to wtedy gdy szkołę

Spółdzielnia uczniowska to samodzielna

się skończy. Wtedy wystarczy 12 dni służ-

organizacja uczniowska, nad którą czuwa

by przygotowawczej by traﬁć do wojska.

opiekun wybrany z grona nauczycielskie-

Małe grupy klasowe i przedmiotowe to

go. Celem spółdzielni uczniowskiej jest

wsparcie indywidualnego rozwoju każde-

kształtowanie umiejętności zespołowego

go ucznia, które pozwala objawiać się in-

działania i gospodarowania w warunkach

dywidualnym predyspozycjom i zdolnoś-

wolnorynkowych. Każdego dnia można

ciom oraz pomóc w trudnościach.

się tu nauczyć co jest gwoździem biznesu,

Wspólne rozmowy o przyszłości szkolnej

co zamawiać, jak bilansować działalność

internaty szkolne, stołówkę, salę gimnastyczną, szafki uczniowskie, schludne
szatnie i toalety, bibliotekę z najnowszymi
hitami oraz urokliwy zielony kącik relaksu i odpoczynku przed budynkiem szkoły,
a także wewnętrzny dziedziniec (patio),
służący tym samym celom. Są też siłownie, boiska inne niż tylko do piłki nożnej,
choć to też, tor przeszkód, padok dla koni,
sala z pianinem, trzy kuchnie z wyposażeniem.
Od innych jesteśmy lepsi, ponieważ tylko
u nas jest strzelnica, stajnia z własnymi
końmi, siłownia zewnętrzna, boisko „Orlik”
oraz kawiarenka uczniowska. Kandydatów zapraszamy do:
- klasy politechnicznej – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka lub
ﬁzyka (do wyboru), języki rozszerzone do
wyboru: angielski, niemiecki;
- klasa przyrodniczej – przedmioty rozszerzone: geograﬁa, biologia lub chemia (do
wyboru), języki rozszerzone do wyboru:
angielski, niemiecki;
- klasa humanistycznej – przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub wos (do
wyboru), języki rozszerzone do wyboru:
angielski, niemiecki.

i nie tylko o niej z otwartymi, życzliwymi
i przyjaznymi wychowawcami oraz nauczycielami dają uczniom poczucie bycia
kimś ważnym, kimś, kogo zdanie się liczy
i ma znaczenie. A nauczycielom przynoszą inną perspektywę patrzenia.
Indywidualne i podmiotowe traktowanie
uczniów w różnych sytuacjach życiowych,
które wspiera rozwój emocjonalny i wzajemną pomoc. Czasem bywa wymagają-
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze wchodzą dwa typy
szkół: liceum ogólnokształcące i technikum informatyczne. Liceum Ogólnokształcące to szkoła posiadająca 68-letnie
doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do dalszej edukacji w odpowiedzi na
zmieniające się tendencje na rynku pracy.
W roku szkolnym 2022/2023 proponowane są w Liceum Ogólnokształcącym
w 4–letnim cyklu kształcenia następujące klasy: klasa biologiczno – chemiczna
z rozszerzonym programem nauczania
biologii, chemii, języka angielskiego oraz
klasa biologiczno – chemiczno – matematyczna z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki; klasy
przygotowują do studiów na kierunkach:
medycyna, weterynaria, farmacja, położnictwo, pielęgniarstwo, analiza medyczna,
stomatologia, rehabilitacja, ratownictwo
medyczne, biologia, chemia, ﬁzjoterapia,
bioﬁzyka, technologia żywienia, dietetyka,
ﬁzjoterapia, biotechnologia, zootechnika,
kosmetologia itp. klasa matematyczno –
chemiczna z rozszerzonym programem
nauczania: matematyki, chemii, języka
angielskiego oraz klasa matematyczno
– ﬁzyczna z rozszerzonym programem
nauczania: matematyki, ﬁzyki, języka angielskiego; klasy przygotowują do studiów na kierunkach: matematyka, ﬁzyka,
akustyka, budownictwo, budowa maszyn,
inżynieria produkcji, mechatronika, architektura, inżynieria materiałowa, inżynieria
bezpieczeństwa, ﬁzyka medyczna, oceanotechnika, lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie jakością, inżynieria środowiska,
informatyka, automatyka i robotyka itp.
klasa matematyczno-geograﬁczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geograﬁi, języka angielskiego;
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klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: ekonomia, matematyka, architektura, budowa maszyn, bioinformatyka, mechatronika, logistyka, zarządzanie, metody
ilościowe w ekonomii, ﬁnanse i rachunkowość, globalny biznes itp. klasa językowa
z rozszerzonym programem nauczania:
języka angielskiego, języka francuskiego,
języka polskiego; klasa przygotowuje do
studiów na kierunkach: ﬁlologia angielska,
inne ﬁlologie językoznawstwo, lingwistyka stosowana itp. klasa humanistyczna
z rozszerzonym programem nauczania
języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie; klasa przygotowuje do studiów
na kierunkach: ﬁlologia polska, historia,
prawo, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, politologia,
pedagogika, socjologia, resocjalizacja, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, psychologia itp. klasa
europejska z rozszerzonym programem
nauczania geograﬁi, języka angielskiego,
wiedzy o społeczeństwie; klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: europeistyka, wiedza o społeczeństwie, politologia, stosunki międzynarodowe, geograﬁa,
turystyka i rekreacja, geologia itp. Ponadto
jest możliwość podjęcia nauki w technikum informatycznym, w którym realizowany jest rozszerzony program nauczania
matematyki. W trakcie nauki w tym typie
szkoły uczeń opanowuje umiejętności
z zakresu projektowania graﬁki i animacji
komputerowej, tworzenia i administrowania stronami WWW oraz projektowania
baz danych i administrowania bazami.
Dodatkowo zdobywa wiedzę z zakresu
administrowania sieciowymi systemami
operacyjnymi, naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego oraz administrowania stronami i aplikacjami interne-

towymi. Uczniowie poznają także zasady
dotyczące projektowania i wykonywania
lokalnej sieci komputerowej oraz pogłębiają wiedzę i doskonalą umiejętności
z zakresu montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych. W trakcie
nauki w tym typie szkoły w 5-letnim cyklu
kształcenia uczniowie przystępować będą
do kolejnych części egzaminu zawodowego, które obejmują następujące kwaliﬁkacje: Kwaliﬁkacja INF.02. Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych. Kwaliﬁkacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym
dla kwaliﬁkacji INF.02 oraz INF.03 oraz
posiada status Akademii Lokalnej Cisco
w ramach programu Cisco Networking
Academy. Absolwenci kursu uzyskują certyﬁkat umiejętności komputerowych IT
Essentials 5.0. Realizacja projektu „Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły”
Od roku szkolnego 2021/2022 uczniowie
technikum uczestniczyli w realizacji projektu pod nazwą „Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły”, współﬁnansowanego ze środków programu Unii Europejskiej
ERASMUS+. Działanie to umożliwiło podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik
informatyk poprzez uczestnictwo w miesięcznym stażu w czeskich przedsiębiorstwach. Projekt ten będzie też realizowany
w latach następnych. Zespół Szkół Nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze współpracuje z uczelniami i placówkami naukowymi: Uniwersytet Łódzki, Polska Akademia
Nauk, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska.
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Ósmoklasisto, czas na wybór szkoły.
Dlaczego „Skowyrówka”?
W Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze możesz

kum usług fryzjerskich nauczysz się wykonywać zabiegi fryzjer-

uczyć się w technikum lub w branżowej szkole. Wśród licznych
kierunków kształcenia na pewno znajdziesz ten, który pozwoli
najlepiej rozwijać Twoje zainteresowania i umiejętności. Pamiętaj, ucząc się w technikum, uzyskujesz kwaliﬁkacje zawodowe
i wykształcenie średnie, zdajesz egzaminy z kwaliﬁkacji zawodowych i egzaminy maturalne. Nasza szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami. Oprócz zajęć teoretycznych
i praktycznych odbywających się w szkole, zdobywasz doświadczenie zawodowe na praktykach zawodowych w kraju i w Grecji
w ramach projektu ERASMUS.
Lubisz przygotowywać dania, interesujesz się wartością energetyczną posiłków - w technikum żywienia i usług gastronomicz-

skie na włosach z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów

nych nauczysz się sporządzania potraw i napojów, planowania

oraz materiałów fryzjerskich, projektować i wykonywać fryzury.
Chcesz poznać tajniki profesjonalnej stylizacji i kreowania fryzur,
posiadasz fantazję i pasję - rozwiniesz swoje umiejętności.
Twoim marzeniem jest praca w hotelu – w technikum hotelarskim nauczysz się fachowo i kompleksowo obsługiwać gości

jadłospisu i układania diet, dekoracji potraw, organizowania i wykonywania usług żywieniowych.
Twoją pasją jest motoryzacja - w technikum pojazdów samochodowych nauczysz się planowania i wykonywania diagnostyki, na-

hotelowych, realizować usługi w recepcji, udzielać informacji turystycznej. Interesujesz się działaniem urządzeń elektronicznych,
projektowaniem układów elektronicznych - w technikum elektronicznym nauczysz się instalować, montować, konserwować,
naprawiać aparaturę i urządzenia elektroniczne. Moda to Twoja
pasja, marzysz o samodzielnym uszyciu każdej wymarzonej kreacji – w technikum przemysłu mody nauczysz się projektować
i wytwarzać wyroby odzieżowe, organizować procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych. Pragniesz spełniać marzenia o podróżach swoich i innych – w technikum organizacji turystyki
nauczysz się kompleksowej obsługi klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez tu-

prawy i obsługi pojazdów samochodowych, zdobędziesz prawo

rystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych

jazdy kategorii B. Marzysz o pracy biurowej – w technikum eko-

usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych. Wybiera-

nomicznym nauczysz się prowadzenia dokumentacji biurowej,

jąc branżową szkołę I stopnia uczysz się 3 lata i zdobywasz za-

sporządzania biznesplanu, prowadzenia spraw kadrowo – płaco-

wód. Oferta kierunków kształcenia jest różnorodna, np.: kucharz,

wych, rozliczeń ﬁnansowych. Specjaliści w dziedzinie ekonomii

fryzjer, elektronik, cukiernik, mechanik- monter maszyn i urzą-

są przygotowani do prowadzenia własnej ﬁrmy rachunkowej.

dzeń, mechanik pojazdów samochodowych, cieśla, piekarz, la-

Interesujesz się stylizacją włosów, układaniem fryzur – w techni-

kiernik, krawiec, murarz i inne.
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Spotkanie z Gośćmi z Ukrainy

