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Powiat z budżetem na nowy rok
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w 2019 r.,
która miała miejsce 19 grudnia Radni Rady Powiatu
w Przysusze przyjęli najważniejszą dla funkcjonowania samorządu uchwałę – budżet na 2020 r. Przed
samym głosowaniem nad projektem uchwały budżetowej na 2020 radni przyjęli porządek obrad i protokół
z poprzedniej sesji. Budżetową część debaty zainaugurowało przedstawienie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Przysuskiego na lata 2020 – 2026 wraz z objaśnieniem Zarządu Powiatu w Przysusze i projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego
na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu
w Przysusze. Następnie Rada wysłuchała przedstawionych, pozytywnych opinii Komisji Rady Powiatu
w Przysusze i wniosków radnych i Regionalnej Izby
Obrachunkowej i zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Rady Powiatu i wniosków radnych. Zgodnie z przedstawionym
projektem budżet powiatu na 2020 składać się będzie

z dochodów w wysokości 89 mln 711 tys. 589 zł, a planowane w 2020 r. wydatki to 89 mln 651 tys. 589 zł.
Wydatki inwestycyjne są planowane w 2020 r. na
15 mln zł. Rada Powiatu podjęła uchwały: w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Przysuskiego na lata 2020 – 2026, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na 2020 rok,
w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego, w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na rok 2019. Po wysłuchaniu informacji Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze
o stanie dróg powiatowych i przygotowaniach do
sezonu zimowego 2019/2020 rada powróciła do głosowań i przyjęła uchwały: w sprawie przystąpienia
Powiatu Przysuskiego do realizacji zadania w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowany ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, w sprawie
przyjęcia planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych
Rady Powiatu na rok 2020. Po wysłuchaniu informacji
o pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
i omówieniu spraw różnych sesja została zakończona.
Jak ocenia starosta Marian Niemirski jest to bardzo dobry projekt budżetu dla powiatu. Gwarantuje stabilne
funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych,
realizacja wszystkich zadań własnych powiatu na właściwym poziomie, szeroki zakres inwestycji w różne
dziedziny życia i funkcjonowania powiatu, oraz stały
systematyczny rozwój oferowanych usług publicznych.
Rok 2020 będzie szczególny dla naszego powiatu, ponieważ rozpoczynamy realizację przynajmniej 2 bardzo
nowoczesnych projektów realizowanych w oparciu o najnowocześniejsze technologie. O rozwoju prac będziemy
Państwa Czytelników informowali w trakcie roku.
Jarosław Bednarski

I rocznica Senior + w Borkowicach
W dniu 18.12.2019 r. w Dziennym Domu Senior+
w Borkowicach zostało zorganizowane spotkanie
wigilijne połączone z I Rocznicą funkcjonowania placówki. Placówka funkcjonuje w oparciu o dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015- 2020 Na uroczystość przybyli: starosta Marian
Niemirski oraz wicestarosta Marek Kilianek. Wszystkich przybyłych gości witał śpiewem chór naszego
domu. Seniorzy zaprezentowali specjalnie przygotowany na tą okazję program artystyczny związany ze
Świętami Bożego narodzenia oraz przypadającą na ten
czas rocznicę powstania placówki. Pan Starosta złożył
wszystkim życzenia świąteczne, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do stołu. Podczas spo-
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tkania panowała miła atmosfera, seniorzy rozmawiali
z zaproszonymi gośćmi a w tle były oglądane slajdy
z rocznej działalności placówki. Uwieńczeniem spotkania w DDS+ był tort. Trzeba wspomnieć, że DDS+
w Borkowicach posiada bogatą ofertę zajęciową,
która realizowana była dzięki działaniom w zakresie
realizacji zadania publicznego tj.: zajęcia ruchowe:
”Aktywny Senior”, trening umiejętności spędzania
czasu wolnego, trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów, opieka socjalna, w tym
zapewnienie ciepłego posiłku, zajęcia integracyjne.
Analizując przebieg zadań w DDS+ należy podkreślić,
że zauważalny jest postęp w każdej dziedzinie funk-
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cjonowania placówki. Seniorzy tworzą szczególną
społeczność odkrywając swoje pasje i umiejętności, co
wyzwala w nich pozytywne emocje i wiele życzliwości. Widać u naszych uczestników znaczącą poprawę
kondycji fizycznej i psychicznej oraz ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności
życia codziennego oraz zaradności osobistej. Dzięki
nowym umiejętnościom obserwujemy u seniorów
wzrost poczucia własnej wartości. Seniorzy działają
w kołach rozwijających zainteresowania i praktyczne
umiejętności, należy pokreślić, że aktywności te są realizowane również w czasie poza zajęciami w DDS+.
Najważniejsze jednak dla nas – zespołu pracującego
z uczestnikami, jest opinia samych zainteresowanych
o wysokiej przydatności naszej pracy oraz satysfakcji
z uczetsnictwa w zajęciach organizowanych przez
Dzienny Dom Senior+.
Edyta Majos
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Noworoczne spotkanie samorządowe powiatu przysuskiego.
„Przysucha to symbol zwycięskiej energii”–
zwraca się do uczestników prezydent Andrzej Duda
20 stycznia 2020 w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbyło się cykliczne noworoczne spotkanie samorządowe powiatu przysuskiego. Organizatorzy zaprosili wybitnych
przedstawicieli życia duchowego i świata polityki. W roku bieżącym z zaproszenia starosty do spotkania się
z mieszkańcami powiatu skorzystali: Minister w kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy Adam Kwiatkowski,
Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Posłanki i Posłowie Ziemi Radomskiej: Marek Suski, Anna Kwiecień, Agnieszka Górska, Andrzej Kosztowniak.
Zaproszenie Starosty przyjął ks. biskup Henryk Tomasik, ks. Dziekan Andrzej Szewczyk, Ks. Dziekan Adam
Łukiewicz, ks. Proboszcz Stanisław Traczyński.
Spotkanie rozpoczęła prowadząca Małgorzata Bednarska – dyrektor ZS 2 w Przysusze. W hali
sportowej zgromadziło się łącznie ponad 500 osób
– przedstawicieli wszystkich instytucji powiatowych,
reprezentanci samorządów gminnych z burmistrzem,
wójtami gmin i radnymi do rad gmin na czele. Byli
przedstawiciele lokalnego biznesu i pracownicy powiatowych służb i straży. Po ciepłym powitaniu zebranych
prowadząca poprosiła o zabranie głosu gospodarza
spotkania Starostę Przysuskiego Mariana Niemirskiego. Starosta powiedział: ”Ekscelencjo Księże Biskupie,
Szanowny Panie Marszałku, Panowie Ministrowie. Koleżanki Samorządowcy. Drodzy Goście. Przez ostatnie
blisko dwadzieścia lat udało nam się jako środowisku
zbudować tradycję noworocznych spotkań samorządowych, które z roku na rok są okazją do rozmowy przedstawicieli życia publicznego, duchowego z mieszkańcami
powiatu przysuskiego. Fakt, iż tak wielu wybitnych gości
czyni nam honor przyjeżdżając do powiatu przysuskiego
w dzień naszego spotkania, świadczy o tym, że są one
tak ważne, jak ludzie, którzy na nie przybywają. Jest
to również możliwość do okazania sobie wzajemnego
szacunku. Jako gospodarz dzisiejszej uroczystości jestem
zobowiązany podziękować wszystkim, którzy mimo
swoich rozległych obowiązków znaleźli czas, aby razem
z nami dzielić się swoimi refleksjami o Polsce, jak również
dodać naszemu spotkaniu splendoru i godności. Jest to
też pierwsza nadarzająca się okazja, aby pogratulować
wszystkim Państwu Parlamentarzystom wyników wyborczych i zwycięstwa w wyborach do Sejmu. Cieszę się
z Państwa sukcesu tym bardziej, że powiat przysuski
miał w nim swój znaczący udział. Brawa dla Parlamentarzystów. Pragnę serdecznie powitać Przybyłych Gości

Drodzy Państwo
Rozpoczynający się rok 2020 będzie rokiem przeobrażania naszej ojczyzny w sprawnie działający organizm, coraz mniej obarczony ciążącymi nad III Rzeczpospolitą błędami wywodzącymi się jeszcze z czasów
komunistycznych.
W takim dniu, jak dzisiejszy nie sposób nie wspomnieć o najbardziej chyba udanej reformie przeprowadzonej w Polsce po upadku starego systemu. Reforma samorządowa polegająca na powstaniu I samorządowego
poziomu realizacji zadań państwa okazała się wielkim
sukcesem. Jednostki gminne rozpoczynające działalność
według nowych zasad przejęły odpowiedzialność za realizację zadań oświatowych, w dziedzinie dostępności do
opieki medycznej, pieczę nad drogami lokalnymi, a także szereg obowiązków z dziedziny administracji i usług
publicznych dla ludności. Dzisiaj, po trzydziestu latach
od wprowadzenia tamtej reformy można już ją obiektywnie ocenić. To był absolutny strzał w przysłowiową
„dziesiątkę”. Największą zaletą zdecentralizowanego
systemu była wzajemna bliskość władzy i tych którzy ją
stanowili. W nowym układzie samorządność oznaczała odpowiedzialność i wręcz sąsiedzką, stałą kontrolę
poczynań, sprawowaną przez mieszkańców. Znaczenie
tego faktu było nie do przecenienia. Sukces wyborczy
i wygranie wyborów nie oznaczało końca pracy, ale
dopiero jej początek, i to pracy obarczonej dążeniem do
pełnej transparentności i odpowiedzialności przed wyborcami. Była to być może na początku sytuacja trudna,
ale przyniosła ona znakomite efekty. W kilka lat, tam,
gdzie pojawiły się samorządy wyposażone w konkretne
narzędzia i możliwości, tam rozpoczął się wręcz wyścig
po efekty. Gminy pierwsze poradziły sobie z czymś, co od

Wielu znakomitych uczestników przybyło na spotkanie noworoczne
powiatu przysuskiego.

Bardzo interesujące i stojące na wysokim poziomie
przemówienie wygłosił starosta Marian Niemirski
początku czasu powojennego było absolutnie niewykonalne. Doprowadziły główne arterie komunikacyjne na

Spotkanie zwieńczył bardzo dobrze przyjęty koncert
lokalnych mistrzów estrady.
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swoim terenie do stanu używalności. W konsekwencji
prowadziło to do paradoksów. Drogi główne, klasyfikowane, jako krajowe, o znaczeniu tranzytowym znajdowały się często w znacznie gorszym stanie, niż drogi
lokalne. Jeśli nie pamiętacie Państwo – proszę przypomnieć sobie i porównać stan drogi nr 12 do Radomia, lub
drogi wojewódzkiej nr 727 do Szydłowca z jakością ulic
oraz dróg budowanych z wielkim poświęceniem i intensywnością przez wszystkie samorządy gminne.
Jak wiele samorządy były w stanie zdziałać przez
pierwsze dziesięć lat po reformie mogłem się przekonać,
kiedy jako wicestarosta obejmowałem w 2002 r. swoje
obowiązki odpowiedzialności za oświatę powiatową
przejętą przez powiaty od kuratoriów, czyli przez samorządy od administracji rządowej. Gospodarze gmin dbali
o najmniejsze nawet placówki szkolne, budowali hale
sportowe, po prostu inwestowali. Dzisiaj, na szczęście
tych różnic już nie ma.
Nowe możliwości pojawiły się przed samorządami
w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Aktywne
samorządy rozpoczęły decydować się na zadania, które
wcześniej ze względu na ich wielkość i brak źródeł finansowanie były wcześniej niemożliwe do realizacji. Ilustrują ten fakt inwestycje zrealizowane po 2004 r. z udziałem
funduszy europejskich przez samorządy gminne i powiat
przysuski.
Przez 30 lat, które minęły samorządy odmieniły Polskę lokalną, która w roku 2020 nie różni się już od innych
części Europy, w wielu przypadkach wyprzedzając infrastrukturalnie państwa, które swoją drogę do wolności
rozpoczynały z wyższego lub takiego, jak my pułapu.
Z tą misją – dbałości o stały rozwój, startujemy również i my samorządowcy powiatu przysuskiego w 2020.
A będzie się u nas działo bardzo wiele. To, co chcę podkreślić to fakt, że wszystkie wymienione projekty znajdują się już na wstępnym etapie realizacyjnym, nie są
tylko zamiarem, czy planem budżetowym. To konkretne
przedsięwzięcia, które będziemy realizować i finalizować w trakcie nadchodzących miesięcy. Wymienię tylko
realizację kilku unikatowych w skali Europy projektów
„AVATAR” (wirtualny asystent osób starszych), Asystent Osób Niepełnosprawnych, Polska Szkoła Ekologii
z absolutnie unikatową technologią edukacyjną opracowaną przez „Occulus Rift” w oparciu o technologię
Virtual Reality. Zadbamy o edukację młodzieży. W bezpośredniej bliskości naszej szkoły mundurowej – Liceum
Kadetów w Lipinach powstanie spełniająca standardy
MON strzelnica. Młodzież ucząca się zawodu w ZS nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze będzie zdobywać
doświadczenia podczas praktyk zagranicznych. Dalej
będziemy budować drogi powiatowe. Będziemy inwestować w powiatową służbę zdrowia. Planujemy, że rok
2020 będzie kolejnym rokiem priorytetowym pod tym
względem w inwestycjach powiatowych.
Łącznie na inwestycje w roku 2020 wydamy grubo
ponad 20 mln zł. Nie byłoby to możliwe bez aktywnej
polityki państwa polskiego wspierającego samorządy
potężnymi dotacjami w dziedzinie budowy dróg, ekologii, czy wsparcia osób niepełnosprawnych, a także
– choć w mniejszym niż kiedyś stopniu funduszy europejskich. Za tą pomoc wspierającą samorządy – a więc
nas ludzi mieszkających w Polsce lokalnej pragnę serdecznie podziękować i zapewnić, że każda złotówka
otrzymana na inwestycje będzie bardzo dobrze wykorzystana.
Szanowni Państwo. W roku 2020 będziemy wspominać o ludziach i rzeczach wielkich, które bezpośrednio
wpłynęły na losy Polski, Europy i Świata. Myślę o 100
rocznicy bitwy warszawskiej, 100 rocznicy urodzin Jana
Pawła II, 80 rocznicy śmierci w bezpośredniej bliskości naszego powiatu majora Henryka Dobrzańskiego
„Hubala” - pierwszego partyzanta II wojny światowej.
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W roku 2020 będziemy cieszyli się również z beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego legendarnego
Prymasa Polski, człowieka, należącego w historii Polski
do nielicznego grona osób, które w najciemniejszych jej
momentach miały odwagę dźwignąć na swoje barki
ciężar przewodnictwa. Czuję się w obowiązki przywołać
pamięć człowieka, który swoim życiem i pracą w największym stopniu przyczynił się do uratowania w Polsce Kościoła, a więc również polskości i perspektywy
do odzyskania wolności. Jesteśmy dumni, że ta wielka
postać polskiego Kościoła znajdzie się między błogosławionymi. ks. Kardynał Wyszyński stał się tym, który
nie bał się sprzeciwić komunistom i przyjął z godnością
wszelkie konsekwencje. Zainaugurował on Wielką Nowennę – dziewięcioletni czas przygotowania Narodu
Polskiego do obchodów Milenium Chrześcijaństwa. Był
to program odnowy Ojczyzny w oparciu o Jasnogórskie
Śluby Narodu. 26 sierpnia 1956 Uwięziony w Komańczy,
w łączności z pielgrzymami zebranymi na Jasnej Górze
złożył Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Setki tysięcy pielgrzymów w imieniu narodu polskiego przysięgły
wierność Matce Bożej i Kościołowi Polskiemu. Polacy
ślubowali ochronę życia, szczególne poszanowanie i nierozerwalność rodziny, która miała być miejscem wzrastania młodego pokolenia wolnego od bezbożnictwa
i zepsucia oraz poszanowanie praw kobiet. Naród ślubował wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności,
marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
W ten właśnie sposób komuniści przegrali walkę
o władanie umysłami i sercami Polaków. Śluby Jasnogórskie i uroczystości milenijne w ostateczny sposób
podkreśliły i utrwaliły mentalną niezgodność narodu
dochowującego wierności Kościołowi z wszelkimi nieprawościami typowymi dla systemu komunistycznego.
Ksiądz Kardynał Prymas Stefan Wyszyński pozostawił
nam dziedzictwo wolności, wierności i dbałości o człowieka. Nauczył, jak przetrwać komunistyczną noc bezprawia, przemocy i przymusu, dając światło nadziei na
wolność i wzmacniając ducha. Swoją drogą treść ślubów
z sierpnia 1956 r. staje się dziś, jak sądzę, konieczna do
szczególnego zapamiętania. Ruchy neokomunistyczne
odzyskują wpływy, a my podlegamy stałej presji medialnej, wręcz atakowi skierowanemu przeciw rodzinie,
małżeństwu, życiu, religii, odpowiedzialności, uczciwości i wierności tradycyjnym wartościom kulturalnym
i religijnym. Z troską muszę zauważyć, ze wielu z nas
oczadzonych liberalną narracją tej retoryce ulega, nie
widząc, że z wielkim trudem naród polski już raz z tymi
społecznymi eksperymentami walczył i zwyciężył. Mam
wrażenie, że ta walka rozpoczyna się na nowo i jest
bardzo dobrze przygotowana. Być może, gdyby Ksiądz
Prymas żył dzisiaj wezwałby nas na Jasną Górę i znowu
powiedział swoje non possumus – nie możemy pozwolić
kalanie wszystkiego co jest nam Polakom święte i drogie. Ale w czasach, kiedy Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
nie może już nas prowadzić, może już najwyższy czas,
żeby każdy z nas powiedział non possumus tam, gdzie
uważamy to za konieczne. Dziękuję Państwu za uwagę.”
Po wystąpieniu Saroty Prowadząca zaprosiła na scene Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha – Tomasza
Matlakiewicza, Wójta Gminy Borkowice – Roberta
Fidosa, Wójta Gminy Gielniów – Władysława Czarneckiego, Wójta Gminy Klwów – Piotra Papisa, Wójta
Gminy Odrzywół Mariana Kmieciaka, Wójta Gminy
Potworów - Marka Klimka, Wójta Gminy Rusinów
– Andrzeja Wesołowskiego i Wójta Gminy Wieniawa
Krzysztofa Sobczaka. W uznaniu zasług włożonych
w budowę samorządu gminnego starosta wyróżnił
Burmistrza i Wójtów pamiątkowymi tabliczkami.
Z przesłaniem prezydenta Andrzeja Dudy do
mieszkańców powiatu wystąpił Minister Adam Kwiatkowski, który przekazał zebranym słowa Pana PrezyInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

