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Samorząd w obronie rodziny i wartości
- Nie działamy przeciwko komuś, lecz w obronie wartości i rodzin – w ten sposób samorządowcy z powiatu przysuskiego odpowiedzieli
na działania Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargi do pięciu wojewódzkich sądów administracyjnych.
Takie niewiążące prawnie stanowiska przyjęło
już kilkadziesiąt samorządów w całej Polsce. Na razie
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył pięć polskich
gmin: Klwów (woj. mazowieckie), Lipinki (woj. małopolskie), Serniki (woj. lubelskie), Istebna (woj. śląskie)
oraz Niebylec (woj. podkarpackie). - Naszej gminie
zależy na polskiej rodzinie, by nasze dzieci uczyły się
wartości, wychowania w rodzinie. Tu nie chodzi nam
o żadne ideologie, lecz o przekazywanie wartości. Nikt
nie będzie nam narzucał, jak mamy wychowywać nasze dzieci. My występujemy w obronie naszych dzieci – odpowiada Piotr Papis, wójt Klwowa w powiecie
przysuskim. Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział też zaskarżenie w dalszej kolejności polskich
powiatów. Powiat przysuski był jednym z pierwszych
samorządów, które propagują Samorządową Kartę
Praw Rodzin. - Nie jest przeciwko komuś, tylko bronimy rodziny. Jako samorząd daliśmy jasny przekaz
mieszkańcom w sprawie obrony wartości, szczególnie
chrześcijańskich, które wyznaje nasze społeczeństwo.
Wobec tych różnych medialnych fanaberii, my chcemy
pokazać naszemu środowisku, że my bronimy wartości
i rodziny. Dla nas najważniejszą wartością jest rodzina.
Dziwię się, że RPO broni tylko jednych. Powinien się
zreflektować i odpowiedzieć, dlaczego staje w obronie
tylko jednych, i jednocześnie przeciwko tym, którzy
nikogo nie atakują w tej sprawie – powiedział Radiu
Plus Radom starosta Niemirski. Dokument opracowany przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ma na celu uchronić małoletnich przed deprawacją
w placówkach oświatowych. Karta, która opiera się
Konstytucji RP zobowiązuje samorządy, by nie finansowały z pieniędzy publicznych organizacji, których działalność uderza w rodzinę i małżeństwo. Instytut Ordo
Iuris przystąpił do wszystkich pięciu postępowań przed
Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w charakterze uczestnika. Przedstawiciele Instytutu będą również uczestniczyć w rozprawach, z których pierwsza
zapowiedziana jest na marzec. „Wbrew twierdzeniom
RPO, skarżona uchwała nie narusza zasady legalizmu,
nie ogranicza ani nie ingeruje w konstytucyjne prawa
i wolności jakiejkolwiek grupy obywateli. Kwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały
nie ustanawiają norm prawnych i nie wiąże się z nimi
stosowanie prawa wobec podmiotów będących adresatami norm prawnych. Formułowane wobec nich
zarzuty opierają się często na spekulacjach, domysłach
subiektywnych, niepodlegających weryfikacji ocenach
oraz arbitralnym przypisywaniu określonych intencji
organowi jednostki samorządu terytorialnego – komentuje Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz
Prawnych Instytutu Ordo Iuris. Przypomnijmy, że
w czasie pobytu w Zwoleniu prezydent Polski Andrzej
Duda mówił 17 stycznia 2020 roku, że „rodzina to podstawowa komórka i wspólnota w naszym społeczeństwie, która zasługuje nie tylko na tolerancję ze strony
państwa, ale również na afirmację ze strony państwa”.
- Na to, żeby podnieść ją i pokazać jako wzór. I właśnie
dlatego należne jest jej wsparcie, bo rodzina buduje
dobrobyt państwa, jego przyszłe pokolenia, jego historię – buduje wszystko, co jest najlepiej pojęte na
przyszłość jako Polska i polskość. To właśnie w rodzinach Polska przetrwała wtedy, gdy jej nie było - mówił prezydent Duda. - Nie mam żadnych wątpliwości,
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że ten, kto zdąża do tego, by osłabić rodzinę, osłabić
więzi, ten zarazem zdąża do tego, by osłabić więzi nas
jako wspólnoty Polaków, w szerokim znaczeniu tego
słowa – a w efekcie osłabić polskie państwo. Nie mam
co do tego żadnych wątpliwości! I w związku z tym
wiem również doskonale, że wszystko, co wzmacnia
rodzinę – każde działanie służące rodzinie – wzmacnia
zarazem siłę naszej wspólnoty, jako całości i wzmacnia

polskie państwo. Dlatego mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że póki jestem Prezydentem Rzeczypospolitej, póty nigdy nie pozwolę, by polska rodzina
doznała jakiegokolwiek osłabienia. Nigdy nie pozwolę,
by ktoś przerwał tę prorodzinną politykę - powiedział
prezydent Duda. Takie jest również stanowisko samorządów w powiecie przysuskim.
Jarosław Bednarski

I przypadek ASF w powiecie przysuskim
Stwierdzono pierwszy przypadek ASF w powiecie przysuskim. Badania potwierdziły, że
dzik znaleziony 21 stycznia na terenie gminy Gielniów miał wirusa Afrykańskiego Pomoru
Świń.