W momencie pisania tego tekstu już
ponad 3 mln ludzi wypędzonych ze swoich domów przez wojnę dostało się do
Polski. Przyjeżdżają, przychodzą, znacznie rzadziej docierają droga lotniczą.
W ogromnej większości kobiety, dzieci
i osoby starsze. Ludzie ratujący życie
swoich i swoich najbliższych, którzy uciekają od bomb, gwałtów, agresji i przymusowych wywózek do Rosji ze strony brutalnych najeźdźców.
Wygnani przez strach – z lękiem pojawiają się pomiędzy nami niepewni przyjęcia, świadomi stereotypów i pełni obaw
o swoją przyszłość. W ogromnej większości przypadków, szczególnie na początku,
doznają szoku. Spotyka ich serdeczność,
spokój i szczere współczucie. Polacy
w niesamowity i niespotykany we współczesnym świecie sposób otworzyli swoje
domy i serca przed milionami ludzi w potrzebie. Tysiące wolontariuszy wita tych
zgniecionych psychicznie ludzi, oferując
najpotrzebniejszą pomoc. Polskie ﬁrmy
i instytucje publiczne dają to, co mogą.
Dziesiątki, a może nawet setki już tysięcy
ludzi zaprosiło naszych sąsiadów z Ukrainy dzieląc się wszystkim, co sami mają
w swoich domach. Władze wszystkich
samorządów w powiecie przysuskim zareagowały spontanicznie w tej sytuacji. Na
poziomie gmin, oprócz osób prywatnych
zapraszających uchodźców do domów,
bardzo szybko burmistrz, wójtowie i radni wspólnie z podległymi sobie służbami,
stworzyli miejsca dla potrzebujących. Było
w tym wszystkim wiele spontaniczności,
różnych – na bieżąco rozwiązywanych
problemów – ale najwięcej życzliwości,
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współczucia i ludzkiej serdeczności. Gminy przygotowały miejsca w swoich obiektach, mieszkaniach socjalnych i świetlicach. Ciągle organizują zbiórki wsparcia
dla Ukrainy. W ośrodku w Brudnowie przygotowanym przez Urząd Gminy w Wieniawie dla osób, które z powodu wojny
musiały opuścić swoje domy w Ukrainie
mieszka obercnie 87 osób. Spotykam się
tam z ludźmi, którzy przeżywają jeden
z najgorszych koszmarów w swoim życiu.
Rozmowę jednak zaczynam od krótkiego
spotkania z Panią Ewą i Panią Martyną,
które na co dzień opiekują się mieszkańcami ośrodka. Mówią o wielkim zaangażowaniu władz gminy i pracowników samorządowych, o wsparciu przez wielu
wspaniałych ludzi, mieszkańców Brudnowa, gminy Wieniawa i całego regionu.
A nie jest łatwo zorganizować codziennie
wszystkie potrzebne rzeczy dla 87 mieszkańców. Na pytanie czy mają wszystko, co
potrzebne mówią: nie narzekamy. Zakupy
robimy raz w tygodniu i wszystkie bieżące
rachunki pokrywa Urząd Gminy. Mamy też
trochę artykułów zebranych wcześniej, ale
powoli zapasy się zużywają. Wiele rzeczy
mamy od wspaniałych darczyńców, którzy
ciągle znajdują w sobie gotowość do nie-

sienia pomocy ludziom w potrzebie. Pytanie czy można im pomóc? Odpowiadają,
że pomoc jest zawsze mile widziana, chociaż jeszcze w tej chwili jest wszystko, co
konieczne. Jesteśmy bardzo oszczędne
i wspólnie z naszymi podopiecznymi staramy się szanować wszystkie produkty,
żeby były jak najefektywniej wykorzystane. Potrzeby codzienne są bardzo duże.
Miesięcznie bez jakiejkolwiek rozrzutności
zużywamy ok. 80 kg proszków do prania,
ciągle potrzebne są płyny do płukania, do
prania delikatnych, dziecięcych rzeczy,
płyny do mycia podłóg, łazienek i toalet.
Dużo zużywamy papieru toaletowego. Jeśli znajdą się osoby chętne do udzielenia
wsparcia prosimy o kontakt mailowy na
adres: martyna.wolska@gminawieniawa.
pl . Bardzo czekamy na obiecaną pomoc
rządową, która według władz gminy już
wkrótce ma być dostępna.
Następnie spotykam się z Paniami
z Ukrainy. Większości towarzyszą dzieci.
To najczęstszy widok uciekinierów. Pochodzą z Kijowa, są mieszkańcy Charkowa, są
także ludzie z okolic Lwowa, z Krzywego
Rogu, Zaporoża, Irpienia, Mikołajewa.
Praktycznie z całej Ukrainy. Na pierwszy
rzut oka wyglądają normalnie, lecz na twarzach dorosłych widać ogromny smutek.
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ją sobie dyżury i same gotują, sprzątają,
piorą, dbają o otoczenie. Wszędzie jest
czysto i schludnie. Po wspólnej fotograﬁi
spotkanie dobiegło końca. Jestem bardzo
za nie wdzięczny. Zrozumiałem, że ludzie,
którzy w tak wielkiej liczbie szukają u nas
schronienia i opieki, są szczególnymi gośćmi. Nie wolno ich sytuacji mylić z problemami migrantów ekonomicznych, czy
Dzieci, które stanowią ponad połowę gości
ośrodka, nie są głośne, siedzą cicho i bardzo grzecznie ze swoimi mamami i babciami. Nie biegają, nie śmieją się i nie bawią.
Są natomiast bardzo skupione na swoich
opiekunach, tak, jakby czekały na sygnał.
Mimo, że od przyjazdu do Polski wielu
z nich, minęło już kilka tygodni – to ciągle
towarzyszy im napięcie i niepewność. Pytam o warunki i przyjęcie w Polsce. Wszyturystów, ponieważ ludzie, których spotkałem w ośrodku, w Brudnowie takimi nie
są. Warto to powtarzać, aż do pełnego
zrozumienia: oni ratowali życie uciekając
z burzonych miast, wsi, płonących osiedli.
Uciekali pod kulami i bombami. Nie planowali teraz odwiedzenia Polski. Panie
zostawiły w Ukrainie mężów, ojców swoich dzieci, bliskich, znajomych, przyjaciół.
Domy części z nich zostały zniszczone,
dorobek życia wyparował wraz z eksplozją
scy są bardzo wdzięczni. Mówią, że czują
się bardzo dobrze. Z warunków są bardzo
zadowolone i są bardzo wdzięczne Polsce
za tak ciepłe i serdeczne przyjęcie. Pytam
o ich historie. Olga - emerytowana kucharka z Irpienia opowiada o potwornościach
wojny. Wszystko płonęło, wszędzie wybuchy, przez 20 dni siedziała w piwnicy
otoczona koszmarem wojny. Wroga armia w tym czasie mordowała bezbronnych ludzi na ulicach. W tych warunkach
ściągnęła do swojej piwnicy 25 osób
i dzięki pomocy córki i znajomych udało
im wszystkim się uciec pod bombami ze
zniszczonego miasta. Dzwonią do niej aż
do dzisiaj dziękując za ratunek. Ze łzami
w oczach dziękuje, za bezpieczne schronienie w Brudnowie. Pani Olga żałuje że
nie zbudowaliśmy lepszej wspólnej historii. O swoim wyjeździe wymuszonym atakami rakietowymi opowiada również Pani

Halina pochodząca z Zachodniej Ukrainy.
Panie mówią o Mikołajewie, Mariupolu...
Pytam o przyszłość. Wszyscy zgodnie
odpowiadają: Chcemy wracać do domu, do
Ukrainy, jak wygramy z Putinem. Od razu
słychać głosy: my z południa nie możemy
teraz wracać. Zaproże całe jest otoczone
drutem kolczastym i nikt na razie nie wróci. Panie mówią o próbach usamodzielnienia się na czas pobytu w Polsce. Próbowały znaleźć mieszkania, ale dla matek
z dziećmi, praktycznie nie jest to możliwe.
Chciałyby podjąć pracę – też jest im w obcym kraju trudno. Największe problemy
napotykają matki najmniejszych dzieci,
ponieważ miejsca w żłobkach są zajęte,
a one przecież nie mogą zostawić swoich maluszków codziennie na kilka godzin
samych i iść do pracy. Innym problemem

rosyjskiej bomby. Słyszą o setkach zabitych sąsiadów i opłakują swoich zmarłych. Tym jest dla nich ten czas i z takim
bagażem stały się naszymi mimowolnymi
gośćmi.
Podobno nie ma piękniejszego widoku niż matka tuląca dziecko. Ale nie ma
też smutniejszego widoku niż bezradność
matki starającej się uchronić własne dziecko przed okrucieństwami świata. Jednego i drugiego dane mi było podczas tego
spotkania doświadczyć. To piękno i ten
smutek już ze mną zostaną.
Jeśli chcielibyście Szanowni Państwo
wesprzeć pobyt naszych Gości proszę
kontaktować się z Panią Martyną na podany wyżej adres mailowy, lub bezpośrednio
z Urzędem Gminy Wieniawa. Warto pomagać z głową. Wtedy nic się nie marnuje.

jest ograniczona liczba ofert. Nie chcą być
dla nikogo ciężarem, dlatego wyznacza-
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BORKOWICE

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
W ramach obchodów Dnia Pamięci Oﬁar

to ZSRR przyznał oﬁcjalnie, że zbrodnię

Zbrodni Katyńskiej społeczność Szkoły

wymordowania tysięcy polskich oﬁcerów

Podstawowej w Borkowicach uczciła pa-

popełniło radzieckie NKWD. Po wystąpie-

mięć patrona szkoły kpt. Janusza Łąckie-

niu wójta harcerze z 5 Drużyny Harcer-

go. Apel odbył się pod dębem katyńskim

skiej złożyli wiązankę biało- czerwonych

posadzonym w 2010 roku na terenie

kwiatów i zapalili znicze. Dyrektor szkoły

szkoły . W apelu uczestniczył wójt Robert

Waldemar Cichawa przypomniał o waż-

Fidos, który przybliżył sylwetkę urodzo-

nych datach z historii szkoły związanych

nego w Radestowie Janusza Łąckiego,

z nadaniem szkole imienia Janusza łąc-

oﬁcera Wojska Polskiego i Wójta Gminy

kiego. Apel zakończyła modlitwa za dusze

Borkowice w latach 1934-1939 zamordowanego w 1940 roku w Katyniu. Uczniowie dowiedzieli się o historii zbrodni

katyńskiej i o kłamstwie katyńskim, które
narzucili Polakom Rosjanie od chwili ujawnienia mordu w 1943 roku do 1990, kiedy

pomordowanych w Katyniu oraz pokój na
świecie pod przewodnictwem ks. Witolda
Gładysia.