W imieniu Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy
wystąpił minister Adam Kwiatkowski.
denta Rzeczpospolitej: Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzej Duda.
Uczestnicy i Organizatorzy uroczystego spotkania samorządowców. Przysucha, woj. mazowieckie.
Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze ! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie i Europosłowie!
Ekscelencjo Księże Biskupie! Szanowny Panie Starosto!
Szanowni Przedstawiciele Władz Wojewódzkich i Samorządowych. Szanowni Państwo!
Rozpoczynający się rok 2020 niesie wiele doniosłych
wydarzeń i rocznic. Jeden z tych ważnych jubileuszy wymownie świadczy o wspaniałym dorobku odrodzonej
w naszym kraju demokracji lokalnej.
Mija właśnie 30 lat od przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, niedługo też będziemy świętować
30. rocznicę wyborów do rad gmin. Były one – warto to
podkreślić – pierwszymi w okresie powojennym całkowicie wolnymi wyborami, zważywszy, że wybory parlamentarne w 1989 r. były wolne tylko częściowo i zostały
naznaczone u swojej genezy kontraktem politycznym.
Jest znaczącym symbolem, że wybierając w sposób
wolny swych przedstawicieli do organów samorządu
terytorialnego Polacy mogli się przekonać, że odzyskują
swój dom, niepodległą Polskę i że jednym z pierwszych
przejawów wolności jest możliwość decydowania przez
obywateli o sprawach najbardziej ich dotyczących.
Z perspektywy minionych 30 lat widać bardzo
wyraźnie, jak ogromny jest wkład samorządowców
w rozwój gospodarczy, społeczny i cywilizacyjny naszej
Ojczyzny. Chciałbym złożyć na Państwa ręce, jako reprezentantów środowiska samorządowego złożyć wyrazy
głębokiego uznania i wdzięczności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym uroczystym spotkaniu. Cieszę się, że jest ono dowodem bliskich
więzi, współdziałania i dobrego zrozumienia pomiędzy
ludźmi, oddanymi idei samorządności. Jestem przekonany, że Państwa współpraca i wymiana doświadczeń
przyczyni się do jeszcze lepszego wypełniania misji na
rzecz Państwa lokalnych wspólnot i naszej Ojczyzny
Rzeczpospolitej Polskiej.

POWIAT PRZYSUSKI
Witając 2020 rok wyraziłem ufność, że będzie on
rokiem polskich zwycięstw. Przysucha – miejsce, które
zasłynęło tym, że zostały tu sformułowane koncepcje
programowe nadające impet polskim przemianom
– może być uznana za symbol zwycięskiej energii. Zachowuję w pamięci serdeczną gościnność i życzliwość,
jaką obdarzyli mnie przedstawiciele tutejszych władz
samorządowych oraz mieszkańcy Przysuchy i powiatu
przysuskiego, gdy jako kandydat w wyborach prezydenckich ruszałem w drogę po zwycięstwo w elekcji na
najwyższy urząd Rzeczpospolitej. Składam Państwu
najlepsze życzenia, aby rok 2020 przyniósł nam jak najwięcej zwycięstw i sukcesów, zbiorowych i osobistych.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia, poczucia
spełnienia w ważnej publicznej misji oraz rodzinnego
szczęścia. Raz jeszcze proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia. Wszystkiego dobrego w rozpoczynającym
się 2020 roku. Z wyrazami szacunku Andrzej Duda (podpis własnoręczny)
Kolejnymi mówcami byli Panowie Parlamentarzyści: Stanisław Karczewski i Marek Suski. W swoich
wystąpieniach podkreślali ogromne zasługi samorządu powiatu przysuskiego w porządkowaniu, organizowaniu i prowadzeniu spraw mieszkańców. Podkreślali
fakt, że Przysucha była miejscem sformułowania tez
programowych Prawa i Sprawiedliwości, które zapoczątkowały czas dobrej zmiany w Polsce. Mówili
o wielkim znaczeniu zwycięstwa Prezydenta Andrzeja Dudy w nachodzących wyborach prezydenckich.
Mówili o istotnym znaczeniu aktywności i patriotyzmu władz lokalnych dla ich prawidłowego funkcjonowania, a także o wsparciu udzielanym przez rząd
inwestycjom samorządowym odmieniającym wygląd
i funkcjonowanie Polski lokalnej. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości z błogosławieństwem dla
wszystkich zebranych na spotkaniu wystąpił ks. Biskup
Henryk Tomasik: „Z Ewangelii wg Św. Jana. W czasie

Mieliśmy przyjemność gościć i wysłuchać naszego
senatora i obecnego Wicemarszałka Senatu
p. Stanisława Karczewskiego.

Błogosławieństwa zebranym udzielił
ks. biskup Henryk Tomasik.

Przemówienie p. posła Marka Suskiego
wzbudziło duze zainteresowanie widowni.
ostatniej wieczerzy Jezus rzekł do swoich uczniów. To
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak, jak was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,
co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie co czyni pan jego, ale nazwałem Was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali ale
ja wybrałem was i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. To Wam
powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Oto
słowo Pańskie. Drodzy Siostry i Bracia. Wsłuchujemy
się w ten najpiękniejszy program życia jednostki i społeczeństwa, którym jest Ewangelia, dziękujemy za objawienie, które dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa,
za ten przepiękny program życia społecznego w którym
uczy nasz Zbawiciel. Na progu nowego czasu, który jest
darem już teraz prosimy Pana Boga, aby pomógł nam
wypełnic nam ten czas dobrem. Dobrem otrzymywanym
i dobrem doświadczanym. Pragnę w tym momencie,
w imieniu nas duszpasterzy, podziękować Państwu za
zaangażowanie w sprawy człowieka, społeczeństwa
w różnych wymiarach. Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi, naszym parlamentarzystom, dziękujemy
wszystkim samorządowcom, wszystkim uczestniczącym
w różnych strukturach władzy za troskę o człowieka
i naszą ojczyznę. Bardzo dziękujemy, za troskę o to , aby
polska kultura trwała w tym najdoskonalszym swoim
wymiarze. Polska kultura to także ewangelia, to także
chrześcijaństwo, to także działalność naszych wielkich
twórców, którzy swoją działalność czerpali z Ewangelii,
bo nie sposób zrozumieć Polskiej kultury bez Bogurodzicy, bez Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida
i tylu wielkich twórców. Ale także nie sposób rozumieć
polskiej kultury i polskiej historii bez biskupa Wincentego Kadłubka, bez biskupa Długosza, bez prymasa
Mikołaja Trąby, który bronił polskiej racji stanu w konInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

tekście Krzyżaków. Nie sposób zrozumieć polskiej historii
bez księdza Skorupki, Księdza Brzóski, księdza Jerzego
i naszego księdza Romana Kotlarza. Bardzo dziękujemy,
że dostrzegacie miejsce dla polskiej kultury w wymiarze
ewangelicznym dla Ewangelii i także Kościoła w dwóch
wymiarach, dla ludzi wierzących i dla kościoła instytucjonalnego, bo to się nie utożsamiają te dwie wartości.
Bardzo dziękujemy za troskę o rodzinę i pragnę w tym
momencie podziękować panu Staroście w tym momencie, że Przysucha stała się jednym z pierwszych samorządów, które propagują Samorządową Kartę Praw
Rodziny. I to się stało inspiracją dla innych. To niezwykle
ważne zadanie, które staje przed nami, aby służyć naszej
rodzinnie. Los Kościoła, Ojczyzny i Narodu zależy od rodziny. Tak mówił na początki swego pontyfikatu Święty
Jan Paweł II. Bardzo dziękuję za tę pracę na rzecz rodziny
i życzę, aby Pan Bóg, który jest najlepszym ojcem błogosławił tworzeniu każdej rodziny w różnych wymiarach,
także tym dosłownym, a także naszej rodzinie, którą
jest ojczyzna. Życzymy bożej mocy w realizowaniu tego
wszystkiego, co służy człowiekowi, ojczyźnie, a przede
wszystkim Panu Bogu. I życzymy wielkiej umiejętności
w rozwiązywaniu trudnych problemów. Aby spełniło
się w naszej ojczyźnie to o czym mówił Norwid, abyśmy
umieli się w naszej ojczyźnie ładnie różnić. Niech Pan
Bóg wszystkim błogosławi. Chciałbym złożyć te życzenia słowami modlitwy franciszkańskiej: O Panie uczyń
z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość
tam gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie
panuje krzywda, abyśmy nie tylko szukali zrozumienia, co potrafili zrozumieć, nie tylko szukać miłości , co
kochać. Niech pan Bóg wszystkim błogosławi. Prosimy,
aby to boże błogosławieństwo towarzyszyło nam przez
ten nadchodzący czas.” Po wspólnej modlitwie ksiądz
Biskup udzielił zebranym błogosławieństwa, które
zakończyło część oficjalną spotkania. Prowadząca Małgorzata Bednarska zaprosiła na scenę artystów: Powiatową, Młodzieżową Orkiestrę Dętą VOX Cordium pod
batutą Waldemara Cichawy i towarzyszących jej solistów: Katarzynę Bochyńską – Wojdył - śpiew, Urszulę
Rejmer – skrzypce oraz Karola Sionka – pianino. Piękny koncert podczas którego zaprezentowane zostały
popularne kolędy, arie operetkowe i pieśni klasyczne,
spotkał z bardzo wysokim uznaniem i oceną widzów.
Po jego zakończeniu Dyrektor Małgorzata Bednarska
zaprosiła gości spotkania na poczęstunek przygotowany przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Poczęstunek zakończył uroczystość.
Jarosław Bednarski
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Z serca do serca
21 grudnia w Domu Kultury w Przysusze odbyła się
druga edycja świątecznego koncertu „Z serca do serca”
pod honorowym patronatem Starosty Przysuskiego

Mariana Niemirskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta
Przysucha Tomasza Matlakiewicza. Tego dnia zbieraliśmy pieniądze na świąteczne paczki dla dzieci z ubogich
rodzin powiatu przysuskiego, a także rehabilitację Klaudii Orzechowskiej, która uległa poważnemu wypadkowi. Dzięki hojności licznej publiczności udało się zebrać

18 tys. 632 zł 25 gr. Paczki w których znajdowały się słodycze, gry oraz zabawki o łącznej wartości 8 tys. 632 zł.,
25 gr trafiły do 170 dzieci, zaś na rehabilitację Klaudii
przekazaliśmy 10 000 zł. Gwiazdami tegorocznego koncertu były dzieci z Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze
oraz reprezentantki Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skrzyńsku. Ponadto świąteczne utwory wykonała
lokalna formacja składająca się z ambitnych i niezwykle
uzdolnionych, młodych artystów, tj. Joanna Mordak,
Klaudia Kordubska, Weronika Mandecka, Łukasz Ciecierski, Adrian Rozmarynowski, Jacek Pieszczek, Michał
Chylak, Kuba Mandecki, Paweł Krupa oraz bracia Kacper
i Dawid Cichawa. Serdeczne podziękowania składamy
na ręce patronów honorowych, darczyńców, artystów
oraz licznych gości, którzy od początku wspierają naszą
inicjatywę. Obecnie trwają przygotowania do trzeciej
edycji koncertu na którą już dziś gorąco zapraszamy.
Dagmara Górnik

Przysuscy policjanci zatrzymali
sprawców kradzieży do budynków
mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych
Policjanci z Przysuchy zatrzymali trzech mężczyzn,
którzy w ubiegłym roku kradli wartościowe przedmioty na terenie powiatu przysuskiego. Mężczyźni wykorzystywali nieobecność właścicieli obiektów. W ten
sposób dokonali 12 włamań do garaży, obiektów gospodarczych, budynków mieszkalnych i domków letniskowych. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Komendy Powiatowej w Przysusze w ubiegłym roku otrzymywali zgłoszenia o kradzieżach, które
miały miejsce na terenie na terenie gmin: Odrzywół,
Klwów i Przysucha. Łupem złodziei padały elektronarzędzia, piły i kosy spalinowe, instalacje elektryczne

oraz olej napędowy z pojazdów ciężarowych. Dzięki działaniom
policjantów udało się ustalić, że sprawcami włamań i kradzieży
są dwaj bracia, mieszkańcy gminy Odrzywół, w wieku 22 i 20 lat
oraz ich 19-letni wspólnik z powiatu opoczyńskiego. Łącznie ich
łup wart był ponad 40 tys. złotych. Część ze skradzionych rzeczy
udało się odzyskać. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sprawcy przyznali się do dokonania licznych kradzieży i kradzieży z włamaniem
w okresie od sierpnia 2019 roku do stycznia br. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Przysusze, która zastosowała
wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Grozi
im do 10 lat pozbawienia wolności.
st. asp. Aneta Wilk
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Serdeczne wyrazy współczucia
składamy naszej Drogiej Koleżance
Pani Sekretarz

Elżbiecie Nielipińskiej
z powodu śmierci Ojca.
W tych trudnych dla Pani dniach
zapewniamy
o naszym szczerym współczuciu
i ofierze modlitwy.
Koleżanki i Koledzy współpracownicy
ze Starostwa Powiatowego
w Przysusze
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Uroczyste podpisanie umów
w ramach Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych na rok 2020
30 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło podpisanie umów w sprawie przywrócenia w powiecie przysuskim lokalnych połączeń
autobusowych, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim
Konstantym Radziwiłłem a Powiatem Przysuskim
reprezentowanym przez Wicestarostę Marka Kilianka. Umowa została również podpisana przez Starostę
Mariana Niemirskiego i Skarbnik Ewę Białecką. Powiat
przysuski dzięki współpracy z urzędem wojewódzkim,
będzie mógł dofinansować lokalne kursy autobusowe
kwota ponad 100 000 zł. W ramach naboru wniosków
o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2020 r. do Wojewody
Mazowieckiego Powiat Przysuski złożył wniosek na
3 linie komunikacyjne: Sołtysy – Przysucha przez:
Rozwady – Gielniów, Lipiny – Odrzywół – Rusinów – Przysucha, Bąków Kolonia – Brogowa –
Przysucha. Już następnego dnia po podpisaniu umowy z Wojewodą, czyli 31 grudnia br. została podpisana
umowa pomiędzy Powiatem Przysuskim, a opera-

Przedstawiciele samorządów, które dzięki współpracy z Wojewodą reaktywują loklalne połączenia
autobusowe.