Poszukiwania padłych dzików w gminie Przysucha.
Na zagrożenie szybko zareagował starosta Marian
Niemirski organizując poszukiwania padłych zwierząt w celu minimalizacji rozszerzania się wirusa dla
hodowców trzody chlewnej. W związku z zaistniałą
sytuacją około 100 osób, myśliwych, pracowników
starostwa i Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesało lasy
w okolicach Gielniowa na południe od drogi krajowej nr
12. Na szczęście nie znaleziono żadnych innych padłych
dzików - powiedział starosta Niemirski. Znalezienie
padłego dzika w gminie Gielniów zainaugurowało ciąg
intensywnych działań antykryzysowych w powiecie.
Współdziałamy z powiatem opoczyńskim, ponieważ
problem dotyczy nas w jednakowym stopniu. W międzyczasie Pan Prezydent podpisał specustawę, która
bardzo ułatwia postępowanie w takich sytuacjach.
Przewiduje ona odszkodowania i zwrot kosztów przez
skarb państwa poniesionych w konsekwencji wystąpienia ASF. Bardzo to ułatwia nam w samorządach organizowanie koniecznych działań. Postanowiliśmy, że
przeszukania lasów będą prowadzone. Musze podkreślić bardzo zaangażowaną postawę myśliwych. Nasze
działania wspierają aktywnie strażacy, żołnierze wojsk
terytorialnych i samorządowcy. Bardzo szybko udaje
się koordynować z szefami gmin niezbędne działania,
czego doświadczyłem w przypadku gmin Potworów,
Odrzywół, Gielniów i Przysucha. Dbamy o informację i edukację. Trzeba mieć świadomość, że czerwona
strefa oznacza, że wszystkie sztuki hodowlane są monitorowane przez służby weterynaryjne. To również
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znaczne ograniczenia dla rolników i straty finansowe,
bo świnie z czerwonej strefy nie są chętnie kupowane.
- Wiąże się to ze znaczącymi ograniczeniami w ruchu
świń z naszego powiatu. Każda świnia, która ma być
przemieszczana z gospodarstwa z czerwonej strefy
musi być przebadana laboratoryjnie w kierunku wirusa ASF. Te świnie muszą przebywać w gospodarstwie
minimum 30 dni. Służby muszą dokonać oględzin
środka transportu, zaplombować itd. - dodaje starosta.
W razie stwierdzenia chorej sztuki, cala hodowla musi
zostać wybita. To przykra sprawa, ponieważ teraz właśnie na rynku jest dobra cena na trzodę. Kiedy rolnicy
mogliby uzyskać godziwą nagrodę za pracę, pojawił się
inny kataklizm, który ich tego pozbawia. Miejmy nadzieję, że poradzimy sobie wspólnie z tym problemem,
a straty szczególnie dla rolników będą jak najmniejsze.
Ponad 120 osób brało udział w poszukiwaniu padłych
dzików w gminie Przysucha. Teren okazał się czysty.
W działaniu uczestniczyło kilka jednostek OSP powiatu przysuskiego, leśnicy z Nadleśnictwa Przysucha,
urzędnicy Starostwa Powiatowego w Przysusze, a także Wojska Obrony Terytorialnej. To kolejna odpowiedź
na stwierdzony pierwszy przypadek ASF w powiecie
przysuskim. Badania potwierdziły, że dzik znaleziony
21 stycznia na terenie gminy Gielniów był jak na razie
jedynym zakażonym zwierzęciem w powiecie przysuskim.
Opracował Jarosław Bednarski
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Drogie Panie.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy Paniom wyrazy najgłębszego
szacunku, podziwu i wdzięczności. Życzymy realizacji wszelkich marzeń, spełniania
ambicji i zamiarów w życiu rodzinnym , a także zawodowym.
Jako mężczyźni pragniemy Was zapewnić o naszej ogromnej
i stale rosnącej admiracji dla Was jako ludzi i najpiękniejszych
i najbardziej wartościowych części naszego życia. Mamy nadzieję, że Polska, którą wspólnie budujemy będzie miejscem
szczęśliwego, spełnionego i pełnego wartości życia.

Innowacyjny projekt
w powiecie przysuskim rozpoczęty

Z najlepszymi życzeniami
Starosta
Marian Niemirski

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak

Wicestarosta
Marek Kilianek

Szanowne Panie i Panowie Sołtysi.
W imieniu władz powiatu przysuskiego składam Państwu z okazji Dnia Sołtysa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia, szacunku i nieustającej satysfakcji z wypełniania na co dzień bardzo ważnej społecznej funkcji. Proszę również
przyjąć najgorętsze podziękowania za pasję, pracę, poświęcenia i prezentowany
poprzez pracę szczery patriotyzm lokalny. Sołtysi są przede wszystkim pierwszymi reprezentantami spraw i ludzi w urzędach gminnych i powiatowym, gdy tego
wymaga sytuacja. Dotyczy to zarówno spraw i tych łatwych i tych trudnych dla
obywateli. A, co najważniejsze, są w swoich społecznościach ludźmi o najwyższym
poziomie zaufania, do których po prostu idzie się po wsparcie w trudnych chwilach. Dlatego proszę w tym Szczególnym Dniu, w którym jest specjalna okazja by
wyrazić swoją wdzięczność, uznanie i podziękowania. Proszę również przyjąć nasze
życzenia, aby ludzkie uznanie i szacunek wynagrodziły wysiłek i serce wkładane w
realizację obowiązków.
Z wyrazami najgłębszego szacunku
Starosta
Marian Niemirski