Kolejne sukcesy PLATAN-a

W dniach 2-3 kwietnia 2022 r. troje zawod-

darczyk Antoni, Balcerak Antoni, Gasek

toni Kuchta, Bartłomiej Kowalski, Maciej

ników Platana- Borkowice wystartowało

Marcel, Kacper Grudzień, Jońca Filip, trze-

Kucharczyk, Kuba Wojtarek, Maciej Skuza.

w II eliminacjach do ﬁnałów Mistrzostw

cie lokaty zajęli: Amelia Sikora, Wiktoria

Na dalszych pozycjach uplasowali się:

Polski Juniorów i Juniorek Młodszych. Ma-

Budzisz, Maksymilian Maciejczak, Jan So-

Kuba Kowalski, Kuba Michalski i Kuba

ciej Kucharczyk kat. 48 kg zajął V miejsce,

kół, Jan Włodarczyk, Antoni Koselski, An-

Chmura. Serdecznie gratulujemy!

Antoni Włodarczyk kat. 92 kg zdobył brązowy medal, Julia Sodel okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła złoty medal. Wszyscy
zakwaliﬁkowali się do Mistrzostw Polski
Juniorów w zapasach w stylu wolnym.
W dniu 10.04.2022 r. odbyła się Warszawska Olimpiada Młodzieży w zapasach
dziewcząt i chłopców. Z MULKS PLATAN
Borkowice wystartowało 24 zawodniczek
i zawodników. Łączna ilość startujących
w zawodach to 250 zawodników z Mazowsza. Miejsca Pierwsze zdobyli Julia
Sodel i Adam Sapieja, na drugich lokatach
uplasowali się Marcelina Maciejczak, Alicja Dobrodziej, Julia Snopczyńska, Wło-
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Jarmark Wielkanocny

wójt gminy Borkowice Robert Fidos, ks.
kan. Marek Lurzyński oraz Dyrektor GOK
Pani Nina Siudek. Po wręczeniu nagród
część artystyczną rozpoczął występ Grupy Teatralnej „Czwórka” oraz dziecięcego
zespołu ludowego ze Szkoły Muzycznej
w Ruszkowicach

pod kierunkiem Pani

Iwony Sosnowskiej i Pana Karola Sionka. Wszyscy przybyli na uroczystość zostali

zaproszeni na degustację potraw

wielkanocnych

przygotowanych

przez

pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
w Borkowicach przy pomocy pani Marty
Chmielewskiej oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Rudna oraz z Ruszkowic. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy
Wielkanocny Jarmark rozpoczął się mszą

kursowa dokonała oceny 16 palm zgodnie

wszystkim uczestnikom Niedzieli Palmo-

świętą w kościele paraﬁalnym w Borkowi-

z regulaminem konkursu. W tegorocznej

wej za przybycie i udział w uroczystoś-

cach, która została odprawiona przez ks.

edycji konkursu organizator i komisja przy-

ciach.

Kan. Marka Lurzyńskiego. Oprawę mu-

znali miejsca i wyróżnienia oraz nagrodzili

zyczną Mszy Świętej zapewnił Chór Se-

wszystkich uczestników nagrodami za

nior pod kierunkiem Pana Karola Sionka.

udział. Nagroda główna grand prix dla

Po Mszy Ks. Kanonik ogłosił wyniki kon-

Olafa Frydrycha, I miejsce w kat. palma

kursu na Palmę Wielkanocną oraz zaprosił

tradycyjna Sylwia Seta, wyróżnienie Zo-

wszystkich do Gminnego Ośrodka Kultury,

ﬁa Skorupa, wyróżnienie Małgosia Wło-

gdzie zostały wręczone nagrody.Czwarty

darczyk, wyróżnienie Olga Karbowniak,

Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną

I miejsce w kat. palma oryginalna Amelia

na stałe wpisał się do kalendarza wyda-

Bińkowska, wyróżnienie Oliwia Seta, wy-

rzeń kulturalnych Gminy Borkowice i jest

różnienie Adam Sobczak, I miejsce w kat.

integralną częścią obchodów Niedzieli

palma wysoka: Bernard Kłosiński, nagro-

Palmowej w naszym lokalnym środowi-

da za ciekawy pomysł wykonania palmy

sku. W dniu 07.04.2022 r. Komisja kon-

dla Anny Kaliszczak . Nagrody wręczyli:

Dinozaury z Borkowic

W lipcu 2021 roku paleontolodzy: prof.

będących własnością Pana Jerzego Siw-

Grzegorz Pieńkowski i dr Grzegorz Niedź-

ka oraz Nadleśnictwa Przysucha. Nadzór

wiecki dokonali sensacyjnego odkrycia

nad stanowiskiem sprawuje Państwowy

dobrze zachowanych i bardzo licznych tro-

Instytut Geologiczny. Szczególnym celem

pów dinozaurów sprzed 200 mln lat. Odkry-

ochrony jest zabezpieczenie i zachowanie

cia dokonano w czynnej kopalni białej gliny

unikalnych śladów dinozaurów. W uchwale

w Borkowicach. Dzięki pomocy właściciela

wyszczególniono również zakazy dotyczą-

kopalni Pana Jerzego Siwka możliwe było

ce ochrony środowiska. Z końcem kwiet-

wydobycie kilkudziesięciu skał z tropami

nia wznowione zostały badania przez pa-

dinozaurów. Jesienią 2021 roku Państwo-

leontologów. Starosta przysuski wszczął

wy Instytut Geologiczny wystąpił do Rady

postępowanie administracyjne w sprawie

Gminy w Borkowicach z prośbą o podjęcie

zmiany kierunku rekultywacji w kierunku

uchwały o ustanowieniu stanowiska doku-

dydaktyczno-przyrodniczym.

mentacyjnego. Stosowna uchwała została

krokiem będą działania zmierzające do po-

podjęta 25 marca 2022 roku. Ustanawia

zyskania środków ﬁnansowych przez sa-

ona stanowisko dokumentacyjne o nazwie

morządy: powiatowy i gminny na otwarcie

Dinozaury z Borkowic na obszarze 8 ha

geoparku.

Kolejnym
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O, Ukraino!

Miłości moja, jest ona
rwana i strzępiona
w goryczy zhańbiona
niech będzie przeklęty
ten, kto cię chce pokonać.
Dni piękne, cofnąć się
nie mogą,
co były różami usłane
te szare nasze będą
kochane te od nich cierniem
usłane i trwogą.
Wietrze nad nią czysty
ty uchylisz bram
wieczystych
jestem gotów dla niej
płacić tu konaniem.
Ukraino! O katedro moja,
oceanie myśli
sztormami szarpana,

strumyku srebrzysty
może gdzieś we śnie
wieczystym
złotym łanem mi się
przyśnisz.
Wolna będziesz,
o księgo nieprzebranej
treści,
rzeki szumiące i pola
kwitnące barwą
żółto-błękitną.
Serca w rytm będą bić,
wsłuchując się w wieści
i łzy rozpaczy z wolna
znikną.
Wolności moja!
Będę stał na straży,
by cię nie stracić, nie zgubić
bo kto może cię tak kochać
jak ja – drugi...
Henryk Salata

Rosjanie, Rosjanie

Rosjanie, Rosjanie,
wy bracia Słowianie,
Putin nam szykuje,
na Sybir zesłanie.

Chce nas wszystkich skłócić
i do grobów wrzucić,
nie patrzy na nic,
żąda naszych granic.
Czy wy nie chcecie
zaznać spokoju,
zawsze macie być,
gotowi do boju.
Ginąć w walkach bratobójczych
czy dla was świat się skończył,
czy nie miłe wam jest życie,
co tak bardzo do wojen dążycie.

Rosjanie, Rosjanie
nie dajcie się ogłupić,
kto życie synów waszych
wam odkupi.
Zwracam się do was,
bracia Słowianie,
by życiem naszym nie
kierowali
polityczni dranie.
Trzeba skończyć raz
na zawsze,
ślady ran trzeba zatrzeć,
żyć w spokoju,
wybrać gdzie prawda,
a gdzie wina,
nie kierować się ideą Putina.
Wiersz powstał
10 października 2014 r.
Henryk Salata

Z historii miejscowości Rozwady

Błogosławiony Ładysław z Gielniowa, któ-

Rozwady to wieś położona nad rzeką

liczby ludności spowodowana była epi-

i jako pierwszy pisał i komponował pieśni

Brzuśnią, według starej legendy z czasów

demią jaka zaatakowała mieszkańców.

sakralne w języku polskim. Teren naszej

gdy stolicą polski był Kraków przez Roz-

W okolicach wioski znajdują się pagórki,

gminy położony jest w zachodniej części

wady przebiegał konny szlak pocztowy

zwane Misiakiem to wspaniały teren do

obrzeża mezozoicznego Gór Świętokrzy-

. W naszej miejscowości znajdowało się

spędzania czasu nad rzeką i górą piasku.

skich. Znaczny teren lasów zajmuje prze-

wiele stajni konnych gdzie kurierzy pocz-

Nieopodal znajduje się cmentarz chole-

piękna Puszcza Rozwadowska w której

towi pozostawiali zmęczone konie a w dal-

ryczny, który został założony w 18 wieku

podziwiać można przepiękne drzewa ale

szą drogę zabierali wypoczęte nazywano

na skutek właśnie epidemii dziesiątkującej

i mieszkańców lasu w których występuje

to Rozwodami, dlatego nasza miejsco-

mieszkańców. Według opowieści star-

wiele gatunków chronionych roślin i zwie-

wość ma nazwę Rozwady. Od 1508 roku

szych mieszkańców ukazywały się tam

rząt oraz liczne pomniki przyrody. Układ

Rozwady z okolicznymi wioskami należały

dziwne zjawiska, np. było słychać głośne

geograﬁczny sprawia, że w tych okolicach

do Mikołaja Brzezińskiego. Wieś należała

jęki, gwizdy lub widziano tam dziwne po-

występują źródła z których początek biorą

kiedyś do powiatu opoczyńskiego, gmina

stacie .. w lesie przy drodze prowadzącej

liczne strumyki i rzeki. Brak przemysłu na

Krzczonów, paraﬁa Gielniów. W Rozwa-

do wsi Mroczków stoi kapliczka ufundo-

terenie miejscowości oraz Gminy nie do-

dach było 14 domostw , w których miesz-

wana przez mieszkańców w 1936 roku aby

prowadził do zdegradowania przyrody. Te-

kało 1884 mieszkańców. W 1827 roku było

odstraszać złe duchy. Postacią historycz-

ren ten sprzyja do organizowania np. raj-

13 domów i 70 mieszkańców. Zmiana

ną i patronem Warszawy i Gielniowa jest

dów rowerowych lub pieszych wycieczek.