Powiat Przysuski
stawia na innowacje
Powiat Przysuski (partner projektu) wraz
z Akademią Sztuki Wojennej (lider projektu)
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich pt. "Innowacyjny model pomocy
awatar opiekuna osoby starszej”

Celem projektu jest: Opracowanie nowatorskiego
rozwiązania awatar i jego implementacja do potrzeb
społecznych

Wicestarosta podpisuje umowę z wojewodą
w sprawie przewozów autobusowych.
torami na świadczenie usług w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego. Realizacja postanowień
umowy rozpoczęła się z początkiem 2020 r. Autobusy
już obsługują podróżnych na trasach lokalnych. Przypominamy, że przywrócenie transportu publicznego
jest możliwe dzięki tzw. „piątce Kaczyńskiego” sformułowanej w czasie kampanii wyborczej do parlamentu.
Wicestarosta Marek Kilianek pytany o znaczenie tej
umowy powiedział: ” My zawsze we władzach powiatu
przysuskiego popieramy wszelkie inicjatywy związane
z poprawa jakości życia naszych mieszkańców. Dlatego
też z satysfakcją przyjęliśmy projekt władz centralnych
zakładający wsparcie finansowe samorządów odbudowujących lokalne połączenia komunikacyjne. Cieszymy
się razem z naszymi mieszkańcami, którzy po latach
przerwy będą mogli korzystać z lokalnej komunikacji
działającej lepiej i w sposób bardziej sprawny. Wypada mieć nadzieję, że to nie ostatni projekt tego typu”.
Rozkład jazdy obowiązuje od 1 stycznia 2020r i jest
dostępny na stronie internetowej http://www.przysucha.pl w zakładce: dla mieszkańców.
Martyna Seta

Dofinansowanie projektu z UE: 1 351 617,60 PLN

W Powiecie Przysuskim rozpoczęła się realizacja projektu pn.”Innowacyjny model pomocy Awatar
opiekuna osoby starszej”. Powiat Przysuski realizuje
projekt wspólnie z Akademią Sztuki Wojennej. Jego
celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszego w Polsce i Europie modelu pomocy osobom starszym. Model
ten oparto o najnowsze technologie programistyczne
i technologiczne - awatar, jak sama nazwa wskazuje,
to luminescencyjna postać naturalnych rozmiarów,
wyświetlana w technologii 3 D. Awatar, zgodnie z założeniami projektu, będzie pełnił rolę asystenta udzielającego wszelkich informacji o pracy Urzędu oraz
będzie poddawany ciągłym modyfikacjom w oparciu
o doświadczenia z praktycznego funkcjonowania rozwiązania.
Marta Zbrowska

Powiat Przysuski z ponad 2 milionową dotacją
na Polską Szkołę Ekologii
W dniu 22 stycznia została podpisana umowa na kwotę 2 375 000 złotych
pomiędzy Starostą Przysuskim Marianem Niemirskim a Zastępcami Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anną Mańk
i Arturem Michalskim na przedsięwzięcie pod nazwą: „POLSKA SZKOŁA EKOLOGII
–UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ”. Projekt zakłada utworzenie pierwszego w Polsce Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej (ICOEE) promującego unikalny
dorobek polskiej myśli ekologicznej ukazany na tle wspaniałej polskiej przyrody.
Powstała w ramach projektu infrastruktura ma służyć uświadamianiu społeczeństwa w zakresie nowoczesnych form i metod ochrony środowiska naturalnego ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki polskich ekosystemów. Z jednej strony
projekt wytworzy warunki techniczne niezbędne dla prowadzenia nowoczesnych,
multimedialnych i interaktywnych form edukacji ekologicznej (dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik cyfrowych i komputerowych) z drugiej zaoferuje
użytkownikom unikalny materiał edukacyjny ukazujący nieznane oblicza wspaniałej
polskiej przyrody i najbardziej efektywnych form jej ochrony. W ramach projektu na
potrzeby edukacyjnego kina VR planuje się rozbudowę i doposażenie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promo-

wanie zasad zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i metod odpowiedzialnej
ochrony rodzimej przyrody; innowacyjne i multimedialne upowszechnienie wiedzy
z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; kształtowanie zachowań
pro środowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii Virtual Reality. Powiat Przysuski realizuje
projekt wspólnie z Miastem Sulejówek. Projekt realizowany będzie w latach 20202022, a całkowita jego wartość wyniesie 2,5 miliona złotych.
Marta Zborowska
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Lipińska Studniówka
Pogodny, sobotni wieczór 18 stycznia 2020 r. to dzień, w którym młodzież Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach przeżywała swój pierwszy bal.
Uczniowie klas maturalnych bawili się w Sali Rancho w Stefanowie. Część oficjalną
rozpoczęła p. Anetta Burandt wicedyrektor Zespołu Szkół, która w pięknych słowach
powitała przybyłą młodzież, grono pedagogiczne, rodziców oraz pozostałych gości.
Pani wicedyrektor odczytała list od Pani dyrektor Doroty Sokołowskiej skierowany
do tegorocznych maturzystów. Następnie słowa do pani dyrektor , grona pedagogicznego i młodzieży skierowali przedstawiciele rodziców, dziękując za trud włożony
w edukację i wychowanie ich dzieci i życząc udanej zabawy w miłej atmosferze. Również i uczniowie zabrali głos i podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom.
Na zakończenie części oficjalnej jeszcze raz głos zabrała pani wicedyrektor Anetta
Burandt, która słowami: „Poloneza czas zacząć...”, rozpoczęła bal studniówkowy.
Uczniowie klas trzecich w strojach historycznych wykonali uroczysty taniec. Było to
niezapomniane przeżycie, zarówno dla samej młodzieży, jak i dla rodziców, którzy
tłumnie przybyli, aby podziwiać swoje dzieci. Był to niezapomniany bal, po którym
pozostaną pamiątkowe zdjęcia i piękne wspomnienia. Bal maturalny kończy pewien
etap beztroski, a rozpoczyna czas przygotowań do egzaminu dojrzałości.

Klasa 3a (od lewej) Frasuński Norbert, Olszak Paweł, Pluta Hubert, Szczepaniak
Mateusz, wicedyrektor Burandt Anetta, Włodarczyk Jakub, Kacprzak Jakub, Szczepaniak Dawid, Gryka Mikołaj, Młynarczyk Katarzyna, Komasa Oliwia, Kośla Weronika,
Karalus Ewa, Wieteska Ewelina, wychowawca Borowiecka Stanisława, Moskwa Aleksandra, Stojanowska Maria, Skrzypczyńska Kamila, Bomba Marta, Boczek Martyna.
Klasa 3b (od lewej) Dobrzański Emil, Biesak Konrad, Krześlak Kamil, Kopyt Szymon, Pawłowski Kacper, wicedyrektor Burandt Anetta, Kleszcz Dominik, Samburski
Wiktor, Kondys Marcel, Pacyński Patryk, Dziubek Wiktor, Bankiewicz Klara, Wójcik
Wiktoria, Rzeźnik Milena, wychowawca Filisińska Monika, Kłosińska Julia, Skuza Julia, Strączyńska Julia
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POWIAT PRZYSUSKI

Przybywa dobrych dróg w powiecie przysuskim
17 stycznia 2020 Wicestarosta Marek Kilianek,
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Powiatu
Radny Krzysztof Zawadzki oraz Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg Dariusz Ambrożek kontrolowali poziom
zaawansowania realizacji zadań drogowych, na które
udało się pozyskać finansowanie jeszcze w 2019. Rok
miniony był dla nas szczególnie korzystny w kwestii
możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji drogowych. Przypomnę, że powiat
przysuski pozyskał na obecnie realizowane inwestycje
11 mln 764 tys. 358 zł. Wszystkie prace powinny zakończyć się w lutym 2020 r. Tak wielkie wsparcie naszych
planów było możliwe dzięki z jednej strony bardzo wysokiej aktywności z naszej strony, ale przede wszystkim
zbudowania przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego możliwości finansowych umożliwiających spełnianie najpilniejszych potrzeb samorządów w dziedzinie
budowy dróg lokalnych – mówi starosta Marian Niemirski. W dniu dzisiejszym sprawdzaliśmy poziom zaawansowania inwestycji drogowych prowadzonych na
wybranych odcinkach dróg powiatowych. Mimo okresu
zimowego muszę z zadowoleniem stwierdzić, że prace
prowadzone są dynamicznie i intensywnie, co pozwala
mieć nadzieję, że szybkie zakończenie prowadzonych
właśnie ostatnich robót budowlano ziemnych polegają-

cych na układaniu przepustów do posesji i utwardzaniu
pobocza. Dzięki pomocy ze strony Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Dariusza Ambrożka udało
nam się dzisiaj zweryfikować poziom zaawansowania
robót w gminach: Przysucha i Wieniawa, a konkretnie w miejscowościach: Skrzyńsko, Jabłonica, Ryków,
Żuków, Sokolniki Mokre. Wszędzie, gdzie udało nam się
sprawdzić, prace inwestycyjne dobiegały końca - podkreślił wicestarosta Marek Kilianek. To, co cieszy w przypadku obecnie kończonych inwestycji do dobry poziom

Panowie z ogromną starannością oceiali jakość
wyonywanych prac na drogach.

Wjazd do Sokolnik Morych.

Wjazd do Rykowa od strony Jabłonicy.

Nowa droga do Żukowa.

jakościowy prowadzonych prac. Daje to nadzieję, na długi czas bezproblemowej eksploatacji. Wykonawca układa przynajmniej dwie warstwy dywaniku asfaltowego,
utwardza pobocze, doprowadza rowy do stanu pełnej
przepustowości, oraz wykonuje wjazdy na posesje. Mam
nadzieję, że wykonane inwestycje spotkają się z dobrym
przyjęciem mieszkańców – bo przecież taki jest najważniejszy cel naszej pracy – ocenił Krzysztof Zawadzki.
Rozmawiał Jarosław Bednarski

Wicestarosta z Dyrektorem PZD na wyremontowanej drodze do Skrzyńska.

UCZNIOWIE Z PRZYSUSKIEGO LICEUM W DRODZE
PO DIAMENTOWY INDEKS
Startujący w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Przysusze uzyskali wyniki marzeń. To nie sen – Ci młodzi chłopcy
z klasy Idp mają zaledwie po 16 lat, a już sięgnęli po najwyższe trofea, o czym świadczą ich noty:
• Jakub Polak 99 pkt/100 możliwych punktów,
• Mateusz Osuchowski 99 pkt/100 możliwych punktów,
• Gabriel Gawin 98 pkt/100 możliwych punktów,
• Igor Cieślikowski 96 pkt/100 możliwych punktów,
• Emil Cieślikowski 96 pkt/100 możliwych punktów,
• Igor Woźniak 91 pkt/100 możliwych punktów,
• Filip Wójcik 89 pkt/100 możliwych punktów.
Szczerze gratulujemy spektakularnego osiągnięcia. Olimpiada objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiej
Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.
O sukcesie każdego człowieka decydują podejmowane trudy i sposoby ich pokonywania.
Uczniowie z Przysuchy z lekkością zakwalifikowali się do półfinału. Teraz przed nimi kolejne wyzwanie – 1 lutego test półfinałowy. Mocno trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów. Jeszcze
raz gratulujemy Wam i Waszym Rodzicom.
Tekst przygotowany w ZS nr 1 w Przysusze
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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BORKOWICE

Zadania
inwestycyjne
na rok 2020
Plan inwestycyjny gminy na 2020 rok obejmuje szereg zadań o wartości 1,8 mln złotych. Cześć
zadań będzie mogła być zrealizowana w przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Najważniejsze inwestycje to: przebudowa
drogi gminnej Smagów- Kolonia I, modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach – ul. Leśna, przebudowa drogi gminnej
w Rzucowie (Agronomówka), przebudowa drogi
gminnej - ul. Leśna w Borkowicach, remonty dróg
gruntowych w Politowie i Zdonkowie, budowa
altan w miejscowościach: Radestów, Rudno, Wola
Kuraszowa, wymiana falowników na ujęciu wody
w Ninkowie, wykonanie przepompowni wody
w Ruszkowicach, zakup działek na potrzeby gminy
w Kochanowie i Niskiej Jabłonicy, modernizacja
oświetlenia ulicznego ul. Polna w Rzucowie, zakup
działki pod oczyszczalnię ścieków, zakup instrumentu ,,marimba” do szkoły muzycznej, modernizacja boiska przy szkole w Rzucowie, rozbudowa
i modernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej
w Ninkowie, wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie, budowa świetlicy wiejskiej
w Niskiej Jabłonicy. Zadania, które nie będą mogły
być zrealizowane w b.r. z przyczyn finansowych
wejdą do realizacji w roku 2021 r.

Spotkanie przedszkolaków z biblioteką
13 stycznia 2020 roku dzieci z Niepublicznego Przedszkola Antoninek z Borkowic, wraz z opiekunami, odwiedziły Gminną
Bibliotekę Publiczną w Borkowicach. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się
z magicznym dla nich miejscem. Tematem
spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły placówkę,
z wielkim zainteresowaniem przeglądały
książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych i kącik Malucha. Dzieci dowiedziały się,
co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem
biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Zobaczyły także jak wygląda karta
czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Przedszkolaki znakomicie sobie poradziły. Maluszki chętnie opowiadały
o swoich ulubionych bajkach, o tym, kto im
czyta na dobranoc i jakie książki podobają
im się najbardziej. Panie przedszkolanki
wypożyczyły kilka książeczek, by móc je czytać w przedszkolu. Spotkanie w bibliotece
nie mogło się odbyć bez głośnego czytania.
Pani bibliotekarka przeczytała dla dzieci
bajeczkę pt.: „Zabawy na śniegu świnki Peppy”. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki
z uśmiechem na twarzy, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci do nas, aby móc się
zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
W Urzędzie Gminy w Borkowicach miało miejsce
przekazanie specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borkowice.
W przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Wójt Gminy Robert Fidos, Sekretarz Gminy Sławomir Tamioła, Skarbnik Gminy Marlena Tarka- Indyka, przedstawiciele
czterech jednostek OSP , Prezes Oddziału Gminnego
ZOSP RP dh Tadeusz Bilski, Komendant Gminny ZOSP
RP Robert Siudek oraz pracownicy Urzędu Gminy.
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Gmina Borkowice w ramach programu OSP – 2019 dla
Województwa Mazowieckiego pozyskała 14 tyś. złotych na zakup sprzętu ratowniczego, co stanowi 50%
kosztów dofinansowania. Pozostała część pochodzi
z budżetu gminy. OSP Borkowice zostało doposażone
z zestaw do stabilizacji Max, OSP Ninków w pilarkę
STIHL MS – 461-R zaś OSP Rzuców i Wola Kuraszowa
w pompy zatapialne EVAK. Strażacy jako wnioskodawcy, otrzymali dotację z Wojewódzkiego Funduszu

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość zadania to kwota 47 489,14 zł , kwota
dofinansowania – 42 740,00 zł, co stanowi 90 % dofinansowania dla czterech jednostek. Strażacy ochotnicy zostali doposażeni w m.in.: węże do motopomp,
prądownice, kurtyny wodne, hydronetki plecakowe oraz
sorbent. Zakupiony sprzęt specjalistyczny zwiększy skuteczność działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego.