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak

Konwent
Mazowiecki
W czwartek, 6-go lutego w Warszawie odbył się
I w r. 2020 Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego, którego przewodniczącym jest Starosta
Przysuski Marian Niemirski. W konwencie udział

Wicestarosta
Marek Kilianek

Grupa projektowa podczas wizyty studyjnej.
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Innowacyjny model pomocy
awatar osoby starszej” dofinansowanego ze środków UE w dniach 28-31.01.2020
roku przedstawiciele lidera projektu w osobach: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec,
mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, dr Dorota Kurek wraz z osobami reprezentującymi
partnerów projektu: dr hab. Joanna Nowakowska -Grunt, dr hab. Marta Starostka Patyk (PCZ), dr Remigiusz Górniak (UM Sulejówek) oraz Pani Marta Zbrowska (powiat
przysuski) uczestniczyli w sesjach roboczych w Education & Information Technology
Centre na Cyprze. Celem spotkania było między innymi omówienie zasad współpracy
w projekcie, zapoznanie się z rozwiązaniami cypryjskimi w zakresie tematyki projektu oraz dyskusja nad możliwościami i warunkami implementacji rozwiązań stosowanych w EDITC. Gospodarzem spotkania byli przedstawiciele instytucji goszczącej,
z dr Marią Knais pełniącą funkcję General Managera ds. projektów informatycznych
współfinansowanych ze środków UE.
Marta Zbrowska

wzięło blisko 30 powiatów oraz zaproszeni goście: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM
Krzysztof Mączewski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
UMWM Marcin Podgórski, Mazowiecki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka.
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Obrady starostów dotyczyły między innymi powiatowych usług cyfrowych na Mazowszu oraz zwalczania
afrykańskiego pomoru świń. Ostatnim punktem konwentu było wystąpienie Wojewody Mazowieckiego,
które dotyczyło finansowania szpitali powiatowych,
Funduszu Dróg Samorządowych, a także dofinansowania przejazdów autobusowych.
Aleksandra Świercz
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Seminarium drogowe i plany w sprawie S12
W dniach 5 – 6 lutego 2020 w miejscowości
Ruciane Nida odbyło się Seminarium drogowe
poświęcone praktycznym aspektom realizowanych inwestycji drogowych, Powiat przysuski
na tym ogólnopolskim spotkani reprezentował
wicestarosta Marek Kilianek.
Podczas seminarium, w którym uczestniczyli
reprezentanci samorządów z całej Polski mówiono
o nowych technologiach przydatnych przy budowie
i remontach dróg. Istotną częścią seminarium były
również informacje dotyczące zwiększania trwałości
nawierzchni, metod konserwacji oraz prawidłowej
eksploatacji dróg i ciągów pieszych. Wysoko ocenił
wartość seminarium Wicestarosta Marek Kilianek,
który powiedział: „Udział w takich spotkaniach daje
niezbędne informacje konieczne przy prawidłowym
planowaniu i ocenie ofert składanych do zadań przetargowych. Pozwala również prawidłowo zaplanować
pracę służb powiatowych przy prawidłowej eksploatacji budowanych i odnawianych nawierzchni. W połowie tego roku powinniśmy poznać przebieg trasy S12
od granicy województwa łódzkiego w kierunku Radomia – informuje wicestarosta Kilianek, który uczestniczył 13 lutego 2020 r. w posiedzeniu Parlamentarnego

Wicestarosta Marek Kilianek reprezentował władze powiatu przysuskiego na seminarium w Katowicach poświęconemu budowie dróg i atostrad.
Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12. Agnieszka
Krupa z Ministerstwa Infrastruktury zadeklarowała, że „resort obejmie ścisłym monitoringiem wybór
wariantu na tym odcinku trasy S12”. Jest już wniosek
o wydanie decyzji środowiskowej dla S12 od granicy
województwa łódzkiego w kierunku Radomia. Efektem końcowym przeprowadzonego przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska postępowania administracyjnego będzie ustalony przebieg nowej trasy. Jej

Gratulacje dla Stypendystów Prezesa Rady
Ministrów z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
12 grudnia 2019 roku miało miejsce wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce za
rok szkolny 2018/2019. Uroczystość odbyła się w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Warunkiem uzyskania