ry należał do Zakonu Ojców Bernardynów

Ogłoszenie
Informujemy, że do 31.05.2022 r. trwa zbiórka foli, siatki, sznurków, opakowań po nawozach oraz opakowań po big bagach. Rolnicy posiadający w/w materiały przed oddaniem ich w punkcie przyjęć( tj. teren
Gminnej Oczyszczalni Ścieków, ul. Szkolna 5, 26-434 Gielniów ) powinni w pierwszej kolejności zgłosić
się w Urzędzie Gminy w Gielniowie celem uzupełnienia formularza o otrzymanej pomocy de minimis
z ostatnich trzech lat oraz umówienia się na termin przekazania odpadów. Prosimy również aby odpady
posegregowane były według wskazanych wyżej frakcji oraz w miarę możliwości pozbawione zabrudzeń.
Zadanie współﬁnansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
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Jubileusz 10 lat istnienia Stowarzyszenia „Rozwadzinki”
Stowarzyszenie „Rozwadzianki” powstało
w listopadzie 2011 z inicjatywy mieszkanek wsi Rozwady. Główną przyczyną jaka
wpłynęła na decyzję o powstaniu stowarzyszenia była chęć zintegrowania mieszkańców wsi oraz poprawa warunków bytowych jej mieszkańców i wypromowanie
terenu naszej wsi. Przy wykorzystaniu
wsparcia oferowanego w ramach projektu
„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii
społecznej”, realizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

podejmowane były działania zmierzające
do zawiązania Stowarzyszenia. 15 marca
2012 roku Stowarzyszenie „Rozwadzianki” zostaje zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie „Rozwadzianki” ma swoja siedzibę w Świetlicy

przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-

reprezentując gminę Gielniów z wieńcem

mu, propagowanie inicjatyw służących ,

dożynkowym oraz regionalnymi potrawa-

bezpieczeństwu, porządku i estetyki wsi

mi. Stowarzyszenie uczestniczy w Festi-

,współpraca z samorządami i organizacja-

walu Folklorystycznym w Odrzywole. 11

mi działającymi na rzecz rozwoju wsi, po-

marca 2018r. Rozwadzianki biorą udział

moc dla rodzin będących w trudnej sytua-

w Dniu Sołtysa w Przysusze. Organizują

Święto Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Gielniów, imprezy integracyjne dla
mieszkańców sołectwa Rozwady i gminy
Gielniów” Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie w ramach współpracy z Lokalna
Grupą Działania ‘Wszyscy Razem” w 2017
roku powstała w miejscowości Rozwady
siłownia pod kasztanem. Wartość projektu 25.000,00zł. W ramach pozyskanych
środków z Ofert Realizacji Zadania Publicznego udało się doposażyć Świetlice
Wiejską w Rozwadach w niezbędny do jej
funkcjonowania sprzęt. Ciągła chęć rozWiejskiej we wsi Rozwady należącej do
Gminy Gielniów w Powiecie Przysuskim.
Stowarzyszenie liczy 18 członków i działa
na podstawie statutu, którego celem jest;

cji, osób starszych, chorych i samotnych,

woju członków oraz dążenia do zamierzo-

promocja i organizacja wolontariatu. Sto-

nych celów sprzyja rozwojowi stowarzy-

warzyszenie ‘Rozwadzianki”

szenia.

corocznie

uczestniczy w dożynkach powiatowych

poprawa warunków życia mieszkańców
wsi, w tym rozwój społeczny i gospodarczy terenów wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów miejscowych, rozwój
działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i krajoznawczej, wspieranie rozwoju gospodarczego wsi, w tym rozwoju
przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości, rozwój społeczny, kulturalny i ﬁzyczny, w szczególności dzieci i młodzieży,
aktywizacja społeczna i zawodowa oraz
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KLWÓW
W gminie Klwów ruszają programy „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2022.
W dniu 15 lutego 2022 roku w siedzibie
Mazowieckiego
go

Urzędu

Wojewódzkie-

w Warszawie, Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie –
Anna Rokicka wraz ze Skarbnikiem Gminy
Klwów – Katarzyną Rek zawarto umowę

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

została również umowa w ramach Pro-

z Wojewodą Mazowieckim – Konstantym

Kwota doﬁnansowania wynosi 396 000,00

gramu „Asystent Osobisty Osoby Niepeł-

Radziwiłłem umowę na doﬁnansowanie

zł. Zadanie będzie realizowane w dwóch

nosprawnej „-edycja 2022 kwota doﬁnan-

zadań w ramach resortowego Programu

formach w ramach pobytu dziennego i ca-

sowania wynosi 614 400,00 zł.

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.:

łodobowego. W tym samym dniu zawarta

Rozstrzygnięcie konkursu – „Stroik Wielkanocny”
Święta Wielkanocne to niesamowity czas,
którego nieodłącznym atrybutem są ozdoby wielkanocne. Symbolizują one radość
i podkreślają nastrój. Ozdoby wielkanocne
nie tylko przypominają nam o zbliżających
się świętach, ale są także symbolem nadchodzącej wiosny i odradzającej się przyrody, dlatego na ogół są barwne i wesołe.
Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna
w Klwowie ogłosiła konkurs na „Stroik
Wielkanocny”. Konkurs adresowany był
do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Klwów. Celem konkursu było
rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości prezentacji własnych
dokonań twórczych, umożliwienie uczestnikom konkursu przedstawienia własnej
wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych. Poziom prac wielkanocnych był
niezwykle wyrównany. Wybór był bardzo
trudny, gdyż wszystkie prace były wyjątkowe i wykonane z niezwykłą starannością.
Komisja wzięła pod uwagę takie kryteria,
jak: zgodność tematyczna, pomysłowość,
inwencja twórcza, oryginalność oraz różnorodność użytych materiałów.

Po do-

kładnym obejrzeniu prac wyniki konkursu
przedstawiają się następująco:
w kategorii klasy 0 – III
I miejsce: ex aequo
Aleksandra Zasowska, Franciszek Głuch
II miejsce: Kacper Bąk
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W kategorii klasy IV – VI

III miejsce: Gabrysia Tyniec

I miejsce: Dorota Fila

tulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji
konkursu w przyszłym roku.

II miejsce: ex aequo

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagro-

Natalia Tyniec, Jakub Bąk

dy rzeczowe. Jeszcze raz serdecznie gra-

Nowy lekarz pediatra w Klwowie.
Wywiad z lekarzem Bartoszem Kopijkiem.
Jaką Pan ukończył szkołę?
W 2012 roku ukończyłem Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dyplom specjalisty pediatrii
uzyskałem w 2019 roku.
Co skłoniło Pana do wybrania właśnie tego zawodu?
Z zawodem lekarza zaznajomiony jestem od wczesnych lat dziecięcych. Moja matka jest pediatrą, więc od najmłodszych lat przyglądałem się jej pracy z dość bliska. Widziałem z jednej strony
jej częstą nieobecność w domu i zmęczenie, ale z drugiej - dużą
wdzięczność pacjentów i satysfakcję z wykonywanego zawodu.
Prawdopodobnie to poczucie, że się robi w życiu coś ważnego
skłoniło mnie do obrania tej ścieżki.
Gdzie pracował Pan do tej pory?
Szkolenie specjalizacyjne odbyłem w Oddziale Klinicznym Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć
Szpitala „Zdroje” w Szczecinie. Od początku kariery zawodowej
pracowałem na praktycznie wszystkich szczeblach systemu
opieki zdrowotnej, wobec czego miałem okazję poznać ten system z wielu perspektyw. Poza szpitalem praktykowałem wiele
lat w przychodniach POZ zarówno w Szczecinie, jak i w jego oko-

rzyć. Ale podsumowując i odpowiadając na pytanie - nie zmienił-

licach.

bym zawodu na inny.

Czy dzisiaj zmieniłby Pan zawód?

Czy jest jakaś różnica pomiędzy pracą w mieście a pracą na

Małe dziecko często choruje niespecyﬁcznie, wobec czego naj-

wsi?

bardziej błahe objawy mogą świadczyć zarówno o banalnej in-

Praca w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej nie-

fekcji wirusowej, jak i znacznie bardziej poważnych stanach.

znacznie się różni pomiędzy miastami i wsiami. Zakres obowiąz-

Pediatra musi zachować czujność na najwyższym poziomie od

ków jest ten sam, wszędzie mierzę się z podobnymi problemami

pierwszego, do ostatniego pacjenta w każdym dniu swojej pra-

zdrowotnymi. Główną różnicą są możliwości diagnostyki specja-

cy. Należy też podkreślić, że za małym pacjentem stoją często

listycznej. Na wsiach i w mniejszych miastach niestety dostęp do

równie przestraszeni rodzice, obawiający się o zdrowie swojej

specjalistów jest utrudniony, a rodzice muszą pokonywać często

pociechy, wobec czego poza dzieckiem, osobnego podejścia

dziesiątki kilometrów celem uzyskania porady. Z moich obserwa-

wymagają również oni. Generalnie zawód pediatry jest bardzo

cji wynika też, że ludzie w mniejszych miejscowościach bardziej

wymagający. Sukcesywne „starzenie się” grupy zawodowej leka-

doceniają pracę, którą lekarz wkłada w opiekę nad ich dzieckiem,

rzy powoduje, że dostęp do odpowiedniej opieki medycznej jest

ale nie jest to oczywiście absolutną regułą.

coraz trudniejszy. Wskaźnik ilości medyków przypadająca na

Co jest najciekawsze w Pana pracy?