BORKOWICE

Betlejemskie światełko pokoju
Harcerze 5 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater wraz z rodzicami uczestniczyli w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w
Krakowie . „Światło, które daje moc” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie
Betlejemskiego Światła Pokoju. To symbol pokoju, radości i nadziei. Harcerze przekazują płomień z Betlejem do urzędów, szkół, kościołów, domów dziecka, znajdzie się
on na wielu wigilijnych stołach. W Krakowie uroczystość przekazania Betlejemskiego
Światła Pokoju rozpoczęła się na wzgórzu wawelskim, gdzie odbył się apel harcerski.
Następnie została odprawiona msza w katedrze. Z Wawelu harcerze przeszli na Rynek
Główny, gdzie pod Wieżą Ratuszową Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej, przekazał zapalone lampiony Betlejemskiego Światła Pokoju przybyłym na uroczystość.
Po uroczystości przekazania Światła na rynku krakowskim, Drużynowy 5 Wielopo-

ziomowej Drużyny Harcerskiej phm . Marek Turek wraz z dh. Robertem Fidosem
wójtem Gminy Borkowice odebrali przyrzeczenie harcerskie od szóstki harcerzy
naszej drużyny i wręczyli im krzyże harcerskie . ,, Bratnie słowo” i przekazanie iskierki
przyjaźni zakończyło uroczystość przyrzeczenia które z racji składania w tak pięknym
miejscu i w tak szczególnych okolicznościach na pewno dla wszystkich uczestników
wyjazdu było wspaniałym przeżyciem. Po powrocie do Borkowic harcerze przekazali
Betlejemskie Światło pokoju instytucjom i mieszkańcom gminy.
Czuwaj. phm. Marek Turek

Koncert kolęd i pastorałek
w Borkowicach
W dniu Objawienia Pańskiego w Borkowicach odbył się Orszak
Trzech Króli oraz noworoczny koncert kolęd i pastorałek. Po mszy świętej odprawionej przez ks. proboszcza Marka Lurzyńskiego oraz ks. Witolda Gładysia wszyscy zebrani przemaszerowali do Szkoły Podstawowej, aby tam wziąć udział w koncercie. Na czele orszaku maszerowali
trzej królowie ze wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor szkoły Waldemar Cichawa, który poprowadził tegoroczny koncert. Podczas koncertu wystąpiła młodzież ze szkoły
z Rzucowa i Borkowic, seniorzy z Klubu Seniora 50+ przy akompaniamencie Karola Sionka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Vox Cordium.
Występujący zaprezentowali najpiękniejsze kolędy i pastorałki, które
są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. W nastroju
świątecznym na zakończenie wspólnie zostały odśpiewane kolędy.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW

BUDŻET GMINY NA
2020 ROK UCHWALONY

W PSP w Rozwadach
odbył się 28 Finał WOŚP

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Gielniów na XVI sesji
jednogłośnie przyjęła budżet na 2020 r. Projekt budżetu został
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową
z pewnymi uwagami. Organ nadzorczy zwrócił uwagę na nieprawidłowości polegające na dofinansowaniu przez gminę wydatków
związanych z systemem odbioru i utylizacji odpadów komunalnych.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych muszą w całości
pokrywać wydatki ponoszone na gospodarkę odpadami co w przypadku naszej gminy nie jest spełnione. Ponoszone wydatki to kwota
546 326 zł zaś dochody z opłat to kwota 489 820 zł. Poza tym budżet
i WPF spełniają wskaźniki finansowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów na 2020 r. wynosi 19 353 687 zł.
Po stronie wydatków budżet stanowi kwota 20 600 431 zł.
W bieżącym roku planuje się w gminie realizację 7 zadań inwestycyjnych dotyczących:
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowie dróg,
- budowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach
oświatowych.
Warunkiem realizacji jest pozyskanie środków z programów
europejskich jak i krajowych. Środki własne zabezpieczają tylko
częściowe pokrycie poszczególnych zadań.
Część zadań będzie realizowane w okresie dłuższym niż obecny rok
budżetowy. Ponadto w bieżącym roku tak jak dotychczas realizowane
będą zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg , oświetlenia
ulicznego, budynków i infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Z udziałem środków unijnych realizowane jest przedsięwzięcie związane z adaptacją budynku OSP w Bielinach na świetlicę wiejską.

Dzięki zaangażowaniu rodziców, uczniów
i nauczycieli udało nam się zebrać 8451 złotych i 23 grosze, którymi zasililiśmy konto
WOŚP. Przyjaciele szkoły nie zawiedli i tym razem. Druhowie z OSP w Rozwadach przeprowadzili teoretyczny i praktyczny kurs udzielania pierwszej pomocy. Dzięki Panu Pawłowi
Trębarczykowi było bardzo dobrze słychać występy naszych artystów. O oprawę muzyczną zadbał Pan Piotr Czech oraz Pan Łukasz
Borowiecki ze swoim rodzinnym zespołem
„Borówki Band”. Czynny udział w organizacji
Finału miały Panie ze Stowarzyszenia Rozwadzianki, KGW Rozwadzianki Plus oraz KGW
z Brzezinek „Dziarskie zgranie”. Nie zabrakło
również zaprzyjaźnionych sokolników, Panów
Michała i Marcina Gawin oraz Pana Radosława
Sulczyńskiego. Wśród licznych atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie np. poćwiczyć
aerobik z Panią Martą Szymańską lub nauczyć
się robić kwiaty z bibuły i palmy wielkanocne
z Paniami Marzeną Karbownik i Sylwią Kaletą.
Cieszymy się bardzo, że tak licznie przybyliście Państwo do naszej szkoły i wspólnie
z nami zagraliście w największej orkiestrze
świata.
Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy dołożyli swoją cegiełkę do organizacji tego
Finału.

,,Zakup średniego samochodu ratowniczoͲgaśniczego
dla OSP w Gielniowie’’ dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
ŝ'ŽƐƉŽĚĂƌŬŝtŽĚŶĞũǁtĂƌƐǌĂǁŝĞŽƌĂǌ
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
ŝ'ŽƐƉŽĚĂƌŬŝtŽĚŶĞũǁŬǁŽĐŝĞϯϴϬ000,00 zł

ǁǁǁ͘ǁĨŽƐŝŐǁ͘Ɖů

ǁǁǁ͘ŶĨŽƐŝŐǁ͘ŐŽǀ͘Ɖů

Dziarskie Zgranie świątecznym
wydaniu
Od niedawna w naszej gminie działa Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich ,,Dziarskie Zgranie
w Brzezinkach”. Organizacja powstała z inicjatywy mieszkanców Brzezinek z sołtys Anną Krzyżanowską. Założeniem stowarzyszenia jest promocja regionalnej kultury i tradycji oraz integracja społeczności całej wsi. Pierwsze spotkanie Opłatkowo-Noworoczne Koła ,,Dziarskie Zgranie w Brzezinkach”
było pełne ciepła i świątecznej radości, a także pełne planów na nowy pracowity rok. Po odczytaniu
Ewangelii i modlitwie przyszedł czas na połamanie się opłatkiem wraz z wymianą szczerych życzeń.
Nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania. Po zrealizowaniu wszystkich polskich tradycji wszyscy
goście zasiedli do wieczerzy. Dziękujemy ks. W. Zawadzie oraz ks. M. Ulaskiemu za przybycie i uświetnienie całej oprawy świątecznej. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Wójt W. Czarnecki który
tez jak wiadomo jest mieszkańcem Brzezinek. Dziękujemy także wszystkim członkom “Dziarskiego
Zgrania” za przybycie i zorganizowanie tego spotkania o wyjątkowym klimacie, a wszystkich, którzy
chcą dołączyć do wspólnych działan zapraszamy.
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Sala zabaw
w Opocznie gościła
nasze pociechy
Wyjazd do sali zabaw do Opoczna
z okazji mikołajek od oddziału przedszkolnego do klasy III. Dzieci otrzymały
paczki z rąk samego mikołaja.

XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Drzewicy
„Staropolskie Kolędowanie”
Nasze dzieci wzięły udział w eliminacjach szkolnych, a następnie regionalnych w Drzewicy do XVIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”. W wyniku przeprowadzenia
szkolnego etapu konkursu kolęd i pastorałek (najmłodsza uczestniczka 3 letnia Zuzanna Bąba) do nastepnego etapu w RCK w Drzewicy pojechały: Elzbieta
Woźniak oraz Lena Sarwa- kl”0”, Maja Grzelczak oraz
Amelia Wieprzycka- kl. „II”, Maria Woźniak oraz Oliwia
Bąba kl.III, Milena Ciborowska oraz Sandra Grzelczak
kl.III, Wiktor Lukaszczyk kl. VI wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowy dyplom oraz drobny słodki
upominek. Pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Woźniak-

kl.”0” w swojej kategorii wiekowej. Drugie miejsce
zajęła Oliwia Bąba kl.III w swojej kategorii wiekowej.
Wyróżnienia otrzymali: Lena Sarwa- „0”, Wiktor Łukaszczyk- „VI”, Amelia Wieprzycka- „II”.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KLWÓW

„PAW dla seniorów”
Jesienią 2019 roku na terenie czterech polskich gmin realizowany
został pilotażowy projekt o nazwie „PAW dla Seniorów”, czyli Program
Aktywności Rekreacyjnej na Wsi. Był on organizowany przez Europejskie
Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+). Miał
on na celu zachęcenie jak największej liczby Seniorów do aktywności rekreacyjnej oraz zbudowanie zdrowych nawyków. W projekcie wzięły udział
następujące gminy: Klwów, Stobierna, Komprachcice, Rybno Wielkie. Instruktorzy przeprowadzili cykl 20 godzin zajęć
rekreacyjnych , wykład nt.: ”Znaczenia aktywności ruchowej w życiu człowieka” oraz zakończenie
w postaci mini wydarzenia rekreacyjnego dla
mieszkańców. W Klwowie w ramach projektu
zrealizowaliśmy różnorodne zajęcia takie jak:
siatkówka, zumba, jazda rowerowa, taniec towarzyski, badminton, tenis stołowy a nawet łucznictwo. Zajęcia dostosowane do seniorów pozytywnie wpłynęły zarówno na zdrowie fizyczne
jak i zdrowie psychiczne, dając dobrą zabawę,
rozładowując skutki gromadzącego się stresu, co
pozytywnie wpływa na samopoczucie.

Projekt był ogólnodostępny i udział w nim całkowicie darmowy. Koordynatorem w naszej Gminie była Pani Beata Dygant.
Całość zakończyliśmy spotkaniem w restauracji „Kapitalna”
w Nowym Mieście. Projekt był entuzjastycznie przyjęty przez
mieszkańców gminy Klwów dzięki czemu w 2020 roku planujemy jego kontynuację.
Beata Dygant

Zumba dobra na wszystko
Już od kilku miesięcy małe i duże mieszkanki odliczają dni tygodnia
do kolejnego sportowo-tanecznego spotkania. Zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek pod okiem wykwalifikowanej Pani instruktor – Oliwii Woźniak. Dla dzieci prowadzone są one w Niepublicznym Przedszkolu
Marzeń, natomiast dla starszych uczestniczek na hali sportowej „Arena
Klwów”. Spotkania tego typu przynoszą fantastyczne korzyści: pozwalają
zadbać o kondycję fizyczną, zintegrować się, ale również oddziałują na
zdrowie psychiczne - są odskocznią od codziennych obowiązków. Zumba
to przede wszystkim świetna zabawa, która daje dużo radości i zadowolenia. To między innymi zasługa muzyki, przy której trudno stać obojętnie.
Nogi same rwą się do tańca, a biodra kręcą koła i ósemki w powietrzu.
Natomiast przedszkolaki podczas takich zajęć nie uczą się tylko tańca, ale
również doskonalą koordynacje słuchowo – ruchową, równowagę oraz
pamięć.
Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie. Instruktorka potrafi
zarazić każdego pozytywną energią i dobrym humorem. Każde spotkanie
wywołuje uśmiech i daje szczęście.

Grudzień w Niepublicznym Przedszkolu Marzeń
Grudzień to czas wypełniony magią oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Tak
też było w naszym przedszkolu. Jak co roku dzieci zapoznały się z tradycjami i świątecz-
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nymi zwyczajami, ponadto chętnie i aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach,
wykonując różne ozdoby i dekoracje.
Atmosferę przedświąteczną dało się odczuć również dzięki naszym piernikowym wypiekom. W całym przedszkolu unosił się aromat cynamonu i goździków.
Dnia 13 grudnia w grupie „Motylki” odbyły się zajęcia otwarte, na których przy
kolędach dzieci wspólnie z rodzicami dekorowały pierniczki. Takie zapakowane
i ozdobione smakołyki przedszkolaki zabrały w prezencie ze sobą do swoich domów. Ponadto 4 grudnia dzieci z grupy „Pszczółek” i „Motylków” były w odwiedzinach u Świętego Mikołaja, gdzie brały udział w konkursach i zabawach z postaciami popularnej bajki „Krainy lodu”. Następnie 6 grudnia to Mikołaj odwiedził
przedszkole i podarował każdej grupie worek pełen zabawek. Wreszcie 19 grudnia
naszedł wielki dzień uroczystej przedszkolnej Wigilii, w trakcie której odbył się jasełkowy występ przedszkolaków. Pięknie recytowane wiersze, jak i wspólny śpiew
najpiękniejszych kolęd i pastorałek wprawił wszystkich w świąteczny nastrój.
Wszyscy złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem i zasiedli do wigilijnego
stołu. Atmosfera była prawdziwie rodzinna i radosna.
Aleksandra Piwowarczyk
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Jasełka w Zespole Szkół Samorządowych
Czas przedświąteczny w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie jest wyjątkowy…. pachnie piernikami,
z każdej sali rozbrzmiewają kolędy i pastorałki, a na choinkach błyszczą lampki i ozdoby wykonane przez dzieci.
Uczniowie wraz z wychowawcami spotykają się na klasowych wigiliach, łamią się opłatkiem, śpiewają kolędy…..
robi się ciepło…. i bardzo świątecznie.
20 grudnia 2019 r. klimat zbliżających się świąt zapanował na dobre. Wiąże się z nim wiele pięknych tradycji
i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji
o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.
Tegoroczne przybrały wyjątkowy charakter. Uczniowie
z klas: III,V,VI oraz uczennic klasy VIII pod opieką nauczycieli religii: s. Danuty i s. Joanny przygotowali pantomimę –
przedstawienie oparte na grze aktorów bez słów, z użyciem
efektów światła i muzyki. Przedstawiała ona historię naszego zbawienia: od wydarzeń w raju, poprzez zwiastowanie,
aż po narodzenie Jezusa, pokłon pasterzy i trzech króli.
Uroku całej inscenizacji dodał taniec aniołów wykonany przez uczennice klasy VIII oraz śpiew kolęd i gra na
instrumentach muzycznych.
Na sali gimnastycznej panowała przejmująca cisza
będąca świadectwem wrażliwości i wejścia w tajemnice

Narodzin Pana Jezusa. Przedstawienie zachwyciło, co podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Edyta
Sobczak, która złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne.

Kiermasz bożonarodzeniowy

W tym roku w Niepublicznym „Przedszkolu Marzeń” został zorganizowany kiermasz bożonarodzeniowy, na którym znalazły się wspólnie wykonane przez rodziców
i dzieci ozdoby, stroiki oraz przeróżne dekoracje świąteczne. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci, rodziców, jak i dziadków. Podczas tego przedsięwzięcia
pomagały mamy wszystkich grup przedszkolnych dyżurując przy stoisku i zachęcając do kupna ozdób. Fundusze zebrane w trakcie kiermaszu zostały przeznaczone na zakup
nowych zabawek dla przedszkolaków. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim osobom zaangażowanym, jak i za liczny udział w naszym przedsięwzięciu.
Aleksandra Piwowarczyk
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ

Zmiana Kuratora Wspólnoty w Odrzywole
O zmianach w Wspólnocie w Odrzywole rozmawiamy z Wójtem Gminy p. Marianem Kmieciakiem.
- Panie wójcie, czy potwierdza Pan, że na Pana wniosek
Sąd Rejonowy w Warszawie odwołał Pana Sławomira
Gajewskiego z funkcji Kuratora Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej w Odrzywole.
Co było powodem takiego wniosku?
- Pan Sławomir Gajewski był uprzejmy poinformować
Radnych Gminy Odrzywół podczas ostatniej sesji, na
którą był przyszedł po dłuższej absencji. Został on
w roku 2014 ustanowiony Kuratorem Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej w Odrzywole, celem „niezwłocznego podjęcia czynności
zmierzających do powołania organów spółki”. Minęło
5 lat i Kurator nie podjął żadnych działań w Starostwie
celem aktualizacji listy uprawnionych do udziału we
wspólnocie a to jest podstawą do powołania prawomocnego Zgromadzenia i Zarządu Spółki. Ten Pan całe
lata krytykował moją działalność samorządową, ale
jak sam dostał możliwość wykazania się, nie potrafił
wykonać jakiegokolwiek pozytywnego działania. Za to
bywał stale na rozprawach sądowych z udziałem właściciela SKR, z radcą prawnym oczywiście.
- Czy Kurator pracował społecznie?
- Nie. Jestem w posiadaniu postanowienia Sądu o przyznaniu wynagrodzenia Kuratorowi z konta Spółki.
- Czy były jakieś pozytywne efekty działań Pana Gajewskiego jako kuratora?
- Twierdzi, że uratował Wspólnotę w Lipinach. Nie wiem
tylko przed kim, bo złodzieje lasu, jak chcą to spokojnie
z tej wspólnoty korzystają. Nikt tam nie pilnuje. Pisał
też odwołania od decyzji Starosty, o uznaniu Gminy
za władającą działkami przy ul. Warszawskiej. Decyzja
Starosty oparta na dokumentach Spółki z 1983r. umożliwiła Gminie pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu
na realizację infrastruktury sportowej, która służy całej

społeczności, a najwięcej mieszkańcom Odrzywołu.
Gdyby Sławomirowi Gajewskiemu udało się doprowadzić do uchylenia tej decyzji, Gmina musiałaby zwrócić
dotację. Uważam to za wyjątkowo szkodliwe działanie
przeciwko naszej wspólnocie samorządowej.
- Czy majątek Spółki przynosił jakieś korzyści społeczności Odrzywołu?
- Moim zdaniem żadnych. Zadowolony, tylko nie
wiem z czego, pewnie był tylko były Kurator. Historia
tej wspólnoty w ostatnich kilkunastu latach to szkody
i utracone korzyści.
- Może Pan powiedzieć o tych szkodach?
- To utracone dochody z dopłat unijnych. Od 2005
r. jakieś 1,5 mln zł, a od czasu działania Kuratora
ok. 500 tys. zł. To się w głowie nie mieści. Zwłaszcza,
że były Kurator był pracownikiem ARiMR. Z tych wielkich dopłat korzystają wspólnoty np. w Nieznamierowicach, Wyśmierzycach, Myślakowicach - Kolonii czy
Wysokinie i Różannie. Wszędzie, ale nie w Odrzywole.
Część wspólnot nie ma uregulowanego statusu, ale
i tak dzierżawcy i użytkownicy wpłacają środki z dopłat
na subkonta bankowe.
Przepadła też możliwość budowy targowiska przy
ul. Radomskiej z dotacji ARiMR z powodu nieuregulowania gruntu i władz wspólnoty.
- Co dalej?
- Większości strat się już nie naprawi. Piękne łąki
o cennym ekosystemie zarosły samosiejką. Zniszczeniu
uległy budynki SKR i GS. Mogły się tam rozwinąć firmy.
Byłaby praca dla mieszkańców i podatki dla gminy.
Mogły powstać tam fermy fotowoltaiczne. Tereny wokół zalewu byłyby pięknie zagospodarowane.
- Właściciel SKR nie płacił podatków?
- Nie musiał. Podatki nalicza się według ewidencji

gruntów, a tam właścicielem jest Spółka, która oczywiście nie zapłaciła złotówki. Nie można egzekwować,
bo nie ma prawomocnego Zarządu. Ja nabywcy SKR
współczuję. Wyłożył wielkie pieniądze, jak na owe
czasy. Praktycznie teraz SKR to ruiny. Płacił też dobrowolnie przez kilka lat podatki za Spółkę. Kupując SKR
nabywca na żądanie ówczesnego Przewodniczącego
Spółki H. Bystrzejewskiego przelał 20.000zł na konto
Spółki tytułem rekompensaty za grunty pod SKR. Do
dzisiaj nie pozwolono mu uregulować własności i nie
oddano pieniędzy. To bardzo niehonorowo.
- Kto będzie nowym Kuratorem?
- Pan Szymon Niemirski, ze starej odrzywolskiej rodziny. Dostał od Sądu gorsze warunki niż poprzednik.
Mam nadzieję, że sobie poradzi i będzie pamiętał, że
jak tworzono wspólnoty miały one służyć całej społeczności, a nie niszczeć.
- Dziękuję za rozmowę.
Z wójtem Marianem Kmieciakiem
rozmawiała Ziemia Przysuska

Gmina Odrzywół
przyjmie
repatriantów
z Rosji
Na sesji Rady Gminy 30.12.2019r. radni zaakceptowali propozycję Wójta dotyczącą przyjęcia w 2020r.
rodziny pochodzenia polskiego z Federacji Rosyjskiej
z okolic Czelabińska. Jest to 4 osobowa rodzina. Gmina
pomoże w pozyskaniu mieszkania, zagospodarowaniu
i znalezieniu pracy. Przybycie rodziny nastąpi prawdopodobnie w miesiącu luty/marzec 2020r.

Przystań wodna w Odrzywole oddana do użytku
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” i przedstawiciele
gminy Odrzywół 23 grudnia 2019r. odebrali inwestycję „Przystań wodna (kajakowa)
w Odrzywole”. Przystań została wybudowana na rzece Drzewiczce, przed piętrzeniem
rzecznym. Jest to obiekt małej infrastruktury turystycznej i powstał w ramach dużego projektu realizowanego przez wszystkie Lokalne Grupy Działania z doliny Pilicy.
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Kolejnymi elementami tego projektu są miejsca biwakowe nad Pilicą i kompleksowy
przewodnik turystyczny rzeki Pilicy. Przystań umożliwi bezpieczne wodowanie kajaków przed piętrzeniem rzecznym i stanowić będzie „punkt widokowy” na rzece
Drzewiczce.
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Gmina Odrzywół otrzymała nowe środki
na zakup wyposażenia dla OSP
Sejmik Województwa Mazowieckiego na wniosek Zarządu Województwa przyznał dla Gminy Odrzywół dotacje w wysokości 30 tys. zł. z przeznaczeniem na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego zakupionego
dla OSP Wysokin. W ramach otrzymanych środków zostaną zakupione min: ubrania specjalne, radiostacja, aparaty
tlenowe, buty specjalne, podkrzesywarka i węże. Zakupiony sprzęt będzie szczególnie pomocny przy akcjach pożarniczych w lasach. Umowę na dotację z gminą podpisał w dniu 19.12.2019r. Wicemarszałek Województwa Rafał
Rajkowski.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” realizuje kolejne działania dotacyjne finansowane
w ramach unijnego Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.
LGD przyjmuje wnioski na realizację projektów-przedsięwzięć polegających na zwiększeniu
dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej. Projekty mogą być realizowane na
obszarze LGD.
Zapraszamy do odwiedzin strony www.lgdwr.pl
lub do biura Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy
Razem” w Klwowie (budynek Urzędu Gminy).

Podsumowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej gminy w 2019 r.
W niedzielę 5 stycznia b.r. w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Myślakowicach odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie władz gminy, przedstawicieli Stowarzyszeń, Sołectw i jednostek organizacyjnych. W spotkaniu wzięli też udział rodzice dzieci
występujących w chórze szkolnym i zespole „Przepióreczka”. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy
Marian Kmieciak. Wśród gości był Starosta przysuski
Marian Niemirski i radna Sejmiku Ewa Białecka. Wójt
i Starosta złożyli uczestnikom życzenia noworoczne.
Piękny koncert kolęd i pastorałek w scenerii historycznej przedstawił chór szkolny pod kierunkiem Pana
Krzysztofa Porębskiego i Pani Marii Spólniak. Swój występ, na coraz wyższym poziomie artystycznym, miał
działający niecały rok ludowy zespół dziecięcy „Przepióreczka”. Zespół prowadzi Pani Bernadeta Gajda.
Błogosławieństwa dla gminy i uczestników spotkania
udzielił proboszcz Parafii Łęgonice Małe ks. Robert Ko-
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towski. Prezentację działalności gminy w 2019 przedstawił Wójt Gminy. Zaprezentowany został też kalendarz planowanych najważniejszych imprez gminy
w 2020r. realizowanych przy wsparciu Stowarzyszeń,
OSP, Sołectw i jednostek organizacyjnych gminy.
W części nieoficjalnej swoje spotkanie miały Stowarzyszenia. Swój występ zaprezentował też kapela
ludowa Piotra Bińkowskiego – laureata Festiwalu
Folklorystycznego w 2019r.
W spotkaniu, którego organizatorem był Wójt Marian Kmieciak wzięło udział ok.150 osób.
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POTWORÓW

Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Otolia Jędrzejczak
w gminie Potworów. Seniorka rodu świętowała uroczyście
swoje 100 urodziny
Aby złożyć życzenia i wyrazić najwyższy szacunek
Dostojnej Jubilatce w dniu urodzin, do domu Pani Otolii Jędrzejczyk przybyli: Marek Klimek - Wójt Gminy,
ks Jan Gruszka – Proboszcz parafii Potworów, Elżbieta
Podsiadła - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz
Pani Halina Ziemniak - Kierownik oddziału KRUS
Zacnej Stulatce Wójt Gminy złożył serdeczne życzenia jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu i samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych,
najbliższych sercu Jubilatki osób. Wójt Gminy wręczył
bukiet kwiatów oraz przekazał list gratulacyjny od
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Następnie serdeczne życzenia, uściski, prezenty i kwiaty
złożyli wszyscy przybyli goście.

Marek Klimek Wójt Gminy Potworów zaprasza mieszkańców
naszej gminy spotkania, na
których będzie omawiane wykonanie budżetu za ubiegły rok
i przedstawienie planu inwestycji na rok 2020.

Harmonogram
zebrań wiejskich 2020 r.
Lp.
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sołectwo
Jamki

data
03.02.2020

godz.
1200

Wir

03.02.2020

1700

Dąbrowa

04.02.2020

1200

Rdzuchów
Sady
05.02.2020
Rdzuchów Kolonia

1200

Marysin

06.02.2020

1200

Rdzów

07.02.2020

1200

Mokrzec

10.02.2020

1200

Grabowa

10.02.2020

1700

Grabowska Wola

11.02.2020

1200

Łojków

12.02.2020

1200

Kozieniec
Długie
Potworów

13.02.2020
14.02.2020
17.02.2020

1200
1200
1200
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Turniej
Mikołajkowy

Tabela wyników grupy A klasy 1 – 4

W piątek, 13grudnia 2019 r. hala sportowa w Potworowie po raz kolejny stała się areną piłkarskiej rywalizacji reprezentantów klas 2 – 8 z terenu gminy Potworów. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej nad
którego organizacją i sprawnym przebiegiem czuwali
nauczyciele wychowania fizycznego został rozegrany
w trzech grupach, systemem „każdy z każdym”. Grupę
A złożoną z uczniów klas 1 – 4 zdominowali adepci
futbolu z połączonych klas 3B i klasy 4, w składzie:
Derlecki Kacper, Dudkowski Jakub, Gaca Dawid, Gaca
Igor, Kacperski Kamil, Pysiak Oskar, Senator Antoni,
Kowalczyk Michał, Stefański Wiktor. W grupie B złożonej z uczniów klas 4 – 6 najlepsi okazali się uczniowie klasy 6B, w składzie: Gniadek Aleksander, Drabik
Filip, Nożyński Marcel, Stefański Dawid, Lesiak Antoni,
Malczewski Jakub, Milczarski Jakub, Suwalski Gabriel.
W grupie C złożonej z uczniów klas 7 – 8 na pierwszym
miejscu uplasowali się reprezentanci klasy 8A, w składzie: Kawiński Szymon, Kot Przemysław, Milczarski

Tabela wyników grupy B klasy 5 – 6

Lp.
A1
A2
A3
A4
Lp.
B1
B2
B3
B4
B5

Drużyna
Klasa 2
Klasa 3BA
Klasa 3 4
PSP Wir
Drużyna
PSP 5A
PSP 5BA
PSP 6
PSP 6B
PSP Wir

A1

A2
3-3

3-3
2-0
0-5
B1
1-4
0-3
0-0
4-4

5-2
0-5

B2
4-1
5-2
6-2
7-0

A3
0-2
2-5
0-5

B3
3-0
2-5
4-2
2-3

B4
0-0
2-6
2-4
1-2

A4
5-0
5-0
5-0

Punkty
4
4
9
0

B5
4-4
0-7
3-2
2-1

Punkty
8
0
6
10
4

Bramki
8-5
10 - 8
12 - 2
0 - 15
Bramki
11 - 5
5 - 22
10 - 11
12 - 5
14 - 9

M-ce
2
3
1
4
M-ce
2
5
3
1
4

Tabela wyników grupy C klasy 7 – 8
Lp.
C1
C2
C3
C4

DrużynaA
Klasa 7
Klasa 7BA
Klasa 8B
Klasa 8

C1
2-1
4-0
9-0

C2
1-2
4-0
2-0

C3
0-4
0-4
1-2

C4
0-9
0-2
2-1

Punkty
0
3
9
6

Bramki
1 - 13
2-7
10 - 1
12 - 2

M-ce
4
3
1
2

Tomasz, Malik Miłosz, Prasek Adrian, Siwiec Jakub, Ślusarczyk Sławomir. Powszechną tradycją, wpisaną w oficjalny
ceremoniał Turnieju jest uroczyste uhonorowanie przez Patrona Turnieju - Wójta Marka Klimka wszystkich uczestników piłkarskiej zabawy poprzez wręczenie pamiątkowych nagród zarówno tym, którzy aktywnie brali udział
w rozgrywkach, jak i tym, którzy dopingując gorąco z trybun spełniali się w roli kibiców. Wyniki „Turnieju mikołajkowego halowej piłki nożnej 2019” pod patronatem Wójta Gminy w Potworowie.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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XIV Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha

19 grudnia 2019r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy
i Miasta Przysucha. Po jej otwarciu przez Przewodniczącego Rady Mirosława Pierzchałę, Radni przystąpili do
głosowania nad Uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała określa min. stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni
jezdni pasa drogowego dróg gminnych z wyłączeniem
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Ustalone zostały następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia: 2 zł przy zajęciu jezdni do 20%
szerokości, 5 zł przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50%
szerokości, 8 zł przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni. Określone stawki mają zastosowanie również w stosunku do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych-2zł. Natomiast w odniesieniu do
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustalone zostały stawki opłaty na poziomie 0,20zł
za 1 dzień, bez względu na zajętą część pasa drogowego czy lokalizację. W trakcie obrad Radni, podjęli
Uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla
odbiorców usług z gospodarstw domowych, przy czym
zaproponowana dopłata na 2020r. pozostała na takim
poziomie, jak dopłata obowiązująca w 2019r. Jednym
z punktów grudniowej sesji, było przyjęcie Uchwały
w sprawie Planu Pracy Rady na 2020r. W trakcie obrad
Burmistrz Tomasz Matlakiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Mirosławem Pierzchałą oraz Radnymi podziękowali za wieloletnią współpracę dotychczasowej
Skarbnik Pani Czesławie Wijatkowskiej. Na Stanowisko
Skarbnika Gminy i Miasta Przysucha została powołana
Pani Aneta Olborska, która do tej pory pełniła funkcję
Głównej Księgowej MGOPS w Przysusze. Kluczowym
punktem obrad Rady, było uchwalenie Budżetu Gminy i Miasta Przysucha na 2020r. Została zatwierdzona
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025
oraz przedstawiona pozytywna opinia RIO, jak również
opinie Komisji Stałych Rady wraz ze sprawozdaniem
dotyczącym ich pracy za 2019r. Najwyższy w historii
Gminy i Miasta Przysucha budżet, został jednomyśl-
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nie uchwalony przez Radnych. To racjonalny oraz
proinwestycyjny budżet, którego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania gminy i miasta.
Łączną kwotę dochodów zaplanowano na poziomie
50 505 774,00 zł, w tym dochody własne ponad
21 mln zł. Dotacje celowe zostały ukształtowane na
poziomie 17 752 041,00 zł, w tym z budżetu państwa
ponad 14 mln zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ponad 13 mln zł. Natomiast wydatki
stanowią kwotę 51 316 484,00zł. Przy zachowaniu
wydatków na takim poziomie, budżet zakłada deficyt
w wysokości 810 710,00zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami z WFOŚiGW. Prognozowane zadłużenie
Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 r.
wyniesie ponad 5mln zł. Jest to bezpieczny poziom
kształtujący się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.
Jednym z najbardziej odczuwalnych obciążeń dla budżetu gminy są koszty oświaty, ponad 16 mln zł. Subwencja oświatowa wynosi 7 339 555,00zł. Kolejną co
do wielkości pozycję wśród wydatków stanowią świadczenia ukierunkowane na wsparcie rodzin, kwota ponad 13 mln zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone
na świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, wydatki na wspieranie
rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
oraz organizacji pieczy zastępczej, a także na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych. Z kolei
w ramach pomocy społecznej zostanie wydatkowana
kwota ponad 2 mln zł: na utrzymanie pensjonariuszy
w Domach pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc materialną
dla uczniów. Tegoroczny, bardzo ambitny pod względem inwestycyjnym budżet, będzie obejmował realizację następujących zadań: remont 11 odcinków dróg
o łącznej długości prawie 12 km, w tym 6 ulic w mieście
Przysucha oraz 5 odcinków dróg gminnych, o wartości
3 621 765,00 zł; przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów o wartości 244 800,00zł; ul. Leśnej w Przysusze oraz ul. Leśnej w Skrzyńsku o łącznej wartości
490 000,00zł; wymiana nawierzchni oraz ogrodzenia
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