długość wyniesie ponad 40 km. Dla odcinka od granicy
województwa łódzkiego do Radomia. Została złożona
decyzja środowiskowa. Przewidywany termin jej uzyskania to druga połowa 2020 roku. Natomiast odcinek
Radom - Puławy ma opracowany tzw. STEŚ a wniosek
o decyzję środowiskową jest spodziewany do końca
roku. Na pytania posłów i samorządowców odpowiadał Tomasz Stańczak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Trudno jest zaplanować, ile będzie
odwołań. Zresztą sama inwentaryzacja zadania temu
służy, bo chcemy wybrać jak najlepszy wariant. Z różnych instytucji wpływają różne dokumenty. Pod koniec
stycznia tego roku wpłynęła opinia Portów Lotniczych
w Radomiu. To wszystko wymaga analizy. Port będzie
funkcjonował niezależnie od wariantu, jaki zostanie
wybrany. Wszystko wskazuje, że w czerwcu zostanie
wybrana decyzja o przebiegu wariantu trasy S12 a od
września rozpocznie się procedura środowiskowa –
powiedział przedstawiciel GDDKiA. Przypomnijmy, że
preferowany przebieg trasy S12 przez teren powiatu
przysuskiego odbiega on od propozycji składanych
przez samorządowców. Trasa ma zostać poprowadzona
na południe od Gielniowa, potem przetnie teren między Przysuchą a Skrzyńskiem. Dalej trasa będzie biegła
od strony północnej Skrzynna, Wieniawy, by następnie
skręcić na południe od Mniszka i Młodocina Mniejszego
i podzielić na pół gminę Kowala.
Jarosław Bednarski
stypendium było otrzymanie promocji z wyróżnieniem
i najwyższej w danym typie szkoły średniej ocen w roku
szkolnym 2018/2019. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II reprezentowało dwóch uczniów. Przedstawicielem
liceum ogólnokształcącego był Antoni Frasuński ze
średnią ocen 5,44. Natomiast technikum informatyczne reprezentował Daniel Cieślak, który uzyskał średnią ocen 4,75. Gratulujemy uczniom, rodzicom oraz
nauczycielom uczniów i życzymy dalszych sukcesów
w nauce!
Marta Płuciennik

Laureatka stypendium
Prezesa Rady Ministrów
z ZS nr 2 w Przysusze

Uczennica klasy IV technikum żywienia i usług
gastronomicznych w S nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze
została laureatką Stypendium Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2019/2020. Weronika osiągnęła średnią ocen 5,59 i jest najlepsza uczennicą w szkole. Jest
także stypendystką programu „Mazowsze – stypendia
dla uczniów szkół zawodowych” . Reprezentuje szkołę
w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Teraz
przygotowuje się do matury. Życzymy powodzenia.
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Tajemniczy
koronawirus
Rozprzestrzenia się epidemia zachorowań
na na choroby wywoływane przez koronawirusa
COVID - 19 w Europie, we Włoszech zmarło już
jedenaście zarażonych osób, a wiele włoskich regionów jest odciętych od świata w obawie przed
rozprzestrzenieniem się epidemii. Ponieważ
Włochy są popularnym wśród Polaków celem
narciarskich wyjazdów, warto wiedzieć, jak objawia się wirus, i jak się przed nim uchronić.
Pragnę Państwu Czytelnikom naszego pisma zaprezentować podstawowe informacje związane z tym
nowym zagrożeniem dla zdrowia, żeby dzięki wiedzy
łatwiej nam było unikać zagrożenia ryzyka zarażenia.
Wirus jest już w Europie i ogarnia coraz to nowe jej
obszary. Chociaż w momencie powstawania niniejszego tekstu jeszcze Polska była od niego wolna – jedno
jest pewne nadejdzie i to już w wkrótce. Wiedza może
być nam wszystkim wtedy bardzo pomocna. Wszyscy
powinniśmy więc znać objawy choroby i wiedzieć,
co robić, gdy zaobserwujemy je u siebie lub kogoś
z naszego najbliższego otoczenia. Koronawirusy to
rodzina wirusów wywołujących choroby u zwierząt.
Siedem odmian, w tym nowy wirus COVID-19, w wyniku mutacji zagraża też ludziom, wywołując chorobę
COVID-19. Większość z nich zaczyna się niepozornie
i daje objawy podobne to przeziębienia.
Objawy: Najbardziej typowe objawy koronawirusa
– to: kaszel, wysoka gorączka i duszności połączone
z płytkim oddechem. Rzadziej występującymi objawami są: ból mięśni, uczucie rozbicia, ból głowy, ból
gardła. Ponieważ jednak poniższe objawy są bardzo
zbliżone do tych, jakie daje grypa lub zwykłe przeziębienie, próbując samodzielnie się diagnozować,
warto odpowiedzieć na dwa dodatkowe pytania:
1. Czy w ciągu minionych dwóch tygodni odwiedzałeś
któryś z regionów wysokiego ryzyka? Chodzi tu przede
wszystkim o Chiny, ale także Singapur, Hongkong, Taj-