1000 mieszkańców jest w naszym kraju jednym z najniższych

Nie ma jednej rzeczy, którą mogłabym jednoznacznie wskazać

w Europie. Szczególnie wyraźnie widać to w mniejszych miej-

jako odpowiedź na to pytanie. Każdy pacjent może stanowić

scowościach i na wsiach, gdzie lekarze są przepracowani i dość

wyzwanie i zagadkę diagnostyczną, wzbogacić doświadczenie.

szybko rezygnują z aktywności zawodowej, między innymi też ze

Praca jest ciekawa sama w sobie, potraﬁ zaskoczyć każdy dzień.

względów zdrowotnych. Zdesperowani rodzice często nie mogąc

Najczęściej wtedy, gdy myślę sobie, że już nic mnie w niej nie za-

poradzić sobie w inny sposób, szukają informacji w Internecie,

skoczy :)

który niestety obﬁtuje w niesprawdzone, nieskuteczne, a czasem
wręcz szkodliwe rady. Regularnie przychodzi mi się z tym mie-
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82 rocznica śmierci mjr Hubala.
Związki „Hubala” z Ziemią Odrzywolską.
30 kwietnia , po 2-rocznej przerwie zosta-

cami i Gapininem należała w owym czasie
do gminny Ossa z siedzibą w Odrzywole.
Na liście Hubalczyków jest mieszkaniec
Odrzywołu śp. Jan Maciążek.

ły ponownie zorganizowane uroczystości
w Anielinie poświęcone pamięci Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W uroczystościach wzięli udział min. kombatanci,
stowarzyszenia ułanów, samorządowcy,
przedstawiciele administracji rządowej
i młodzież z organizacji strzeleckich. Gminę Odrzywół reprezentował Wójt Gminy
Marian Kmieciak. Starosta opoczyński na
rozpoczęcie uroczystości przekazał smutną wiadomość o śmierci płk. Mariana Zacha z Poświętnego. Śp. Marian Zach był
od wielu lat strażnikiem pamięci o oddziale mjr Hubala. Znamienne, że zmarł w 82
rocznicę śmierci mjr Dobrzańskiego.
Na kilka dni przed śmiercią mjr Hubal przybył do majątku Królówka – Ossa w dniu
14 kwietnia 1940r. i przebywał tam z oddziałem konnym kilka dni. Majątek należał w owym czasie do właścicieli fabryki
w Drzewicy Bronisława i Samuela Kobylańskich. Ruiny letniego dworku gdzie stacjonował oddział zachowały się do dnia
dzisiejszego i są własnością prywatną. To
na tej kwaterze major spotkał się po raz
ostatni z łączniczką ”Tereską”. Na tej kwaterze wydał swój ostatni rozkaz opublikowany po raz pierwszy w „Trybunie Leśnej”
w 1986r. Zawiadamia w tym rozkazie, że
w razie jego śmierci zostanie wyznaczony
nowy dowódca i wzywa ludność do podporządkowania się temu dowódcy. Rozkaz
został przekazany do okolicznych placówek konspiracyjnych. Po kilku dniach pobytu w Królówce, oddział przeniósł się do
leśnego obozowiska koło Wólki Kuligowskiej. Wólka Kuligowska wraz z Brudzewi-

Wysokie oferty Wykonawców w przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków
Cztery oferty wyspecjalizowanych ﬁrm

ta na realizację inwestycji wynosiła 15 mln

ciowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW

i konsorcjów wpłynęło w ogłoszonym

zł. Powodem, według Oferentów jest gwał-

(5 mln zł). Taki jednak wzrost kosztów

przez gminę przetargu na rozbudowę i mo-

towny wzrost cen urządzeń i wyposażenia

powoduje

dernizację gminnej oczyszczalni w Odrzy-

ze stali kwasoodpornej, żelbetu i elektro-

jeszcze innych źródeł ﬁnansowania inwe-

wole. Kosztorys robót opiewa na kwotę

niki. Wójt Gminy planował sﬁnansowanie

stycji. Kolejny przetarg przyniesie jeszcze

prawie 10 mln zł. Niestety najtańsza ofer-

robót z dotacji rządowej ( 5 mln zł.) i częś-

wyższe oferty.
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Rekordowe koszty marcowych akcji przeciwpożarowych
Prawie 18 tys. zł. kosztowały gminę Odrzy-

wiedzialne osoby dopuszczające się pod-

wół kilkudniowe akcje gaszenia pożarów

paleń i powiadamianie o tych osobach

łąk w marcu b.r. Prawie wszystkie działa-

Komendę Powiatową Policji i Państwową

nia dotyczyły podpalanych łąk na terenach

Straż Pozarną.

nadpilicznych. Kwota ta jest dwukrotnie
większa np. od całorocznych dochodów
podatkowych z poszczególnych Sołectw
nadpilicznych.
Na koszt złożyły się diety strażackie
(11.800,00zł) i koszty paliwa (6 tys. zł.). Do
tego należy doliczyć zużycie sprzętu i samochodów. Środki te mogłyby być przeznaczone na inne cele publiczne np. doposażenie OSP czy remonty dróg lokalnych.
Tak dużych tygodniowych wydatków na
akcje przeciwpożarowe gmina jeszcze nie
ponosiła. Jeszcze raz apelujemy o odpowiedzialność

i zachowanie szczególnej

ostrożności i uwagi.
W trosce o nasze środowisko, nasze
publiczne środki i nasz wspólny interes
prosimy o zwracanie uwagi na nieodpo-

Wielkopostna uroczystość w Dziennym Domu Senior+ w Odrzywole
seniorzy poprowadzili Drogę Krzyżową
z czytaniem rozważań, także poetyckich
do każdej stacji i śpiewaniem pieśni wielkopostnych. Ks. Proboszcz w swoim wystąpieniu nawiązał do Zmartwychwstania
Chrystusa i Świąt Wielkiej Nocy, a następnie pobłogosławił potrawy, które zostały
przygotowane do spożycia. Seniorzy i goście mogli skosztować tradycyjnych dań
świątecznych i obejrzeć wystrój wielkopostny przygotowany przez seniorów.
W świątecznym nastroju i w wielkanocnej scenograﬁi w dniu 13.04.2022r. spotkali się seniorzy i pracownicy DDS+ wraz
z zaproszonymi gośćmi – ks. Proboszczem Adamem Łukiewiczem, Wójtem
Gminy Marianem Kmieciakiem, Sekretarzem Gminy Genowefą Pogorzałą, Kierownikiem GOPS Ewą Matuszczak oraz
przedstawicielkami uchodźców z Ukrainy,
paniami mieszkającymi wraz z dziećmi
w mieszkaniu wspomagającym w Domu
Seniora . Uroczystość otworzyła Kierownik DDS+ p. Zoﬁa Wiktorowicz. Następnie
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potworowie realizuje
programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022r.
Program adresowany jest do członków

opieki wytchnieniowej. Głównym celem

wiązkach lub zapewnienie czasowego

rodzin

sprawujących

Programu jest wsparcie członków rodzin

zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orze-

lub opiekunów sprawujących bezpośred-

zaangażowane na co dzień w sprawowa-

czeniem o niepełnosprawności, zgodnie

nią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem

nie opieki będą dysponować czasem dla

z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

o niepełnosprawności.

siebie, który będą mogły przeznaczyć na

habilitacji zawodowej i społecznej oraz

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za

odpoczynek i regenerację, jak również na

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

zadanie odciążyć członków rodzin lub

załatwienie niezbędnych spraw.

albo orzeczenie równoważne do wyżej

opiekunów osób niepełnosprawnych po-

wymienionego , które wymagają usługi

przez wsparcie ich w codziennych obo-

lub

opiekunów

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Opieka wytchnieniowa
-edycja 2022
DOFINANSOWANIE

360 000,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

360 000,00zł
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Dzień Kobiet

i integracji szkolnej społeczności. Wykonawcy sprawili swoim zaangażowaniem,

W każdej szkole sposób świętowania

ły wraz z nauczycielami oraz Dyrekcją

że akademia była wyjątkowa, a dzień

Dnia Kobiet jest inny. W Publicznej Szko-

spotkali się w sali gimnastycznej. Przed-

Święta Kobiet okazał się dla wszystkich

le Podstawowej w Potworowie uczniowie

stawiciele

dniem szczególnym. Było „na poważnie”,

bawili się w tym roku szkolnym nieco ina-

wprowadzili zebranych w nastrój tego

ale nie zabrakło żartu i dobrego humoru.

czej niż w latach poprzednich. Uczniowie

święta, następnie uczniowie przedstawili

Jak dodają uczestnicy wydarzenia, głów-

klas VII a i VII b oraz Samorząd Uczniow-

przygotowany program artystyczny.

ny cel przygotowanej uroczystości został

ski przygotowali krótki program słowno-

„Aktorzy” – uczniowie, stanęli na wysoko-

osiągnięty. Wszyscy dobrze się bawili

-muzyczny.

ści zadania. Okazało się, że przygotowany

i z uwagą oglądali występy kolegów i ko-

O godzinie 10 35 wszyscy uczniowie szko-

program był świetną okazją do spotkania

leżanek

Samorządu

Uczniowskiego

Dwa wozy gaśnicze w gminie Potworów
Miał być jeden samochód, ale władze gminy otrzymały pismo o przekazaniu kolejnego pojazdu. Gmina złożyła wniosek na
zakup dwóch wozów strażackich i niebawem traﬁą do nas dwa samochody gaśnicze typu średniego. Najpierw promesę na
zakup pojazdu otrzymała jednostka OSP
w Potworowie a teraz auto otrzyma również jednostka z OSP w Grabowej. Środki
na zakup wozów pochodzą z doﬁnansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, które wsparło 456 jednostek OSP w całym kraju za łączną kwotę
ponad 175 milionów złotych. Cieszymy
się bardzo, że do naszej gminy traﬁą nowe
wozy strażackie. Potrzeby w tym zakresie
są dużo większe, bowiem nasze wozy są
już przestarzałe. Władze gminy serdecznie