przy Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Przysusze
- planowany koszt inwestycji 226 000,00zł; wymiana stolarki okiennej w PSP w Skrzyńsku 70 000,00zł;
budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, dwóch
dużych boisk wielofunkcyjnych w Beźniku i Skrzyńsku,
łączna planowana do poniesienia kwota na realizację
tych zadań, to 1 080 804,00 mln zł. Do wiodących,
tegorocznych inwestycji należą również: wykonanie
modernizacji świetlicy wiejskiej w Ruskim Brodzie
- 200 000,00zł, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 420 000,00zł, dobudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej przy ul. Grodzkiej, Leśnej i Żytniej w Przysusze-260 000,00zł, wymiana oświetlenia
ulicznego przy ul. Chopina, Grodzkiej, Przemysłowej
oraz na Osiedlu Południe, to 270 000,00zł, budowa
ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego w Przysusze-225 000,00zł, rozbudowa drogi
gminnej - ul. Ks. Pajka w Przysusze, koszt 140 000,00zł,
rozbudowa monitoringu miejskiego-48 861,00zł. Zostały również zaplanowane wydatki na opracowanie
dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy dróg
gminnych (Beźnik-Wola Więcierzowa, Beźnik-Wistka, Gliniec-Brogowa, ul. Kusocińskiego, 11 Listopada
i Sportowa w Przysusze) -65 000,00zł, opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Jakubowie - 16 304,00zł, na zakup działek
w Janikowie, Lipnie, Woli Więcierzowej - 70 000,00zł,
na uzbrojenie działki w Skrzyńsku pod tereny inwestycyjne - 50 000,00zł. Nowością w tegorocznym budżecie
jest Fundusz Sołecki, w którym zostały uwzględnione
do realizacji zadania w poszczególnych sołectwach na
łączną wartość 344 011,75zł. Ponadto w 2020 roku rozpoczęte zostaną prace nad budżetem obywatelskim,
aby umożliwić mieszkańcom wpływ na wydatkowanie środków publicznych na poziomie Gminy i Miasta
Przysucha. Po omówieniu spraw różnych, nastąpiło
zamknięcie obrad.
Dorota Widawska
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ZAMYKAMY ROK INWESTYCJAMI
Plac Kardynała Wyszyńskiego
w Przysusze został zrewitalizowany
Plac Kardynała Wyszyńskiego przeszedł rewitalizację, a rezultatem przeprowadzonych działań, jest powstanie atrakcyjnego miejsca w samym centrum Przysuchy. Zakres
przedmiotowy zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych
wraz z przebudową istniejących ciągów pieszych, montaż małej architektury, modernizację oraz rozbudowę oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu. Wartość
przeprowadzonych prac wyniosła 90 000,00zł. W okresie wczesnowiosennym zostanie
wykonany ostatni etap odnowy tego miejsca, który będzie obejmował stworzenie
urokliwego placu, z bogatą gatunkowo szatą roślinną, dekoracyjnymi palisadami oraz
kwiecistymi gazonami. Gustowne nasadzenia roślin oraz barwne ukrzewienie i zadrzewienie terenu, będą miały na celu poprawę estetyki tego miejsca, a zarazem wizerunku tej części miasta z uwydatnianiem jej walorów, które zaprezentują swój pełny urok
w okresie wiosenno-letnim. Zrealizowana inwestycja w pozytywny sposób wpływa na
rozwój gospodarki przestrzennej miasta.

W Toporni powstały nowe
boiska do piłki siatkowej plażowej
Dobra wiadomość dla entuzjastów piłki plażowej. Nad zalewem w Toporni został wybudowany zespół boisk do piłki siatkowej plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmujący
2 boiska o wymiarach 18x28m oraz boisko 18x26m, o podłożu z geowłókniny separacyjno – filtracyjnej , których powierzchnia całkowita wynosi 1476 m2. Powstała również mała architektura - trybuny dwurzędowe na 52 miejsca, ławki oraz stojaki na rowery. Niezbędnym elementem
zrealizowanej inwestycji, była budowa oświetlenia wydzielonego kablowego z zastosowaniem
12 naświetlaczy typu LED. Wartość całkowita inwestycji-194 861,83zł, w tym 95 250,00zł stanowi
dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”.

Likwidacja barier
architektonicznych
w PSP Nr 2 w Przysusze
W budynku PSP
Nr 2 przy ul. Warszawskiej w Przysusze została
zakończona rozbudowa
w związku z zamontowaniem platformy pionowej, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym
swobodne poruszanie
się i komunikację w obrębie budynku szkoły. Samorząd gminny wychodząc naprzeciw
potrzebom osób niepełnosprawnych, podejmuje działania mające
na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania, zwiększając bezpieczeństwo w placówkach oświatowych, zapewniając uczniom
możliwości kształcenia w odpowiednich warunkach, uwzględniając panujące wymogi oraz standardy. Gmina i Miasto Przysucha
podjęła działania w celu pozyskania środków z PFRON w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze
B na realizację ww. inwestycji, której całkowita wartość wyniosła
129 273,00zł.

Nowy sprzęt specjalistyczny i wyposażenie trafiły
do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze i w Skrzyńsku
OSP w Przysusze dzięki dotacji celowej pozyskanej
przez Gminę i Miasto Przysucha z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP-2019, zakupiła nowy sprzęt specjalistyczny
– aparaty ochronne dróg oddechowych. Natomiast
dotacja pozyskana z WFOŚiGW oraz udział środków
własnych gminy, umożliwiły w ramach zrealizowanego zadania pn. ”Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków
poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Przysusze”, zakup specjalnych ubrań wraz ze specjalistycznym sprzętem typu: prądownice wodne, rozdzielacze
kulowe czy węże tłoczone. Łączna wartość zakupioInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

nych elementów wyposażenia wyniosła 43 200,00zł.
W Skrzyńsku została wyremontowana strażnica
OSP. Środki pozyskane przez Gminę i Miasto Przysucha
w wysokości 12 400,00 zł z budżetu Województwa
Mazowieckiego, umożliwiły w całości sfinansowanie
realizacji zadania. Zakres wykonanych robót obejmował min. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę
wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zamontowanie energooszczędnego oświetlenia LED, jak również
usunięcie licznych uszkodzeń tynku wraz z przeprowadzeniem prac remontowo-malarskich.
D.W.
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ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zamieszkujących na ich terenie. Natomiast właściciele nieruchomości
położonych na terenie danej gminy, są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy i mogą być wykorzystane
wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
które obejmują koszty: 1/ odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 2/ tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, 3/ obsługi administracyjnej tego systemu, 4/ edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Zgodnie z założeniami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Powyższe zasady obowiązują od wejścia w życie wspomnianej na wstępie ustawy, t.j. od 2013 r. Przepisy były dotychczas
wielokrotnie zmieniane. Ostatnie zmiany, które wchodzą w życie w 2020 roku dotyczą
m.in.:
1/ wprowadzenia bezwarunkowego obowiązku segregacji odpadów, 2/ obniżenia
stawki opłaty w przypadku budownictwa jednorodzinnego, gdy odpady komunalne
biodegradowalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym, 3/ ponoszenia przez gminę kosztów odbioru faktycznej ilości odpadów. Podmiot odbierający odpady, ma obowiązek zdeponować je w instalacji komunalnej uprawnionej
do przetwarzania odpadów. Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa PGKiM
w Przysusze Pana Jana Gawrysia, który powołał się na Uchwałę z 5 grudnia 2019r.
Zarządu PPUH „RADKOM” z Radomia, z początkiem 2020r. nastąpił znaczny wzrost
koszów z tytułu przyjęcia odpadów do zagospodarowania w instalacjach komunalnych. Wzrost stawek kształtuje się na poziomie średnio od 30% do nawet 150%
(w przypadku odpadów wielkogabarytowych) w zależności od frakcji. Powyższe
czynniki spowodowały znaczący wzrost kosztów funkcjonowania systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku, co skutkowało nierozstrzy-
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gnięciem dwóch przeprowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha przetargów na
odbiór odpadów komunalnych, z powodu zbyt niskich środków przewidywanych
do uzyskania z dotychczasowych stawek opłat. Jedyną możliwością zbilansowania
systemu odbioru odpadów, jest podwyższenie stawek opłat. Od 2020 roku na potrzeby finansowania systemu odbioru odpadów wyodrębniony został nowy rachunek bankowy: Bank PEKAO
S.A. Przysucha Nr konta
14 1240 5703 1111 0010
9510 6240. Wpłaty należy dokonać z dopiskiem
„Opłata za odbiór odpadów komunalnych - kw.
…….”oraz z podaniem
danych osobowych: imię,
nazwisko
właściciela
i adres nieruchomości.
W ramach systemu, ze
środków budżetu gminy
w wysokości 4 997,47 zł,
w grudniu 2019 r. zakupiono 12 zestawów pojemników do segregacji
odpadów z planszą edukacyjną informującą, jak
należy segregować odpady. Zestawy przekazane
zostały do szkół i przedszkoli gminnych oraz do
Domu Kultury i budynku
urzędu, w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców. Zadanie ma na celu
zwiększenie świadomości
i wiedzy mieszkańców,
a szczególnie wśród dzieci
i młodzieży Gminy i Miasta
Przysucha o konieczności
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz wyrobienie
nawyku selektywnego
zbierania odpadów już od
najmłodszych lat.
Jerzy Wolak
Dorota Widawska
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Jubileusz Par Małżeńskich w Przysusze
W dniu 16 stycznia w Przysusze odbył się Jubileusz Par Małżeńskich. Tego wyjątkowego dnia w przysuskim Domu Kultury Jubileusz świętowało 12 par małżeńskich
z terenu Gminy i Miasta Przysucha, które złożyły przysięgę małżeńską 50 lat temu,
a które dzisiaj są dla kolejnych pokoleń wstępujących w związek małżeński, wzorem
i pięknym przykładem: Zofia i Jan Bykowscy, Zofia i Adam Cieślikowscy, Marianna
i Stanisław Dębscy, Janina i Ryszard Głogowscy, Bogumiła i Czesław Grabarczykowie, Danuta i Henryk Kacprzakowie,
Marianna i Wacław Kilijanek, Janina i Jan
Porada, Grażyna i Stanisław Rejmerowie,
Elżbieta i Bogdan Sitkowscy, Jadwiga
i Stanisław Witek, Zofia i Wincenty Wrzesień.

Z tej okazji z rąk Tomasza Matlakiewicza Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
oraz Mirosława Pierzchały Przewodniczącego Rady otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Andrzeja Dudę, kosz pięknych kwiatów
oraz dyplomy i drobne upominki. Młodzież z przysuskich szkół zaprezentowała
krótki program artystyczny, a po oficjalnej
ceremonii odbył się uroczysty obiad oraz
pamiątkowa sesja zdjęciowa. Proboszcz
Parafii pw.św. Wojciecha w Skrzyńsku
Ks. Andrzej Szewczyk wygłosił piękne
Słowo Boże, a przedstawiciele gminnego
samorządu skierowali do Jubilatów wiele
ciepłych słów uznania i gratulacji wraz
z życzeniami zdrowia, osobistego szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzyli wielu, jeszcze piękniejszych, wspólnie spędzonych
lat w wytrwałości oraz wzajemnej miłości i kolejnych Jubileuszy.
Dorota Widawska

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

23

PRZYSUCHA

„Betlejemska dobranocka”
Taki tytuł nosiły tegoroczne jasełka, które wprowadziły uczniów
PSP Nr 1 w Przysusze w przedświąteczny nastrój. W trakcie spektaklu
widzowie podziwiali popularne postacie z bajek i baśni: Czerwonego
Kapturka, Pinokia, Smerfetkę, Calineczkę. Natomiast przedszkolaki
zaprezentowały przepiękny taniec. Również uczniowie PSP Nr 2 w
Przysusze, pod opieką Pani B. Kacprzak i Pani D. Górskiej przygotowali i przedstawili wspaniałe jasełka bożonarodzeniowe, w trakcie
których wraz z pasterzami, aniołami, Trzema Królami i gośćmi ze
wszystkich zakątków świata widzowie odwiedzili skromny żłóbek.
Uczniowie swoim występem podkreślili, że najpiękniejszymi darami
są: nasza wiara, miłość i dobro, którymi dzielimy się z innymi każdego dnia. Ciekawe kostiumy, piękna scenografia, zaśpiewane wspólnie kolędy i pastorałki, panujący świąteczny nastrój uczyniły jasełka
przepięknym widowiskiem.

Uczniowie PSP Nr 2 w Przysusze.

Uczniowie PSP Nr 1 w Przysusze.

EKOLOGICZNE OZDOBY ŚWIĄTECZNE
Pod koniec grudnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku odbyło się podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Związek Gmin
Radomka. Zadaniem uczestników było wykonanie ozdób świątecznych z surowców wtórnych. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych
z gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Prace oceniane były w czterech kategoriach. Każda placówka mogła zgłosić do konkursu po
jednej pracy w każdej z nich. Dużą pomysłowością w wykorzystaniu materiałów
odpadowych w działaniach plastycznych wykazali się uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Przysusze, którzy zdobyli nagrody w każdej kategorii: Antosia
Stawicka kl. 2 – I miejsce (ozdoba choinkowa), Oskar Tokarski kl. 6 – I miejsce
(stroik świąteczny), Lenka Dyderska kl. 2 – II miejsce (choinka) i Adam Sadowski
kl. 5 – III miejsce (szopka bożonarodzeniowa). Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz
cenne nagrody ufundowane przez organizatorów: tablety, drukarkę i aparat fotograficzny. Dzieci wywalczyły również nagrodę dla swojej szkoły, która dzięki Ich
pracom, zajęła I miejsce i otrzymała projektor multimedialny oraz ekran. Gratulujemy uczniom z przysuskiej „Jedynki” i życzymy ciekawych lekcji z wykorzystaniem
nowych pomocy dydaktycznych.
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Orszak Trzech Króli
po raz pierwszy przeszedł ulicami Przysuchy
Rok 2020 rozpoczął się dla mieszkańców Przysuchy w wyjątkowo uroczysty
sposób. 6 stycznia 2020r. w Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przysusze odbyła
się ceremonialna msza św. w związku z przypadającym tego dnia Świętem Objawienia Pańskiego, zwanego również Świętem Trzech Króli. Oprawę muzyczną
zapewniła Orkiestra Dęta Vox Cordium. Ulicami miasta po raz pierwszy przeszedł
Orszak, na czele jadący konno Trzej Królowie, następnie delegacja z barwnie
powiewającymi na wietrze chorągwiami, radośnie idące dzieci w anielskich
strojach i przebraniach, przedstawiciele samorządu powiatowego: Marian
Niemirski Starosta Powiatu Przysuskiego, Marek Kilianek Wicestarosta Powiatu, Ewa Białecka Skarbnik Powiatu, a zarazem Radna Sejmiku Województwa
Mazowieckiego; przedstawiciele samorządu gminnego: Tomasz Matlakiewicz
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Mirosław Pierzchała Przewodniczący Rady
wraz z Radnymi, Sekretarz Wojciech Masłowski, Marcin Sokół Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Przysusze, Adam Czyżewski Komendant Powiatowy
Policji w Przysusze, dyrektorzy placówek
oświatowych i jednostek organizacyjnych,
przedstawiciele służb i instytucji oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy. Przed PSP
Nr 2 mieszczącą się przy ul. Skowyry, specjalnie na tę okoliczność odbyły się krótkie
jasełka, przygotowane przez dzieci i młodzież, a następnie wszyscy uczestnicy Orszaku w barwnych koronach na głowach,
ze śpiewnikami w dłoniach, radośnie
kolędując, przeszli ulicami Przysuchy aż
do centrum. Na Placu Kolberga czekała na
wszystkich ciepła herbatka i słodki poczęstunek, były pamiątkowe zdjęcia, a u najmłodszych uczestników wydarzenia wiele

entuzjazmu wywołała możliwość pogłaskania i sfotografowania koni, których obecność i uczestnictwo w Orszaku zawdzięczamy Panu M. Pierzchale.
Wspólnie spędzony czas umilił koncert
kolęd, przygotowany przez uczniów
przysuskich szkół. Ogromne podziękowania i słowa uznania należą się
Duszpasterzom Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przysusze, Proboszczowi Ks. Sławomirowi Gregorczykowi,
a szczególnie Ks. Kamilowi Florczakowi, który był inicjatorem tego szczególnego wydarzenia, za całokształt organizacyjny, kreatywność i wyjątkowe zaangażowanie. Dzięki wsparciu władz
samorządowych: Pana Mariana Niemirskiego Starosty Powiatu Przysuskiego
oraz Pana Tomasza Matlakiewicza Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, Firmy „Krystian”, która zadbała o zaopatrzenie w niezbędne materiały do uszycia strojów, Pani B. Michałek, która zajęła się ich przygotowaniem, członków
Stowarzyszenia 50 + z Przysuchy oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich i ZS Nr 2
im. L. Skowyry w Przysusze, którzy zapewnili wszystkim uczestnikom Orszaku
przepyszne słodkości czy też udziałowi wielu anonimowych wolontariuszy,
to wydarzenie nabrało
szczególnego, wyniosłego, a zarazem wyjątkowego charakteru i zapewne
zapoczątkuje piękną tradycję w naszym mieście.
Dorota Widawska
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IX Sesja Rady Gminy
Rusinów VIII kadencji

INWESTYCJE WYKONANE PRZEZ
GMINĘ RUSINÓW W 2019 R.