landię, Koreę Południową lub
północne Włochy? Jeśli nie,
czy miałeś kontakt z osobami,
które odwiedzały któreś z wymienionych miejsc? Pozytywna odpowiedź na któreś z tych
pytań (przy obecności objawów) powinna oznaczać niezwłoczny kontakt z lekarzem.
Jak szybko od zakażenia
pojawiają się objawy?
Choroba ujawnia się się zwykle widoczne między 2 a 10
dniem po kontakcie z nosicielem. Ten czas może wydłużyć
się jednak nawet do 24 dni.
Czynnikiem, który dodatkowo
i znacznie utrudnia kontrolę
nad wirusem jest fakt, że nosicielem wirusa może być także
osoba, która sama nie zachorowała, a zatem nie zdradza
żadnych symptomów.
Kiedy udać się do lekarza?
Ponieważ najwcześniejsze
symptomy tej choroby można
pomylić z przeziębieniem lub grypą, łatwo zbagatelizować ryzyko. W jakich sytuacjach na pewno powinieneś ograniczyć kontakt z innymi ludźmi i jak najprędzej
udać się do lekarza? Jeśli w ciągu ostatnich 2 tygodni
byłeś w chińskim mieście Wuhan lub prowincji Hubei
(także, jeśli nie zauważasz u siebie żadnych objawów
choroby). Jeśli byłeś w innych prowincjach Chin, także w regionie Macau i Hongkongu, a masz kaszel,
podwyższoną temperaturę i trudności z oddychaniem
(nawet, jeśli nie są to bardzo ostre objawy). Jeśli byłeś
w Tajlandii, Japonii, Tajwanie, Singapurze, Południowej Korei albo Malezji w ciągu minionych dwóch tygodni, a masz kaszel, podwyższoną temperaturę i trudności z oddychaniem (nawet, jeśli nie są to bardzo ostre
objawy). Miałeś bezpośredni i bliski kontakt z kimś, kto
ma koronawirusa. Warto wiedzieć, że ponad 80 proc.
osób zarażonych wirusem na terenie Chin (według in-

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie epidemii koronawirusa
1. Myć często ręce z użyciem środka
antyseptycznego, a jeśli nie mamy go
pod ręką - wodą i mydłem. Wirus może
być przenoszony przy dotykaniu zakażonych powierzchni lub przez kontakt
z osobami chorymi, a ostrożne zachowanie zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Regularnie czyścić takie powierzchnie, jak blaty
biurek w miejscach pracy bądź stołów w kuchni.
3. Upewniać się, czy informacje o COVID-19 pochodzą z wiarygodnych źródeł, takich jak krajowe instytucje służby zdrowia, personel medyczny czy sama
WHO. Należy np. pamiętać, że infekcja zaczyna się
zazwyczaj od gorączki i suchego kaszlu, nie zaś od
dolegliwości w rodzaju kataru.
4. Unikać podróży, gdy mamy gorączkę lub kaszel.
Jeśli choroba dosięgnie nas w czasie podróży samolotem, należy niezwłocznie poinformować załogę,
a po powrocie do domu skontaktować się z zawodowym personelem medycznym i opowiedzieć skąd
właśnie powróciliśmy.
5. Należy kichać i kaszleć zasłaniając się rękawem
(nie dłonią) lub używać jednorazowej chusteczki,
którą trzeba niezwłocznie wyrzucić do śmieci i umyć
ręce.

6. Jeśli masz więcej niż 60 lat i problemy ze zdrowiem w rodzaju niewydolności sercowo-naczyniowej lub oddechowej bądź cukrzycy, ryzyko ciężkiej
choroby w razie zakażenia zwiększa
się. Dlatego należy podejmować dodatkowe środki ostrożności, unikać
zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo o kontakt z potencjalnymi źródłami zakażenia.
7. Jeśli poczujemy się źle, należy pozostać w domu
i wezwać lekarza lub zawodowego pielęgniarza,
który powinien zapytać nas o symptomy złego samopoczucia, dokąd podróżowaliśmy i z kim się kontaktowaliśmy.
8. Jeśli zachorujemy, należy pozostać w domu, odizolować się od pozostałych członków rodziny - również
podczas posiłków - i korzystać z osobnych nakryć,
talerzy, półmisków.
9. W razie uczucia duszności wezwać lekarza.
10. To naturalne, iż żyjąc w otoczeniu atakowanym
przez chorobę, odczuwamy niepokój. Należy poszukiwać sposobu, jak sobie w tej sytuacji poradzić,
szukać pomocy i sposobu zagwarantowania sobie
bezpieczeństwa w miejscu pracy, szkole czy miejscu
kultu religijnego.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

formacji chińskich władz) miało opisane wyżej objawy
w łagodnej wersji.
Jak się bronić przed zakażeniem ?
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie
masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie
alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa,
jeśli znajduje się on na rękach.
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas
kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj
ręce. Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków
i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz
zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają
gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak
COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem
małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli
jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać
wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być
skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust
zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa
z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy
medycznej. Jeśli masz gorączkę powyżej 38 stopni,
kaszel, trudności w oddychaniu, powinieneś zgłosić się
do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych w Radomiu
ul. Tochtermana 1. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć
wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy)
czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea,
pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). Jeśli
masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego
i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu
podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania
oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu
do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych
przed zachorowaniem.
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Studniówka
Zespołu Szkół nr 1
im. Jana Pawła II

Klasa III B

Nieuchronnie zbliża się egzamin dojrzałości tegorocznych maturzystów, o czym
najdobitniej świadczy fakt, że wspaniała
zabawa studniówkowa Zespołu Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze przeszła do
historii.
Bal studniówkowy 2020 odbył się 7. lutego w Zajeździe Lwowskim w Klwowie. Punktualnie o godzinie
19 pani Dyrektor Zofia Szymańska serdecznie przywitała uczniów, pedagogów oraz zgromadzone rodziny
maturzystów i – zgodnie z tradycją – cytując fragment
„Pana Tadeusza”, otworzyła oficjalną część Studniówki
słowami: „Poloneza czas zacząć”. Od tej chwili uczniowie rozpoczęli pokaz swoich umiejętności tanecznych.
Żwawym i dostojnym krokiem młodzież przysuskiego Liceum i Technikum wprowadziła nas w Mickiewiczowski, epicki świat dworskiej zabawy. Polski,
chodzony taniec narodowy „Polonez” w wykonaniu