dziękują za przekazane środki na zakup
w/w wozów strażackich.
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XXXVI Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha
XXXVI Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha odbyła się 24 marca 2022r. w Urzędzie
Gminy i Miasta w Przysusze.
Sesję poprowadził Mirosław Pierzchała
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha. Pierwszym punktem obrad, było wystąpienie Pana Cezarego Nowka Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”,
który przedstawił sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Radomki”. Omówione zostały kwestie z zakresu udzielonego przez LGD wsparcia organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom
oraz sektorowi publicznemu. Przekazane
zostały informacje dotyczące przeprowadzonych konkursów, zrealizowanych przedsięwzięć oraz rozdysponowanych środków
ﬁnansowych w 2021r. Następnie Pan Andrzej Lenart Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha odczytał sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy i Miasta
Przysucha w okresie między sesjami Rady.
W dalszej części sesji przedstawione zostały sprawozdania z działalności w 2021r.
następujących instytucji: Biblioteki Publicznej w Przysusze, Domu Kultury, Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przysusze, w tym także Działu Świadczeń Wychowawczych oraz Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Informacje z działalności Biblioteki Publicznej w Przysusze przedstawił Dyrektor Pan
Jerzy Kwaśniewski. W 2021r. we wszystkich
bibliotekach publicznych funkcjonujących
na terenie Gminy i Miasta Przysucha zarejestrowanych było 2 155 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli 33 274 wol. książek, co
w porównaniu z rokiem 2020 wskakuje na
wzrost o 995 książek. Warto przypomnieć,
że działalność wielu instytucji, w tym instytucji kultury w 2021r. różniła się od poprzednich lat ze względu na panującą pandemię,
która to spowodowała cały szereg zmian
w kontekście sposobu, metod oraz zasad
funkcjonowania. Tak też było w przypadku
Domu Kultury w Przysusze, który w 2021r.
skoncentrował swoją działalność głównie na
działalności online. Od stycznia minionego
roku wznowiła swoją działalność Przysuska
Orkiestra Dęta, która obecnie liczy 25 osób,
w tym jeden instruktor. Natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przysusze już od ponad 30 lat świadczy
wsparcie dla mieszkańców Gminy i Miasta
Przysucha. W 2021r. wydano 360 decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej
dla 153 osób, usługami opiekuńczymi objęto
10 osób, formą pomocy w postaci dodatków
mieszkaniowych objęto 18 wnioskodawców.
Realizowane były programy: Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” w ramach,
którego 56 osób, w tym 45 dzieci miało zapewniony gorący posiłek; Program Wspieraj
Seniora, z którego skorzystało 11 osób po 70
roku życia; Program Opieka Wytchnieniowa
skierowany do członków rodzin i opiekunów,
którzy potrzebują wsparcia w postaci doraź-
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nej w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad
osobami niepełnosprawnymi. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób; Program „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
z którego skorzystało 40 osób. Beneﬁcjenci
tego Programu zostali zaopatrzeni w telemedyczne opaski SOS. W Dziale Świadczeń
Wychowawczych oraz Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, które
realizują min. wypłaty zasiłków, stypendiów
dla uczniów tzw. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczba
wszystkich wniosków złożonych o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w 2021r. wyniosła 700 szt. Na koniec
grudnia minionego roku z funduszu alimentacyjnego korzystało 29 rodzin i wypłacono
560 świadczeń. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego wypłacone zostały
dla 10 uczniów.

Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy
i Miasta Przysucha podjęte zostały przez
Radę uchwały w sprawie: -przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Oﬁar Przemocy
w Rodzinie Gminy i Miasta Przysucha na
lata 2022-2027; -realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022; -przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Przysucha
na rok 2022”; -przyjęcia Strategii Rozwoju
Lokalnego Gminy i Miasta Przysucha na lata
2021-2027; -zmian w uchwale budżetowej
na rok 2022 oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na
lata 2022-2027. W końcowym etapie sesji
odczytane zostały pisma, które wpłynęły do
Rady i omówiono sprawy różne. Po czym
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha ogłosił zamknięcie obrad.
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231 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha odbyły się obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W
Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku oraz w Paraﬁi pw.
św. Jana Nepomucena w Przysusze
odprawione zostały msze święte w intencji Ojczyzny. W rocznicę uchwalenia
pierwszej polskiej ustawy zasadniczej,
która stała się dokumentem tworzącym
tożsamość suwerennego narodu, jak
również obchodzonego tego dnia święta Matki Bożej Królowej Polski, wspólną
modlitwą oraz złożeniem wiązanek biało-czerwonych kwiatów uczciliśmy Narodowe Święto 3 Maja oraz pamięć walczących o Polskę wolną i niepodległą.
Podczas

uroczystości

rocznicowych

obchodzonych w Skrzyńsku, Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz wraz z Radnymi złożył symboliczne kwiaty przy Pomniku Orła Białego. Natomiast w Przysusze, delegacja
samorządu gminnego: Zastępca Burmistrza Andrzej Lenart, Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Przysucha Mirosław Pierzchała oraz Radni złożyli kwiaty przy ﬁgurze Matki Bożej na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz
przedstawicieli samorządu gminnego,
w obchodach majowych uczestniczyli
także przedstawiciele samorządu powiatowego, służb i instytucji, placówek
oświatowych oraz poczty sztandarowe
i mieszkańcy miasta i gminy. Obchody rocznicowe w Przysusze uświetniła
Przysuska Orkiestra Dęta pod batutą
kapelmistrza Marka Kowalskiego zapewniając oprawę muzyczną uroczystości. W godzinach wieczornych w Domu
Kultury w Przysusze odbył się koncert
w wykonaniu zespołu „Jacie”, będący
uwieńczeniem tegorocznych uroczystości upamiętniających 231 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Dorota Widawska
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Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego z wizytą w Przysusze
wniosek o doﬁnansowanie inwestycji ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.
Budynek szkoły w Skrzyńsku przeszedł
kompleksową termomodernizację. Wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów, obróbki blacharskie, orynnowanie.
Docieplone zostały ściany zewnętrzne,
stropy i stropodachy oraz wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem
W Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze
w czwartek, 7 kwietnia br. odbyło się
podpisanie Umowy o doﬁnansowanie
projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku gmina Przysucha”
przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego oraz
Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
Tomasza Matlakiewicza i Skarbnika Anetę Olborską. Przyznane środki ﬁnansowe
z budżetu Województwa Mazowieckiego
w kwocie 1 307 014,55 zł, stanowią refundację kosztów w wysokości 80% całkowitej wartości inwestycji. Zadanie było realizowane w 2021r. ze środków własnych
gminy, ale jednocześnie złożony został
pomieszczeń,

przeprowadzono

prace

tynkarskie i malarskie. Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego obejmowała wymianę instalacji elektrycznej,
a stare lampy oświetleniowe zastąpiono
energooszczędnymi lampami typu LED.
Istotnym etapem był montaż instalacji
ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku. Nowoczesne i ekologiczne źródło zasilania, umożliwiające wytwarzanie
i zaopatrywanie placówki oświatowej
w energię, generując przy tym oszczędności. Efektem zrealizowanej inwestycji jest zarówno poprawa efektywności
energetycznej budynku szkoły, aby utrzymanie placówki było tańsze i bardziej
ekonomiczne, jak i poprawa warunków
kształcenia uczniów oraz pracy personelu placówki.
Dorota Widawska

22

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

PRZYSUCHA

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

23

PRZYSUCHA

Sukcesy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku
W kwietniu 2022 roku w Przysusze odbyły się VII Indywidualne Mistrzostwa
Szkół Powiatu Przysuskiego w Pływaniu. W zawodach uczestniczyli uczniowie

Publicznej

Szkoły

Podstawowej

w Skrzyńsku, startując w trzech kategoriach wiekowych, na dystansie 25m oraz
50m, w dwóch stylach pływackich. W wyniku rywalizacji ostatecznie w kategorii
dziewcząt klas IV-VI, II miejsce stylem
grzbietowym na dystansie 25m oraz III
miejsce stylem klasycznym, również na
dystansie 25m, zdobyła uczennica klasy
IV Julia Wrzesień. W kategorii dziewcząt
klas VII- VIII, stylem dowolnym na dystansie 25m oraz II miejsce stylem klasycznym na dystansie 50m, I miejsce zdobyła
uczennica klasy VII b Dominika Wrzesień.
W zawodach pływackich uczestniczyły

Trochim kl. VII b. Wszystkim naszym

czenia kolejnych sukcesów sportowych.

także uczennice: Zuzanna Trochim kl.

uczniom uczestniczącym w zawodach

Opiekunowie:

III, Natalia Włodarczyk kl V., Zuzanna

pływackich składamy gratulacje oraz ży-

Dariusz Balcerak oraz Dariusz Motyl.

Międzypowiatowy Finał w Indywidualnych Biegach Przełajowych
W piątek 22.04.2022r. w Jedlińsku odbył się Międzypowiatowy Finał
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Rozegrane zostały cztery
biegi w kategorii dziewcząt i cztery biegi w kategorii chłopców. Do
każdego biegu zgłoszono zawodników z 34 szkół. Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Przysusze reprezentowało 24 zawodników,
a do ﬁnału wojewódzkiego awansowało 3 chłopców: Mateusz Dyl
- VII miejsce, rocznik 2007, Błażej Próchnicki – VII miejsce, rocznik
2009, Miłosz Owczarski – IX miejsce, rocznik 2010. Finał wojewódzki odbędzie się 29.04.2022 r. w Kamionie, powiat Sochaczew.
Inga Dubaj

OGŁOSZENIE
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Przysuska Służba Komunalna w Przysusze oferuje do wynajęcia hale przemysłowe o powierzchni 500m2 znajdujące się
w Streﬁe Aktywności Gospodarczej w Przysusze przy ul. Radomskiej.
Udogodnienia:
•
dojazd do hali handlowej drogami utwardzonymi,
•
hala mieści się na utwardzonym placu,
•
teren ogrodzony,
•
korzystna lokalizacja,
•
duży parking.
Powierzchnia proponowana do wynajęcia sprawdzi się, jako
doskonałe miejsce na działalność handlowo-usługową, magazynową. Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu oraz danych lokalu można uzyskać osobiście w siedzibie Przysuskiej
Służby Komunalnej przy ul. Skarbowej 3 w Przysusze lub telefonicznie pod numerem tel. 48 375 78 85.
Zapraszamy do kontaktu!
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#SprzątamyDlaPolski

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Tego
dnia w wielu krajach prowadzone są akcje, których celem jest
promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze również włączyli się w działania służące ochronie środowiska. Dzieci
śpiewały piosenki tematyczne, wykonały także prace techniczne
z plastikowych butelek, a na korytarzu szkolnym pojawiły się plakaty, obrazujące, jak możemy pomóc naszej planecie. W tym roku
wzięliśmy również udział w akcji #SprzątamyDlaPolski pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów i posprzątaliśmy
teren znajdujący się w pobliżu obu budynków szkoły oraz teren
pobliskiego parku. Dziękujemy wszystkim dzieciom za zaangażowanie. Cieszymy się, że tak ochoczo wzięły udział w tej niezwykłej
lekcji „zielonego patriotyzmu”.
Inga Dubaj

znała egzekwo 3 pierwsze miejsca dla Hani Lipińskiej i Ady Rojek
z grupy I, Olgi Młodawskiej z grupy IV. Wyróżnienia otrzymały: Iga
Matlakiewicz z grupy I i Amelka Kowalska z grupy III. Nagrodzeni i wyróżnieni laureaci otrzymali dyplomy i książeczki. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy wszystkim dzieciom!.
Ewa Górnik

„Na planecie naszej Ziemi, ty
też miejsce swoje masz…”