W dniu 20 grudnia br. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Rusinowie odbyła się IX Sesja Rady Gminy Rusinów VIII kadencji, na
której radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Budżetową na rok 2020. Dochody
gminy w 2020 roku zaplanowano w kwocie 19 090 557,00 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 21 429 375,00 zł. Na zadania inwestycyjne
przeznaczono 3 459 000,00 zł, co stanowi ok. 16 % całości zaplanowanych wydatków. Projekt budżetu Gminy na 2020 rok został pozytywnie zaopiniowany
przez komisje stałe Rady Gminy: budżetową, gospodarczą, rewizyjną, spraw
społecznych oraz skarg, wniosków i petycji. Projekt budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa.

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr ew. 2147; 3429;
5315; 2172 – Etap I
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nieznamierowice dz.nr ew. 1758; 490/3; 1814
km0+000 do km 0+340 wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków
– Kłonna (dz.nr 490/2)
3. Przebudowa i remont (modernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Brogowej
4. Rozbudowa wodociągu w Nieznamierowicach
5. Zagospodarowanie działki nr 3025/3, 3025/4, 2763/1 w miejscowości Rusinów (parking przy Ośrodku Zdrowia)
6. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Bąków Kolonia
7. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Klonowa
8. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Krzesławice
9. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krzesławice
10.Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Zychorzyn
11.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nieznamierowice
12.Remont strażnicy OSP w Przystałowicach Małych
13.Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Brogowa
14.Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Grabowa
15.Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Władysławów
16.Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Gałeckiej

PLANOWANE INWESTYCJE
ORAZ WYDARZENIA
KULTURALNE W 2020 ROKU
1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gałki dz. nr 1921 wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 3318W Wola Gałecka – Gałki;
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4
wraz z włączeniem do drogi powiatowej dz. nr 1597/1;
3. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Grabowa – Władysławów dz. nr 96,
dz. nr 938,
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Nieznamierowicach;
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Gałecka – Janki;
6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zychorzyn;
7. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rusinów;
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie Kolonii;
9. Budowa hali sportowej w Rusinowie;
10. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów – etap I;
11. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Bąków;
12. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Przystałowice Małe;
13. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Gałki;
14. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Karczówka;
15. Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Władysławów;
16. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rusinów;
17. Gminny Dzień Strażaka;
18. Noc Świętojańska w Nieznamierowicach;
19. Dożynki Gminno – Parafialne w Rusinowie 2020;
20. V Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych.
Zadania będą zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania.

Przebudowa boiska
sportowego w miejscowości
Nieznamierowice
W grudniu br. w miejscowości Nieznamierowice zakończyła się przebudowa boiska sportowego. Zadanie zostało zrealizowanego w ramach programu „Mazowiecki
Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”. Nowoczesna baza
sportowa przeznaczona jest głównie do gry w piłkę nożną.

Na boisku zostały zamontowane piłko chwyty, dwie wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych, dwurzędowe siedziska, bramki do piłki nożnej z odciągami i siatkami, stojak na rowery i cztery kosze na odpadki stałe. Boisko zostało ogrodzone panelami systemowymi i cokołem betonowym. W ogrodzeniu zamontowano dwie bramy
wjazdowe oraz pięć furtek. Podłoże wyprofilowano i zagęszczono ziemią urodzajną,
a następnie została wykonana naturalna nawierzchnia trawiasta.
Zrealizowany projekt sprawił, że poprawiły się warunki szkoleniowo-treningowe
oraz bezpieczeństwo rozgrywania zawodów, a także estetyka samego obiektu.
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Sukces w Szkole w Rusinowie
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie ROKSANA
ANNA PAPIS (klasa IIIb), wychowanka pani Małgorzaty Kietli, została powołana do Dziecięcej Rady Programowej III kadencji.
Rada objęta jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka,
działa przy Europejskim Centrum Bajki. W wyniku rekrutacji w jej skład weszło 12 najzdolniejszych uczniów z całej Polski w wieku 7 – 14 lat oraz 3 najbardziej zaangażowane osoby
z II kadencji Rady Programowej. Przy naborze uwzględniano wysokie wyniki nauczania,
szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywaną aktywność. Warto dodać,
że z naszego województwa zakwalifikowano tylko 2 osoby. Roksanka jest jedną z czterech
najmłodszych 9 – letnich osób w Radzie.
Wśród szczególnych osiągnięć Roksanki należy uwzględnić: udział w projekcie
„Zostań badaczką” Akademii Młodych Uczonych Państwowej Akademii Nauk w Warszawie (była najmłodszą uczestniczką zakwalifikowaną do zespołu nauk ścisłych pracującym
pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Joanny Idy Sułkowskiej), trzykrotnie zajęła I miejsce w kraju w konkursach ogólnopolskich, raz III miejsce i wyróżnienie
w województwie mazowieckim, dwukrotnie I miejsce w regionie radomskim.
Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 2 lutego 2020 roku podczas Światowego
Dnia Komiksu. GRATULACJE!

28 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Rusinowie
W niedzielę 12 stycznia br. w Pałacu w Rusinowie, odbył się 28 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku licytacji przedmiotów
przekazanych na Orkiestrę oraz pieniędzy wrzucanych do puszek organizatorom udało się zebrać 19 142,22 zł. Pieniądze z licytacji zostaną
przekazane na zakup nowoczesnego sprzętu zapewniającego najwyższy
standard diagnostyczny i leczniczy w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Organizatorem 28 Finału było Stowarzyszenie „5 Koło”, a nad całym wydarzeniem czuwał Zarząd Stowarzyszenia w osobach: Grzegorz Kraska
i Wojciech Bańka. Na WOŚP nie zabrakło również Wójta Gminy Rusinów
Mariana Andrzeja Wesołowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Hieronima Sety.

Jasełka w Kościele
parafialnym pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Rusinowie
W niedzielę 12 stycznia w Kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Rusinowie, uczniowie z klasy III B Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie przedstawili Jasełka, według scenariusza pani Małgorzaty Kietli
i Agnieszki Siwiec.
W pięknie udekorowanej świątyni, wśród blasku świec i choinek, mali aktorzy wiernie odtworzyli wydarzenia sprzed 2 tysięcy lat. Ta szczególna noc, noc narodzin Zbawiciela
Jezusa Chrystusa została nam przybliżona przez Józefa i Maryję, Aniołów, skromnych pastuszków, rzymskiego żołnierza oraz Mędrców ze Wschodu. Przedstawieniu towarzyszyły
piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru szkolnego przygotowanego przez Jolantę
Korycką i Danutę Kwiatkowską. Widowisko zgromadziło wielu parafian oraz mieszkańców
z terenu Gminy Rusinów, którzy wysłuchali również kolęd w wykonaniu „Młodzieżowej
Orkiestry Dętej” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rusinowie, pod batutą pani
Katarzyny Retelewskiej. Wagę artystycznego wydarzenia podkreślił w słowach uznania
i podziękowania ks. Proboszcz Edward Swat.

Promocja płyty Zespołu
Przystalanki

W niedzielę 29 grudnia br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.
Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach odbyło się spotkanie autorskie
oraz koncert Zespołu Przystalanki promujący płytę pt. „Na ludową nutkę… - pieśni i piosenki w wykonaniu zespołu Przystalanki”. Jest to pierwsza płyta zespołu, która przedstawia muzyczną twórczość w wykonaniu:
Dominiki Stolarek, Krystyny Gacy, Wandy Wasilewskiej, Wioletty Kowalczyk wraz z muzykami Tadeuszem Wijatą – akordeon, Janem Kmitą –
skrzypce i Stanisławem Bielaskim – bęben. Płytę zrealizowano w ramach
projektu „Tradycyjne dźwięki … oclić od zapomnienia” dzięki wsparciu
Fundacji Lotto im. H. Konopackiej. Na uroczystości nie mogło zabraknąć
Wójta Gminy Rusinów Mariana Andrzeja Wesołowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Rusinów Hieronima Sety, którzy złożyli członkiniom
zespołu gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia oraz pracę i trud wniesiony w krzewienie regionalnej muzyki ludowej.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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W Gminie Wieniawa utworzono Zakład Usług Komunalnych
i Centrum Usług Wspólnych
Dynamika zmian legislacyjnych oraz nowe wyzwania stawiane przed samorządami, w połączeniu
z systematycznym dążeniem do podnoszenia jakości
życia Mieszkańców, stawiają przed samorządami nowe
wyzwania oraz determinują konieczność wprowadzania nowych rozwiązań będących odpowiedzią, z jednej
strony na zmiany prawodawstwa, a, z drugiej, zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez
Gminę. Tym samym począwszy od 01 stycznia bieżącego roku, powołano do istnienia dwie nowe jednostki:
Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, którym pokieruje Pani Karolina Kępczyńska
Centrum Usług Wspólnych w Wieniawie, którym pokieruje Pani Katarzyna Pałczyńska
Podstawowym zadaniem Zakładu Usług Komunalnych będzie realizacja zadań gminy i w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w odniesieniu do następujących dziedzin:
Zaopatrzenia w wodę, wydawania warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej, odczytywanie wodomierzy, naliczanie opłat za wodę, windykacja
należności w tym zakresie, prowadzenie kontroli w gospodarstwach, świadczenie usług w zakresie wykonywania przyłączy, montaż wodomierzy, nadzór nad
siecią i jej konserwacja wraz z drobnymi remontami.
Odprowadzenie ścieków, i wszelkie czynności związane z tym zadaniem podobnie jak w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w wodę
Zaopatrzenie w energię cieplną, wszystkich podmiotów, które są zasilane z kotłowni opalanych biomasą
zlokalizowanych w Wieniawie
Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami
użytkowymi, w zakresie powierzonym przez Wójta
Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa poprzez prace porządkowe wokół przystanków,
dróg gminnych czy terenów zieleni gminnej
Zimowe i letnie utrzymanie dróg, ulic, mostów, placów gminnych i zieleni oraz współpraca z Zarządami
Dróg, -w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz
drogi krajowej,

inne zadania związane z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych Gminy Wieniawa określone w art. 14 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020).
Wszelkie informacje w zakresie opisanych powyżej dziedzin działalności uzyskają Państwo pod numerem telefonu 48 377-73-96 Zakład Usług Komunalnych
w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, email: zuk@gminawieniawa.pl, Centrum Usług
Wspólnych to niezależna, budżetowa jednostka organizacyjna gminy, która prowadzi działalność finansowo księgową na rzecz innych powiązanych kapitałowo
podmiotów – pozostałych jednostek organizacyjnych
gminy. Co ważne, CUW posiada własne wydzielone
zasoby i ponosi pełną odpowiedzialność za jakość
i terminowość dostarczanych usług, jak również za
koszty swojej działalności. Centrum Usług Wspólnych
to koncepcja która pozwoli wykorzystać zasoby ludzkie
gminy (nie ma konieczności zatrudniania głównego
księgowego w każdej jednostce) do prowadzenia
obsługi finansowo księgowej oraz sprawozdawczości
finansowej i budżetowej jednostek. Główny księgowy
CUW, jest jednocześnie głównym księgowym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu, Publicznej Szkole Podstawowej,
Przedszkolu Publicznym, Dziennym Domu Senior+
i Zakładzie Usług Komunalnych. Funkcje ta od 01 stycznia 2020r., pełni Pani Ewa Stryjska. Pozwoli to również
w sposób jasny i przejrzysty sprawować kontrolę zarządczą i nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem
jednostek przez Skarbnika Gminy, który pozostaje
Głównym Księgowym Urzędu Gminy oraz budżetu
Gminy Wieniawa. W związku ze zmianami organizacyjnymi, zwracam się do Państwa z prośbą o cierpliwość w zakresie fakturowania usług oraz w zakresie
zmian dotyczących numerów rachunków bankowych.
Ponieważ równolegle wdrażamy nowy system informatyczny, obsługujący, m.in. tzw. System Płatności
Masowych, który będzie specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do Mieszkańców dokonujących

tzw. płatności masowych
z tytułu zakupu towarów
i usług (ciepło, woda, ścieki
czynsze, podatki i opłaty lokalne) Dzięki temu rozwiązaniu będzie można uzyskać
szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na rzecz urzędu, a w urzędzie zautomatyzować
procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym. Identyfikacja masowych płatności
będzie wykorzystywała tzw. rachunki wirtualne. Rachunki te będą generowane do rachunku bankowego
urzędu gminy ( tak ja ma to obecnie miejsce w firmach
telekomunikacyjnych, zakładach energetycznych, itp.).
Każdy kontrahent naszej gminy (czyli np. płatnik podatku, usługobiorcy wnoszący opłaty za wodę, odpady
czy kanalizację) otrzymują „własny” numer rachunku
wirtualnego, na który będą wpłacać należności. Docelowo, każdy zainteresowany będzie miał dostęp do
swoich rozliczeń i dokumentów za pomocą platformy
internetowej, gdzie sprawdzi stan zobowiązań, poda
stan wodomierza, odbierze decyzje wymiarowe, czy
potrzebne zaświadczenia. Centrum Usług Wspólnych
w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, email: cuw@gminawieniawa.pl
Krzysztof Sobczak Wójt Gminy Wieniawa

Wolne miejsca - Dzienny
Opiekun “MALUCH”
Gmina Wieniawa informuje, że są wolne miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3 w Dziennym
Opiekunie “MALUCH” w Wieniawie. Rodzice
zainteresowani umieszczeniem dziecka w tej
placówce mogą uzyskać bliższych informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wieniawie lub pod nr tel. 48 375 79 11.
Genowefa Sobótka

Spotkanie Samorządowców Powiatu Przysuskiego
Podczas wczorajszego spotkania Samorządowców
Powiatu Przysuskiego, wraz z Burmistrzem i Wójtami Gmin z terenu powiatu, odebrałem z rąk Starosty
Przysuskiego, Pana Mariana Niemiskiego, gratulacje
i życzenia z okazji 30 – lecia samorządności Gminy
Wieniawa: „Z okazji Jubileuszu 30-lecia samorządności
Gminy Wieniawa, składam na ręce Pana Wójta najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim tym, którzy
poprzez swoją pracę w samorządzie w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju tej Gminy.
Dziękuje za trud włożony w pracę na rzecz społeczności gminnej, za dotychczasowe dokonania i sukcesy
oraz godne rozwiązywanie problemów mieszkańców.
Od 30 lat wójt, członkowie rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy czuwają nad społecznością lokalną.
To wielka odpowiedzialność i zaszczyt zarazem. Życzę,
żeby nie ustał Państwa zapał, a Gmina wciąż korzystała
z Waszego doświadczenia i potencjału. Nagroda zaś niech
będą kolejne sukcesy, a przede wszystkim społeczne zaufanie mieszkańców. Starosta Przysuski Marian Niemirski”. Pragnę podzielić się tymi życzeniami z wszystkimi
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osobami, które na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat,
wniosły swój wkład w rozwój Gminy i budowanie samorządowej rodziny, na solidnych podstawach demokracji
i współdziałania na rzecz rozwoju lokalnego. Szczególne podziękowania kieruję do moich poprzedników na
stanowisku Wójta, Pań i Panów: Witolda Studzińskiego,
Aliny Szeliga, Roberta Kaczorowskiego, Tadeusza Sykuły
oraz Przewodniczących Rady Gminy: Grzegorza Lipińskiego, Grażyny Strzelczyk, Mariana Korby, Zbigniewa
Adamczyka, Leszka Strzałkowskiego, Bogusława Strzałkowskiego, Wojciecha Watłego, Władysława Bujaka, Janusza Blanka oraz Zdzisława Wiatrowskiego. Dziękuję za
Państwa zaangażowanie w realizację inwestycji i wszelkich innych zadań, które na przestrzeni ostatnich 30 lat
zostały zrealizowane i służą naszym Mieszkańcom.
Za poświęcony czas, zaangażowanie i trud, by ziemia
wieniawska, była miejscem przyjaznym, rozwijała się
i piękniała, a poziom życia Mieszkańców z roku na rok
systematycznie wzrastał. Choć często różnimy się politycznie, mamy inne zdanie na wiele tematów, łączy nas
to, że każdy z wielką determinacją i zaangażowaniem
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

realizował swoją misję na rzecz rozwoju naszej Małej
Ojczyzny! Serdecznie gratuluję i dziękuję za dotychczasową pracę oraz deklaruję i zapraszam do współpracy,
w tym szczytnym i ważnym zadaniu, jakim jest troska
o dobro wspólne społeczności Gminy Wieniawa! Panu
Staroście Marianowi Niemirskiemu, pragnę serdecznie
podziękować za to wyjątkowe wyróżnienie, które jest
osobiście dla mnie bardzo ważne, ale bez wątpienia
ważne jest również dla tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju naszych Małych
Ojczyzn, które ze swojej istoty tworzą jedną wielką rodzinę, której na imię Polska. Jest Pan tym, który łączy,
buduje mosty, i zasypuje podziały, by rozwijać samorządową wspólnotę Powiatu Przysuskiego na trwałym
i mocnym fundamencie, nie tylko prawa stanowionego,
ale i tym duchowym. Dziękujemy Panu Staroście, za
docenienie roli samorządu, za dobre i miłe słowa, a ze
swojej strony życzymy wszelkiej pomyślności w pracy,
Bożego Błogosławieństwa i satysfakcji z pełnienia zaszczytnej funkcji Starosty Przysuskiego.
Krzysztof Sobczak Wójt Gminy Wieniawa

WIENIAWA
Mobilna pracownia
mammograficzna LUX MED
bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet
w lutym - Wieniawa
Czy urodziłaś się w latach 1951-1970? Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć
do badania bliskie osoby w podobnym wieku.Wraz z nastaniem 2020 roku
LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań
w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania
lekarskiego.
W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania
i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność
w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala
na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich
24 miesięcy
lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:
Wieniawa – 13 lutego 2020 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Kochanowskiego 78A
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub
na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do
badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód
osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Zwrot podatku akcyzowego
Rolnikom w 2020 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać
faktury VAT.
• w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
• w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką
w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

ASF - Jak postępować
po znalezieniu padłego dzika?