Klasa IV T

podopiecznych prezentował najwyższy kunszt i finezję
ruchów. Eleganckie stroje i skupione na tańcu twarze
uczniów odzwierciedlały uroczysty charakter ceremonii studniówkowej. Choreografia została szczegółowo
dopracowana przez nauczycieli wychowania fizycznego: panią Agatę Waszkowską, panią Elżbietę Wiaderek
oraz pana Jacka Grochala i pana Michała Maciejczaka.
Tuż po odtańczonym polonezie głos zabrała pani
Dyrektor. Wyraziła podziękowania za piękne taneczne
chwile oraz zaangażowanie uczniów w życie szkoły.
Na koniec życzyła im sukcesów na nadchodzącym egzaminie maturalnym i wspaniałej zabawy do białego
rana. Następnie odbyły się przemowy tegorocznych
maturzystów: Kariny Kolibabskiej i Jakuba Norka –
uczniów klasy 3d. Licealiści złożyli podziękowania
Dyrekcji oraz wychowawcom i nauczycielom Zespołu
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II za włożony trud w ich edukację oraz wychowanie. Symbolem wdzięczności były
bukiety kwiatów złożone na ręce pani Dyrektor Zofii
Szymańskiej, pani Wicedyrektor Elżbiety Karkoszki oraz
wychowawców klas Liceum Ogólnokształcącego: pani
Jolanty Nocoń (3a), pana Marcina Chrobaka (3b), pani
Agaty Gołębiowskiej i pani Ewy Nostitz-Jackowskiej
(3c) oraz pani Marty Płuciennik (3d) i wychowawcy
klasy 4 Technikum Informatycznego pana Marcina Frasuńskiego.
Rodzice tegorocznych maturzystów również mieli
okazję podziękować Dyrekcji i pedagogom Zespołu
Szkół za wysiłek i zaangażowanie zainwestowane
w wykształcenie ich dzieci.

Klasa III A

Klasa III D

Klasa III C
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Oficjalna część uroczystości studniówkowej została zwieńczona walcem wiedeńskim odtańczonym
przez reprezentację dwunastu uczniów ZS nr 1: Martynę Chylak, Anitę Grzegorczyk, Karolinę Pakosz, Klaudię Szcześniak, Izabelę Włodarczyk i Ilonę Wrzesień
oraz Kamila Kusiaka, Jakuba Kwietnia, Jakuba Norka,
Sebastiana Pałgana, Bartosza Setę i Mariusza Śledzia.
Widownia miała szansę podziwiać grację tancerek,
zwiewnych jak rusałki oraz ich partnerów w pięknej
choreografii przygotowanej przez państwa Agatę
i Zbigniewa Waszkowskich. Po zakończonej inauguracji
nastąpił długo oczekiwany bal studniówkowy.
Napisała Anna Kopijek
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Maturzyści Zespołu Szkół Nr 2 na 100 dni przed maturą
Maturzyści, osoby towarzyszące, rodzice i nauczyciele bawili się na balu studniówkowym w Zajeździe
Lwowskim w Klwowie na studniówce Zespołu Szkół
numer 2 imienia Ludwika Skowyry w Przysusze. Bal,
jak każe tradycja rozpoczął się od poloneza. Na pierwszym prawdziwym balu, były piękne suknie, gustowne garnitury, efektowne makijaże i fryzury. Dyrektor
Małgorzata Bednarska złożyła maturzystom życzenia.
Przypomniała, o konieczności dobrego przygotowania
się do majowych egzaminów. Uczniowie kwiatami
podziękowali nauczycielom. - Bal studniówkowy to
w polskiej tradycji bardzo ważne wydarzenie. Kiedyś

był to bal, który wprowadzał młodzież w dorosłe życie.
W dzisiejszej rzeczywistości jest już trochę inaczej, ale
symbolika studniówki pozostała. To niezwykła zabawa
- powiedziała dyrektor Małgorzata Bednarska. Stwierdziła, że nie może obiecać wszystkim młodym ludziom,
że ich marzenia się spełnią. Wszelkie plany potem weryfikuje życie. - Mam nadzieję, że wiedza i umiejętności, które nabyliście ucząc się w naszej szkole 4 lata
i które potwierdziliście zdając egzaminy z kwalifikacji
zawodowych spowoduje, że wasze życie będzie ciekawsze, bogatsze, lepsze - powiedziała dyrektor szkoły. Po polonezie ruszyła zabawa na całego. Nauczyciele

Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Technik usług fryzjerskich.

Technik pojazdów samochodowych.