„My małe dzieci, umiemy
segregować śmieci”

22 kwietnia na uroczystości Święta Ziemi, w Samorządowym
Przedszkolu Nr 1 w Przysusze rozstrzygnięty został przedszkolny konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „My małe dzieci,
umiemy segregować śmieci”, którego celem było wykonanie pracy plastycznej promującej ekologiczny styl życia, który dotyczy
problemów związanych z ochroną środowiska. Wykonana praca
powinna wskazywać proekologiczne postawy i zachowania. Na
konkurs wpłynęło 13 prac z różnych grup wiekowych, wykonanych różnymi technikami: kredką, farbami plakatowymi, wycinanka i wydzieranka z kolorowego papier, prace półprzestrzenne
z naklejonymi elementami z papieroplastyki. Z grupy I wpłynęło 3
prace, z grupy II - 5 prac, z grupy III - 2 prace i z grupy IV - 3 prace.
Komisja konkursowa przy ocenie pracy, brała pod uwagę samodzielność wykonania, zaangażowanie dziecka w pracę, estetykę
wykonania, inwencję i pomysłowość oraz zgodność z tematem
konkursu. Po dokładnej analizie wszystkich prac, komisja przy-

“Na planecie naszej Ziemi, ty też miejsce swoje masz…”., tak śpiewały dzieci z grupy II, w jednej z piosenek podczas uroczystości
w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Przysusze z okazji Święta
Ziemi 22 kwietnia 2022 r. Na wstępie, wychowawczyni grupy II,
p. Joanna Rakowska serdecznie powitała wszystkich zebranych
a szczególnie zaproszonego gościa Pana leśniczego Stanisława
Drelę. Dzieci z grupy II, 3 i 4 latki po raz pierwszy występowały przed publicznością gdzie wykazały się dużymi zdolnościami
wokalnymi jak i tanecznymi a mianowicie; prezentowały piosenki, wiersze i hasła o tematyce ekologicznej. W krótkim montażu
słowno - muzycznym uczyły i przybliżały prawidłowe zachowania w różnych środowiskach. Aby życie na naszej planecie było
przyjemne i zdrowe, dlatego wszyscy powinniśmy dbać o naszą
Ziemię. Hasłem przewodnim było: „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko”, które wszyscy zapamiętali. Małe przedszkolaki
wcieliły się również w małe mrówki oraz wróżki leśne, prezentując
swoje zdolności ruchowo - rytmiczne. W trakcie uroczystości p.
S.Drela przeczytał bajkę pt. „Duma mrowiska”, M.Strzałkowskiej
oraz dostarczył wszystkim drogocennych wiadomości na temat
mrówek oraz innych zwierząt. Kończąc to niezwykłe spotkanie dzieci wręczyły p. leśniczemu upominek w postaci drzewka
szczęścia wykonany z nieużytków. Podczas powyższej uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „My,
małe dzieci umiemy segregować śmieci,” w którym dzieci brały
udział i otrzymały dyplomy.
Joanna Rakowska
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RUSINÓW

Gmina Rusinów z pomocą dla Ukrainy
Po szoku, jakim dla całego świata była
agresja Rosji na Ukrainę, mieszkańcy
Gminy Rusinów wyrażają solidarność
z Ukrainą.
Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji
Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 2,84 miliona uchodźców
– informuje Straż Graniczna, to głównie
kobiety i dzieci.
Gmina Rusinów zorganizowała zbiórkę
niezbędnych rzeczy i artykułów pierwszej
potrzeby dla uchodźców. Mieszkańcy naszej gminy chętnie wzięli udział w akcji i nie
pozostali obojętni na potrzeby poszkodowanych na Ukrainie. Zbiórki zorganizowane były w świetlicy wiejskich w Rusinowie,
Urzędzie Gminy oraz w Publicznej Szkole
Podstawowej w Rusinowie. Dwukrotnie
został zorganizowany wyjazd z najpotrzebniejszymi rzeczami, które zostały
zebrane w świetlicy w Grabowej, Brogowej
i Rusinowie tj.: żywność, środki higieniczne i opatrunkowe, leki, koce i śpiwory, które
dotarły do punktu recepcyjnego w Zosinie.
W dwuosobowym składzie, który pojechał
na granicę, byli Pani Olga Pogorzała i Pan
Stanisław Pomykała.
Obecnie na terenie Gminy Rusinów za-

mieszkuje 31 osób z Ukrainy i tyle zo-

hojność, dobroć i solidarność z ludźmi,

stało nadanych numerów PESEL. Gmina

którzy w wyniku działań wojennych znaj-

przeznaczyła dwa mieszkania socjalne,

dują się w dramatycznej sytuacji i potrze-

w których przebywa 12 osób. W świetlicy

bują naszej pomocy.

wiejskiej w Brogowej na dzień dzisiejszy

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-

przebywa 10 osób oraz 9 osób w mieszka-

wali się w zbiórkę tj.: Pracownikowi Zarzą-

niach prywatnych. W tym 14 dzieci, które

dzania Kryzysowego, Gminnemu Ośrod-

uczęszczają do szkoły i przedszkola w Ru-

kowi Pomocy Społecznej w Rusinowie,

sinowie.

Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gminy

Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej We-

Rusinów, Kołom Gospodyń Wiejskich dzia-

sołowski wraz z Przewodniczącym Rady

łających na terenie Gminy oraz dzieciom

Gminy Rusinów Hieronimem Setą, ser-

i młodzieży szkolnej, pedagogom, dyrekto-

decznie dziękują wszystkim Darczyńcom

rom szkół z terenu gminy.

za okazane serce i wsparcie. Za Państwa

Kolejna zbiórka krwi w Gminie Rusinów

w akcji, wykazali się bardzo dużym zaan-

W niedzielę 27 marca br. odbyła się szósta

nów. Mieszkańcy gminy i powiatu, którzy

by bliźniego. Do udziału w zbiórce krwi

już akcja krwiodawstwa w Gminie Rusi-

specjalnie przyjechali, aby wziąć udział

zgłosiło się 16 osób, z czego krew oddało

gażowaniem oraz wrażliwością na potrze-

15 dawców, co dało prawie 7 litrów krwi.
Warto podkreślić, że wśród dawców była
osoba, która po raz pierwszy oddała krew.
Mamy nadzieję, że taka postawa, zachęci
jeszcze więcej darczyńców do oddawania
krwi.
Krew jest symbolem życia, a jej oddanie
jest jednym z najcenniejszych darów, jaki
można oﬁarować drugiemu człowiekowi.
Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Hieronimem Setą dziękują wszystkim, którzy do tej pory zdecydowali się na
uczestnictwo w akcji krwiodawstwa! Koordynatorem całej akcji była Katarzyna Stocka dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Rusinowie.
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Sukces uczennic ze szkoły z Rusinowa

•

wyróżnienie - Liwia Nowak w I kategorii wiekowej klas 0-II,

•

wyróżnienie - Aleksandra Kwiecień

W kwietniu, tuż przed świętami w Staro-

wręczenie nagród, które wręczyli Dyrektor

stwie Powiatowym w Przysusze został

Dariusz Ciecierski i Wicedyrektor Anna

rozstrzygnięty Powiatowy Konkursu na

Markiewicz składając gratulacje i życzenia

Fundatorem nagród dla laureatek konkur-

Najładniejszą

dalszych sukcesów. Nagrody otrzymały:

su było Starostwo Powiatowe w Przysu-

•

sze.

Pisankę

Wielkanocną.

Konkurs zaadresowany był do uczniów
wszystkich szkół powiatu przysuskiego.

III miejsce - Wiktoria Sowińska w II

w III kategorii wiekowej klas VI - VIII.

kategorii wiekowej klas III – V,

Celem konkursu było podkreślenie roli tradycji Świąt Wielkanocnych, pobudzenie
inwencji i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, wspieranie amatorskiej twórczości
artystycznej na terenie powiatu.
W tej edycji na konkurs wpłynęło ponad
325 prac, z których jury wyróżniło trzy prace z naszej szkoły. Przypomnijmy, że ze
szkoły z Rusinowa wpłynęło 46 prac, które
uczniowie wykonali pod kierunkiem pani
Barbary Odzimek - nauczycielki plastyki
i techniki.
We wtorek 12 kwietnia br. w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie odbyło się oﬁcjale

Wiosenne remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Rusinów
Gmina Rusinów na dzień 15 kwietnia br.
zamówiła i wykorzystała już na remonty dróg gruntowych 300 ton kruszywa.
W pierwszej kolejności naprawiane są drogi prowadzące do gospodarstw i posesji
mieszkańców.
Dzięki temu poprawi się jakość dróg na
terenie wszystkich miejscowości naszej
gminy.

Bezpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie
Urząd Gminy Rusinów uprzejmie informu-

konsultację można umówić się na wska-

sekPlus.

je, że od dnia 15 marca br. działa Punkt

zaną godzinę pod nr. tel. 48 67 270 22

Wniosek o dopłaty wraz z załącznikami,

Konsultacyjny, w którym rolnicy mogą

wew.15.

składa się w terminie do 16 maja br. (dzień

otrzymać bezpłatną pomoc w wypełnianiu

W roku 2022 rolnik może złożyć wniosek

15 maja 2022 r. przypada w niedzielę). Kto

wniosków o przyznanie płatności w ra-

wraz z załącznikami przez Internet, po za-

złoży wniosek po tym terminie – jednak

mach systemów wsparcia bezpośrednie-

logowaniu się do Platformy Usług Elektro-

nie później niż do dnia 10 czerwca 2022 r.

go.

nicznych (PUE), dostępnej na stronie inter-

- będzie miał pomniejszone należne płat-

Konsultacje udzielane są nieodpłatnie

netowej RiMR: https://www.gov.pl/web/

ności o 1% za każdy roboczy dzień opóź-

w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy

arimr/platforma-uslug-elektronicznych,

nienia.

w Rusinowie w godz. od 800 do 1400. Na

a następnie przejściu do aplikacji eWnio-
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WIENIAWA

Apel Wielkanocny
W dniu 13 kwietnia 2022 roku tuż przed

w Wieniawie odbył się uroczysty apel, któ-

obchodami

święta

ry wprowadził całą społeczność szkolną

chrześcijańskiego jakim jest Wielkanoc

w świąteczny klimat. Charakter uroczysto-

w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasa-

ści przypomniał zgromadzonym, że Jezus

mi Sportowymi im. Jana Kochanowskiego

Chrystus swoim cierpieniem i śmiercią

28

najważniejszego

wywyższył Krzyż, podnosząc Go do symbolu wiary Chrześcijańskiej. Jak napisał
poeta Karol Baliński „Tylko pod krzyżem,
Tylko pod znakiem, Polska jest Polską,
a Polak Polakiem”.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Opracowała: Agnieszka Czyżykowska