1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie
należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, policji, miejscowego koła
łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty
orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu
kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan
zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
4. Należy pamiętać, że osoba, która:
- miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi
zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce,
starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
- znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72
godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
Paweł Kołtonowicz
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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POWIAT PRZYSUSKI
Wigilia
Jodła pachnie
jak sen o dzieciństwie
potrawy śmieją się
na uroczystym stole
można już siadać
królewska gwiazda
oblała srebrem
lniane pole.
Są wszyscy bliscy
ukochani
czemu ptak smutku
w sercu drży?
wyjdź przed dom
mały Chrystus
stoi bosy na śniegu
otwórz mu drzwi.
Danuta Ewa Skalska

Cud Narodzenia
Na wschodzie
wiatr unosi żaluzje chmur
księżycowe wrota
do Niebieskiego Betlejem
świecą blado jak podpłomyk.
A na zachodzie
morelowa tafla zorzy
szatę dla Świętej Panienki
wykroją z niej Aniołowie.
Ziemia cała w biel zaszyta
jak pustynia w blasku manny
co nią Ojciec przed wiekami
nakarmił zgłodniałą rzeszę
drzewa – piastunki serdeczne
wyciągają czarne ręce
by dziecinę w nich utulić.
A wędrowiec co samotnie
ku matczynej zmierza chacie
sercem Świętego Krzysztofa
obejmuje świat z miłością.
Danuta Ewa Skalska

Powiat Przysuski (partner projektu) wraz
z Akademią Sztuki Wojennej (lider projektu)
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich pt. "Innowacyjny model pomocy
awatar opiekuna osoby starszej”

Celem projektu jest: Opracowanie nowatorskiego
rozwiązania awatar i jego implementacja do potrzeb
społecznych
Dofinansowanie projektu z UE: 1 351 617,60 PLN

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Przysusze informuję, iż wszyscy Beneficjenci projektu pn. „e-Inclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Przysuskim”, są ponownie zobowiązani do niezwłocznego potwierdzenia posiadania sprzętu. Uzupełnienie ww. formalności będzie możliwe w budynkach Urzędów Gmin, harmonogram
przedstawia daty dyżurów w danej gminie: Dyżur będzie pełniony
w godzinach: od 9:00 do 14:00. W przypadku pytań prosimy kontakt:
(48) 675 23 52, 675 25 53, 675 23 39, 675 55 15 wew. 40, tel. kom.
602 134 740.
Urząd Gminy:

Data:

Borkowice

5.02.2020

Gielniów

7.02.2020

Klwów

14.02.2020

Odrzywół

12.02.2020

Potworów

19.02.2020

Rusinów

20.02.2020

Wieniawa

21.02.2020
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i
miasta Przysucha
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. 2018 poz. 1945
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Przysucha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17.02.2020r. do 13.03.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy i
Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, pok. nr 3, w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Przysucha odbędzie się w dniu 20.02.2020r, tj. czwartek godz. 1000
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400
Przysucha, pok. nr 2.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Przysucha, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha:
w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta Przysucha, Plac KolOGŁOSZENIE
o wstępnej rekrutacji uczestników do planowanej realizacji projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Borkowicach” w ramach rządowego programu „Centra
opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej adresowanego do dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
1. Głównym celem wstępnej rekrutacji jest ustalenie rzeczywistego zapotrzebowania na tego typu usługi wśród mieszkańców
powiatu przysuskiego. Aplikowanie do udziału projekcie stanowi formę zgłoszenia i nie stanowi zobowiązania prawnego, zaś
uczestnictwo w projekcie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu
dotacji i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przez powiat przysuski.
2. Zainteresowane osoby/rodziny uczestnictwem w projekcie proszone są o złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wszystkie warunki uczestnictwa
w projekcie określa Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
PROCES REKRUTACJI: 1. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób
otwarty z zachowaniem polityki równościowej. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Przysusze, ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w terminie od
21.01.2020r. do 21.02.2020r. 2. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy
do udziału w przedmiotowym Projekcie. 3. Złożone przez Wnioskodawców Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi
i pozostają w zasobach Starostwa Powiatowego w Przysusze. 4.
Formularze, które wpłyną po terminie, o którym w pkt. 1, nie będą
rozpatrywane i zostaną odrzucone. O dotrzymaniu terminu przez
Wnioskodawcę decyduje data wpływu Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. 5. Osoby/rodziny zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/
lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą zgłaszać się do
Starostwa Powiatowego w Przysusze, ul. Jana Pawła II 10, 26-400
Przysucha, pokój 51, telefon kontaktowy: 48 675 23 52 wew. 40,
tel. kom 602 134 740 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przysusze, ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha, tel. (048) 675 55 17
Załączniki: 1. Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa, 2. Załącznik
nr 2 – Rządowy program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

berga 11, 26-400 Przysucha;
ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust.
3 ustawy).
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.
Tomasz Matlakiewicz
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha
Urząd Gminy i Miasta Przysucha informuje, że przetwarzane danych
osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119 str.
1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajduje się
na stronie urzędu pod adresem https://gminaprzysucha.pl/index.php/
services/view/31
OGŁOSZENIE
o wstępnej rekrutacji uczestników do planowanej realizacji
projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo –
Mieszkalnego w Borkowicach” w ramach rządowego programu
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowanego do dorosłych
osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
1. Głównym celem wstępnej rekrutacji jest ustalenie rzeczywistego zapotrzebowania na tego typu usługi wśród mieszkańców
powiatu przysuskiego.
Aplikowanie do udziału projekcie stanowi formę zgłoszenia i nie
stanowi zobowiązania prawnego, zaś uczestnictwo w projekcie
będzie możliwe dopiero po uzyskaniu dotacji i podpisaniu umowy
o dofinansowanie projektu przez powiat przysuski.
2. Zainteresowane osoby/rodziny uczestnictwem w projekcie
proszone są o złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Wszystkie warunki uczestnictwa w projekcie określa Program
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” stanowiący załącznik nr 2 do
ogłoszenia.
PROCES REKRUTACJI
Rekrutacja odbywać się będzie w sposób otwarty z zachowaniem
polityki równościowej. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane
będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, ul.
Szkolna 3, 26-400 Przysucha, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w terminie od 21.01.2020r. do 21.02.2020r.
Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy do udziału w przedmiotowym
Projekcie.
Złożone przez Wnioskodawców Formularze zgłoszeniowe nie
podlegają zwrotowi i pozostają w zasobach Starostwa Powiatowego w Przysusze.
Formularze, które wpłyną po terminie, o którym w pkt. 1, nie
będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. O dotrzymaniu terminu
przez Wnioskodawcę decyduje data wpływu Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
Osoby/rodziny zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów
rekrutacyjnych, mogą zgłaszać się do Starostwa Powiatowego
w Przysusze, ul. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pokój 51,
telefon kontaktowy: 48 675 23 52 wew. 40, tel. kom 602 134 740
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze,
ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha, tel. (048) 675 55 17
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa,
Załącznik nr 2 – Rządowy program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

POWIAT PRZYSUSKI
FERIE W DOMU KULTURY
W PRZYSUSZE 10 – 23 lutego 2020
10 lutego godz.10.00 /poniedziałek/ zajęcia plastyczne – kredką i farbą po kartce
11 lutego godz.11.00 /wtorek/ Ferie z grami planszowymi
12 lutego godz.12.00 /środa/ „Do serca przytul misia” – warsztaty plastyczne – tworzenie własnego misia z materiałów dostępnych dla każdego godz. 17.00 Mały szachista – zajęcia
w klubie szachowym
13 lutego godz. 11.00 Śpiewać każdy może – warsztaty wokalne dla chętnych godz. 15.30 Asterix i Obelix tajemnica magicznego wywaru – film anim.
14 lutego godz. 11:00 /piątek/ Ferie z grami planszowymi
/zapisy/
17 lutego godz. 10:00 /poniedziałek/ Zajęcia plastyczne
18 lutego godz. 11:00 /wtorek/Ferie z grami planszowymi
/zapisy/
19 lutego godz. 12:00 /środa/ Warsztaty plastyczne godz. 17.00
/Mały szachista – zajęcia w klubie szachowym
20 lutego godz. 11:00 /czwartek/ Warsztaty wokalne
godz. 15.30 /Miśków 2-óch w Nowym Jorku – film anim.
21 lutego godz. 9:00 /piątek/ Ferie z grami planszowymi
/zapisy/
Podczas ferii zimowych Dom Kultury będzie czynny w godz.
7.30 – 20.00. Czynne będą również świetlice wiejskie. W świetlicach wiejskich na terenie gminy Przysucha odbywać się będą
turnieje w tenisie stołowym. Najlepsi zawodnicy wezmą udział
w finale, który odbędzie się w świetlicy w Wistce 21 lutego
2020 r. godz. 10.00

Ogólnopolski Turniej Siatkówki Halowej
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
oraz Starosty Powiatu Przysuskiego
14 grudnia w Hali Sportowej PSP nr 2 oraz w Powiatowej Hali Sportowej w Przysusze, odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Halowej
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha oraz
Starosty Powiatu Przysuskiego. W Turnieju można było
podziwiać zmagania 14 drużyn, nie tylko lokalnych,
ale też z całej Polski. Organizacja Turnieju, jak i same
mecze stały na bardzo wysokim poziomie. Spotkania
obfitowały w wiele niespodziewanych zwrotów akcji
i walkę do samego końca, gdzie zaledwie punkt przeważał o zwycięstwie a przybyłym kibicom dostarczyły
one wiele sportowych emocji.

Laureaci powiatu przysuskiego w plebiscycie
„Echa Dnia” na sportowca roku
SPORTOWIEC: 1. Patryk Walasek- Oskar Przysucha, piłka nożna,
czwarta liga. 2. Tomasz Janiszewski- Oskar Przysucha, piłka nożna, czwarta liga. 3. Dawid Szczepaniak- Klub Sportowy Wysokin,
piłka nożna, klasa „B”
TRENER: 1. Paweł Górak- Oskar Przysucha, piłka nożna, czwarta
liga
TALENT: 1. Malwina Matyjanek- Komorów, karate
DRUŻYNA: 1. Chojniak Wieniawa, piłka nożna, klasa „A”
Składamy serdeczne gratulacje na ręce wszystkich zwycięzców

W finale zagrały ze sobą drużyny: Artivent Kędzierzyn - Koźle z CS PSP Częstochowa. Po bardzo wyrównanej walce zwyciężyła drużyna z Kędzierzyna Koźle.
Trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Majami Kraków,
natomiast czwarte miejsce należało do drużyny Tema
Przysucha. Zwieńczeniem Turnieju, było uroczyste
wręczenie medali oraz bonów upominkowych dla zawodników przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
Tomasza Matlakiewicza, Wicestarostę Powiatu Przysuskiego Marka Kilianka oraz sponsorów i pomysłodawców Turnieju: Adama Ślęzaka oraz Pawła Jedynaka,
którym również należą się gromkie brawa za wkład,
jaki włożyli w organizację całego wydarzenia.

Liga Mazowieckiej
Piłki Ręcznej
chłopców w Przysusze

Turniej Szachowy
W sobotę 28 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 został
rozegrany w Domu Kultury w Przysusze Turniej Szachowy. Celem zawodów była popularyzacja szachów
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wyłonienie
indywidualnych mistrzów. Warta podkreślenia jest
największa frekwencja w historii szachów w naszym
Powiecie. Aż 40 zawodników, z 6 województw walczyło o laury turnieju szachowego.
Ta niezwykle pasjonująca, wymagająca logicznego
myślenia gra planszowa, której obecnie obowiązujące
zasady ukształtowały się jeszcze w średniowieczu, przy-

ciąga niczym magnes coraz to młodszych graczy. Podczas
rozgrywania partii szachowych widać było na twarzach
dzieci radość, pozytywne emocje oraz skupienie uwagi.
Zawody były rozegrane w kategoriach wiekowych. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, w którym gracze musieli przystąpić do siedmiu partii gry. Nad
przebiegiem rozgrywek czuwali specjaliści - pan Łukasz
Łukomski Sędzia I kategorii Polskiego Zwiazku Szachowego z Bliżyna i pan Marian Frąg z Klubu Szachowego
z Szydłowca. Składamy podziękowania dla organizatorów Pana Burmistrza Tomasza Matlakiewicza, dyr. DK
Katarzyny Bochyńskiej, Andrzeja Fedorczyka, za wsparcie
i popularyzację tego typu działań i wszystkim, którzy
włączyli się w sprawy organizacyjne. Mamy nadzieję, że
ten turniej na stałe wpisze się do sportowego kalendarza
w powiecie przysuskim.
Piotr Nowak
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

W sobotę 11.01.2020 w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze odbyły
się rozgrywki w ramach Ligi Mazowieckiej Piłki Ręcznej chłopców młodszych. W zawodach wzięły udział
trzy drużyny: UKS Jedynka Przysucha pod skrzydłami
trenerów: Rafała Banaczek, Grzegorza Jaszczury, UKS
Radziejowice wraz z trenerem Pawłem Zielińskim,
OTM Lesznowola pod okiem Roberta Matyja oraz Bereniki Antczak. Młodzi zawodnicy w swoich meczach
grali ze 100% zaangażowaniem, a wspaniałą atmosferę towarzysząca meczom zapewnili rodzicie oraz
przybili kibice. Gratulacje dla młodych zawodników
oraz trenerów, szczególnie dla UKS Jedynka Przysucha
za wysokie wygrane oraz doskonałą formę. Życzymy
również wszystkim drużynom samych sukcesów oraz
wygranych w dalszych ligowych potyczkach. Wyniki
poszczególnych meczów: UKS Jedynka Przysucha - UKS
Radziejowice 22:4 (12:1), UKS Radziejowice – OTM
Lesznowola 7:13 (4:11), UKS Jedynka Przysucha - OTM
Lesznowola 24:8 (18:4)
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NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2020

Udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez starostę wzięło
w tym roku ponad 500 osób.

Jak co roku na spotkaniu nie zbarakło wybitnych przedstawicieli
życia politycznego.

Zaproszenie przyjął Ordynariusz Diecezji Radomskiej
ks. biskup Henryk Tomasik.

List od Prezydenta Andrzeja Dudy przekazuje Staroście
minister Adam Kwiatkowski.

Kwiaty z podziękowaniem za mądre i dobre słowo.

Pamiątkowe dyplomy dla gospodarzy gmin z okazji 30 lecia reformy.

Kwiaty od organizatorów dla artystów za wspaniałe przeżycia duchowe.

Spotkanie noworoczne przygotowali uczniowie i pracownicy ZS 2 w Przysusze.