Technik hotelarstwa.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

i młodzież bawili się w pięknej sali Zajazdu Lwowskiego, w której pomieścili się uczniowie wszystkich klas
maturalnych, wraz z osobami towarzyszącymi. Bawili
się wiec uczniowie technikum pojazdów samochodowych, technikum żywienia i usług gastronomicznych,
technikum hotelarstwa i technikum usług fryzjerskich.
Był czas na zrobienie sobie wspólnych zdjęć. To wspaniali uczniowie, poradzą sobie w życiu, a wielu z nich
wybierze sobie ciekawy zawód - mówili wychowawcy
klas.
Materiał z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze

7

POWIAT PRZYSUSKI

Liga po raz XIII, Puchar Starosty po raz drugi
8 lutego 2020 r. zakończyły się rozgrywki XIII edycji
Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Halowej oraz II edycji rozgrywek o Puchar Starosty Przysuskiego. W rozgrywkach
wzięło udział 335 zawodników grających w 23 drużynach.
Mecze rozgrywano w 2 ligach. Od grudnia 2019 do lutego
2020 r. rozegrano łącznie 121 spotkań. Mecze rozgrywano
przy licznej, wiernej i wypróbowanej widowni. Drużyny
osiągnęły następujące wyniki: W lidze drugiej miejsce
3 zajął zespół Sokół Sokolniki Suche. 2 miejsce zajęła drużyna Rdzów. Rozgrywki II ligi zwyciężyli reprezentanci LKS
Dębiaki. W lidze pierwszej miejsc 3 przypadło w udziale
zespołowi Młodzik Team. Miejsce 2 zdobyli zawodnicy PRD
Gielniów. Zwycięzcami XIII edycji Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Halowej rozgrywek sezonu 2019 – 2020 została drużyna Sprinter Przysucha. Mistrzowie ligi wygrali 9 meczów,
nie zremisowali żadnego i przegrali 1 spotkanie. Strzelili
łącznie 46 bramek, tracąc 16. 8 lutego w Przysusze rozegrane zostały mecze o Puchar Starosty Przysuskiego. W półfinałach zmagały się drużyny Sprinter Przysucha, LKS Dębiaki, Rdzów oraz Młodzik Team. Finał Sprinter Przysucha

Tomasz Pakosz - Senior z Werwą
I Liga

Wojciech Pawul - Najlepszy Bramkarz I Ligi.

- Młodzik Team zakończył się po zaciętej rywalizacji wynikiem 7:2 dla drużyny Sprinter Przysucha. Zawodnikom
biorącym udział w tegorocznych rozgrywkach przyznano również nagrody indywidualne: Najlepszy Zawodnik
II Ligi – Jakub Gajos. Najlepszy Zawodnik I Ligi – Grzegorz Obuch.
Najlepszy Strzelec II Ligi – Kacper Michurski. Najlepszy Strzelec I Ligi – Bartłomiej Włodarczyk.
Najlepszy Bramkarz II Ligi – Dawid Kowalski. Najlepszy Bramkarz I Ligi – Wojciech Pawul.
Junior z klasą II Liga – Adam Michurski. Junior z klasą I Ligi – Kacper Narożnik. Senior z werwą
II Liga – Zdzisław Babicki. Senior z werwą I Liga – Tomasz Pakosz.

Junior z klasą I Liga.

Początek finału.

Młodzik Team chociaż walczył w finale nie zdobył Pucharu Starosty. Dziękujemy za znakomite mecze i postawę fair play...
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Kacper Michurski Najlepszy Strzelec II Ligi.

Dawid Kowalski - Nalepszy bramkarz II Ligi.

Bartłomiej Włodarczyk - Najlepszy strzelec I Ligi.

Grzegorz Obuch Najlepszy Zawodnik I Ligi.

Jakub Gajos - Nalepszy Zawodnik II Ligi.

Zdzisław Babicki Senior z Werwą II Liga.

Publiczność nigdy nie zawiodła. Zawsze pełne emocji i kibiców trybuny to znak ligi..

Adam Michurski - Junior z klasą II Liga.

Nagrody najlepszym wręczali: organizator i pomysłodawca rozgrywek starosta Marian
Niemirski, wicestarosta Marek Kilianek oraz Kierownik Wydziału Promocji Marta Zbrowska.
W zakończeniu rozgrywek o Puchar Starosty uczestniczył również dbający o ich organizację
i przebieg Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Robert Bomba. Puchar Starosty Przysuskiego w tegorocznej edycji trafił do drużyny Sprinter Przysucha. Zapraszamy do kolejnej edycji rozgrywek już
za rok. Więcej informacji o rozgrywkach znajdą Państwo śledząc stronę internetową, do której
prowadzi zamieszczony kod QR

Na rozgrywkach nie brakowało najmłodszych fa- Następcy już trenują, a to znaczy, że rozgrywki będą
Ostatni mecz był najpiękniejszy.
nów piłki nożnej.
jeszcze długo.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

9

BORKOWICE

Spotkanie Seniorów w Ruszkowicach
W sobotnie popołudnie w świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach odbyło po raz pierwszy
spotkanie Seniorów 70 +, zorganizowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich ,, Kluchy”.
Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitał inicjator spotkania, sołtys wsi, Leszek Stando. Podczas spotkania wystąpił Klub Seniora
50+ z Borkowic, który zaprezentował swoje
zdolności wokalne przy akompaniamencie
p. Karola Sionka. Dla wszystkich przybyłych
został przygotowany słodki poczęstunek
przez członków stowarzyszenia. W spotkaniu
uczestniczył: wójt Robert Fidos oraz proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Borkowicach ks. Marek Lurzyński. Spotkanie było
dobrą okazją do wymiany wspólnych doświadczeń życiowych, spędzenia mile popołudnia oraz odnowienia znajomości. Powstałe
w 2019 Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowicach zrzesza ponad 30 członków. W aktywny
sposób włączyło się w życie wsi, organizując
dla mieszkańców szereg imprez i uroczystości.
Na cele statutowe KGW pozyskało w ubiegłym
roku 4 tyś. zł z ARIMR.