WIENIAWA

Wsparcie logopedyczne i psychologiczne dla naszych dzieci
Z diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa w zakresie usług społecznych została wyłoniona
usługa polegająca na kierowaniu dzieci
wymagających wsparcia logopedycznego
na zajęcia logopedyczne oraz na zajęcia
wymagające wsparcia psychologicznego.
Obie usługi są już realizowane w ramach
projektu „Centrum Usług Społecznych
w Wieniawie” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współﬁnansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Logopeda jak i psycholog został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego.
Usługa logopedy dostępna od 09 grudnia
2021r.
Indywidualne zajęcia z psychologiem odbywają się od 6 kwietnia b.r. Usługi te skierowane są wyłącznie dla dzieci i młodzieży z tereny Gminy Wieniawa.
Gabinet w którym przyjmują w.w specjaliści mieści w sali zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami
Sportowymi im. Jana Kochanowskiego
w Wieniawie.
Należy nadmienić, iż usługi proponowane
przez Centrum Usług Społecznych w Wieniawie, realizowane dla mieszkańców gminy Wieniawa przez okres trwania projektu
są bezpłatne.
Zainteresowanych rodziców, opiekunów
dzieci w.w usługami zapraszam do kontaktu z Koordynatorem Indywidualnych
Planów Usług Społecznych z Panią Anną
Kaszuba. tel.(48) 375 79 11 anna.kaszuba@gminawieniawa.pl
Z poważaniem
Edyta Wielgo

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

29

POWIAT PRZYSUSKI

Szparagi z boczkiem

szparagi kilka minut, staramy się je co jakiś czas przewracać, aby zarumieniły się

Jeżeli lubicie szparagi, to ten duet będzie

na blaszce do pieczenia. Jeżeli grillujecie

z każdej strony. Ja trzymam je na grillu

dla Was idealny. Moja rodzina je uwielbia

je na grillu węglowym, pamiętajcie aby

około 5 – 7 minut. Pysznie smakują z gre-

i zawsze czekamy cały rok, aż latem bę-

główki szparagów znalazły się w chłod-

ckim sosem tzatziki.

dziemy mogli znowu je przygotować i kie-

niejszym miejscu poza żarem. Grillujemy

Smacznego życzy Monika Grzywaczewska

cerowej w Borkowicach. Dwa zastępy PSP
oraz 2 zastępy OSP zadysponowano do
pożaru niezamieszkanego budynku na ul.
Nowy Świat w Rzucowie, gm. Borkowice.
W dniu 13 kwietnia: Dwa zastępy PSP zadysponowano do uszkodzonej konstrukcji
budowlanej, zwisającej z wieży kościoła
zagrażającej osobom postronnym poruszającym się w obrębie budynku na ul. ks.
Ściegiennego w Przysusze. Dwa zastępu
PSP zadysponowane został do zatrzaśniętego dziecka w samochodzie osobowym,
znajdującym się na parkingu na ul. Przemysłowej w Przysusze.
W dniu 14 kwietnia: Zastęp PSP oraz dwa
zastępy OSP zadysponowano do pożaru
trawy i drzew na terenie szkółki drzewek
i krzewów iglastych w Kochanowie, gm.
Borkowice. Zastęp PSP zadysponowano do podejrzenia podłożenia ładunku
wybuchowego w budynku biurowym na

ul. Radomskiej w Przysusze. Zastępy PSP
i OSP interweniowały przy 3 pożarach
traw na nieużytkowanych powierzchniach
rolniczych w miejscowościach Ulów gm.
Klwów, Snarki gm. Gielniów, Ryków gm.
Wieniawa.
W dniu 16 kwietnia: Dwa zastępy PSP
oraz OSP Rzuców zadysponowano do
pożaru sadzy w przewodzie kominowym
w budynku mieszkalnym na ul. Głównej
w Smagowie gm. Borkowice. Poza wyżej wymienionymi zdarzeniami codziennie sprawowany był dozór polowej izby
przyjęć, która znajduje się przed SPZOZ
w Przysusze.
Opracowanie:
mł. kpt. Mateusz Sagalara Komenda Powiatowa PSP w Przysusze

dy pojawią się w sklepach.
Składniki: Pęczek lub dwa młodych szparagów zielonych, Tyle plasterków boczku
wędzonego ile jest sztuk szparagów, oliwa, sól, pierz czarny mielony.
Sposób przygotowania: Szparagi wyjmujemy z opakowania. Następnie odłamujemy twardą, łykowatą część. Tak
przygotowane szparagi rozkładamy na
blacie kuchennym lub desce do krojenia
i nacieramy je oliwą oraz solą. Szparagi
możemy owijać osobno bądź po 2 sztuki
wędzonym boczkiem w plastrach. Szparagi układamy na rozgrzanym ruszcie lub

Straż w akcji
W okresie od 11 do 17 kwietnia br. jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu przysuskiego interweniowały łącznie przy 19 zdarzeniach:
W dniu 11 kwietnia: Dwa zastępy PSP zadysponowane zostały do podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego w budynku
użyteczności publicznej na ul. Szkolnej
w Przysusze.
W dniu 12 kwietnia: Trzy zastępy PSP oraz
zastęp OSP Przysucha zadysponowano do wypadku samochodu osobowego
i skutera, w wyniku którego poszkodowana została jedna osoba na ul. Grodzkiej
w Przysusze.
Zastęp PSP zadysponowany został do
pożaru trzciny na nieużytkowanych powierzchniach rolniczych na przy ul. Spa-

Ogłoszenie

Zdjęcia: st. ogn Piotr Modrzecki JRG Przysucha

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział I Cywilny zezwolił Gminie i Miastu
Przysucha na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 51659 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 1940/3, 1963/1, 1971/2 o łącznej pow. 0,1246 ha położoną w Przysusze, dla
której nie ma KW ani prowadzonego zbioru dokumentów, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy i Miasta
Przysucha z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi wskutek decyzji Starosty Przysuskiego z dnia 28 lipca 2020
roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tym zastrzeżeniem, że wymieniona kwota ma być wypłacona osobom, które wykażą się tytułem prawnym do tej działki na dzień ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 18 sierpnia 2020 r., lub spadkobiercom tej osoby. Sąd wzywa wierzycieli aby odebrali
kwotę złożoną do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 10 lat od doręczenia
wezwania, nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa.
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POWIAT PRZYSUSKI
Siłaczki
Puchem marnym,
Wielki Wieszcz cię nazwał.
Jesteś wietrzną istotą,
ze znawstwem dodał.
W epoce Romantyzmu,
kobieta taka była.
Z wielkim oddaniem,
swemu mężowi służyła.
Porcelanowo delikatna,
czytywała romanse.
Pieczołowicie dbała,
o wszelkie konwenanse.

Dawno te czasy,
słabej płci się skończyły.
Współczesne kobiety,
w siłaczki się przeobraziły.
Teraz muszą być silne.
W życiu zahartowane.
Z konkretnym zawodem.
Twarde, pracy oddane.
Walczyły o równe prawa.
Z mężczyzną rywalizowały.
Teraz mają za swoje.
Przecież nie tego chciały.
Jest równouprawnienie.
Lecz głównie do pracy.

Nadal są kruche i słabe,
a mężczyźni silni tacy.
Mają już dość równości.
Obowiązków ponad siły.
Chcą zrezygnować z praw,
które same wywalczyły.
W podziale płci,
Niebiosa spełniły zamierzenia.
Dla własnego dobra,
nie trzeba tego zmieniać.
Mężczyźni ręce i rozum,
po to dostali w przydziale,
by słabymi kobietami,
opiekowali się stale.

Halina Siwiec

Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
w formie darowizny na rzecz Gminy i Miasta Przysucha
Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 34 ust 8 oraz art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899), Starosta Przysuski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy i Miasta
Przysucha. Nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 591, 592 o pow. 0,4600 ha, położone w obrębie 0018 Wistka,
gminie Przysucha obszar wiejski, dla której prowadzona jest księga wieczysta RA1P/00016514/4. Działka nr 591 składa się
z użytków: Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe o pow. 0,3359 ha oraz N – nieużytki o pow. 0,0741 ha, natomiast działka
nr 592 stanowi Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe o pow. 0,05 ha. Nieruchomość gruntowa składa się z działek, które
położone są w swoim bezpośrednim sąsiedztwie i tworzą wspólnie zagospodarowaną nieruchomość o kształcie zbliżonym
do trójkąta, zagospodarowane są jako teren rekreacyjny, na którym znajdują się boiska sportowe, altana, staw; teren częściowo utwardzony jest kostką betonową, w pozostałej części urządzona jest zieleń, nieruchomość leży w terenach uzbrojonych
w sieć energetyczną, wodociągową i telefoniczną. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przysucha. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Przysucha uchwałą nr XVIII/158/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.: dz. nr 591 położona jest częściowo w terenach rolnych, predysponowanych do stworzenia systemu przyrodniczego gminy o znaczeniu lokalnym, częściowo
w miejscu występowania wód powierzchniowych; dz. nr 592 położona jest w terenach rolnych, predysponowanych do stworzenia systemu przyrodniczego gminy o znaczeniu lokalnym. Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę
majątkowego operatem szacunkowym z dnia 1 marca 2022 r w wysokości 61 089 zł. Niniejszy wykaz sporządzony został na
podstawie Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy i Miasta Przysucha części nieruchomości położonej w obrębie
Wistka, gmina Przysucha. Termin realizacji celu darowizny wynosi 5 lat od dnia zawarcia umowy darowizny, natomiast termin
wykonywania umowy darowizny wynosi 5 lat po zrealizowaniu celu darowizny. Celem darowizny jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Niniejszy wykaz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przysusze na okres 21 dni w terminie od 21 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r., ogłoszenie w prasie „Ziemia Przysuska”,
na stronie internetowej Starostwa www.przysucha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.przysucha.pl, a także wysyła
się do Urzędu Gminy i Miasta Przysucha celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Niniejszy wykaz przekazuje się Wojewodzie
Mazowieckiemu celem wywieszenia wykazu na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21
dni. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Przysusze – pokoju nr 21 w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1530 oraz telefonicznie: 48 675 23 52 (wew. 45). Na podstawie
art. 34 ust 8 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021
r., poz.1899) nie stosuje się przepisów dotyczących pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
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Mistrzostwa powiatu przysuskiego w pływaniu
01.04.2022.