Ferie zimowe już za nami!
W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach przygotowały
szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borkowice. Odbywały się zajęcia głośnego czytania bajek oraz zajęcia
biblioteczne. W GOK-u zorganizowane były zajęcia plastyczne
i kulinarne. W Szkole Podstawowej na sali gimnastycznej przygotowane było wesołe miasteczko w postaci dmuchańcy i zjeżdżalni. Nie lada atrakcją był wyjazd na lodowisko do Skarżyska
Kamiennej oraz do Multikina w Radomiu. Podczas ferii można
było wziąć udział w różnych konkursach tematycznych. Wyróżnieni w konkursie głośnego czytania: kat. I: Maja Cholewa,
Robert Dziubiński, kat. II: Julia Szymczyk, Kacper Chylicki. W XIII
Gminnym borkowickim dyktandzie o tytuł „Mistrza Ortografii”
Mistrzami zostali: kat I: Kacper Chylicki, kat II: Blanka Rejmer
i kat III: Kacper Brodecki. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody książkowe a dla „Mistrzów Ortografii” nagrodą było
pióro wieczne i długopis. Laureaci zostali zakwalifikowani do
udziału w dyktandzie powiatowym o tytuł „Powiatowego Mistrza Ortografii 2020”.
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Spotkanie autorskie z Danutą Ewą Skalską
„W magicznym ogrodzie słów”
30 stycznia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna
i Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach zaprosili
na spotkanie autorskie panią Danutę Ewę Skalską,
urodzoną w Ninkowie poetkę, prozatorkę (nowelistkę) i autorkę utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży. Autorka promowała swoją najnowszą publikację pt. „Owoce tarniny”,. Książka wzbudziła żywą
dyskusję, trwającą długo po zakończeniu oficjalnej
części spotkania. Pani Danuta uczestniczy w ogólnopolskich konkursach literackich, gdzie często

bywa nagradzana i wyróżniana. Wcześniej należała
do Kielecko- Radomskiego Nauczycielskiego Klubu
Literackiego. Aktualnie współpracuje z grupą literacką „ Wiklina” w Skarżysku Kamiennej, prowadzi
koło literackie „Ozimina”, działające przy Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Przysusze oraz prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury
w Przysusze. Wydała zbiorek opowiadań „Ocalanie
miłości” w serii „Liście”. Publikowała w almanachu
literackim nauczycieli Bazar 5, „Głosie Nauczyciel-

Ocalić od zapomnienia
Niespełna dwa lata po odzyskaniu w 1918 roku
niepodległości Armia Czerwona – zbrojne ramię komunistycznej Rosji zagroziły bytowi naszej ojczyzny.
Wojsko Polskie pod dowództwem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego stawiało wrogowi dzielny
opór. Wielomilionowa Armia Czerwona latem 1920
roku, stanęła na linii Wisły pod Warszawą. W stolicy
powstał rząd ocalenia narodowego na czele z Wincentym Witosem. Odezwa premiera Witosa i gen. Józefa
Hallera doprowadziła do zaciągnięcia w szeregi armii
100 tyś. ochotników. W sierpniu 1920 roku doszło do
jednej z najważniejszych w historii Europy i świata bitwy, która przeszła do historii pod nazwą Bitwy Warszawskiej lub Cudu nad Wisłą. Polskie wojska odrzuStefan Antoni
ciły Armię Czerwoną daleko na wschód. Polacy mogli
Dembiński
przystąpić do budowy podstaw polskiego państwa.
W 100 rocznicę tych wydarzeń warto jest przypomnieć tych, którym zawdzięczamy

Janusz Łącki

Adam Giziński

Ludwik Bomba

skim”, „Radostowej”, „Ostrej Bramie nad Kamienną”,
radomskim wydawnictwie „Resursa Obywatelska”,
„Ziemi Odrowążów”, „Świętokrzyskim Kwartalniku
Literackim”. W swej twórczości Pani Danuta Skalska
akcentuje związek uczuciowy z małą ojczyzną, czerpiąc inspiracje z miejscowych legend oraz historii
gminy i powiatu. Jej twórczość odznacza się bogactwem i precyzją języka a walorem dydaktycznym jest
poczucie humoru autorki.

uratowanie Polski i Polaków przed bolszewicką hołotą, niszczącą wszystko co polskie. Z inicjatywą upamiętnienia żołnierzy, uczestników wojny polsko-bolszewickiej wyszło Towarzystwo Kulturalne im. Oskara
Kolberga w Przysusze. W gminie Borkowice już od
roku trwa zbieranie informacji i fotografii związanych
z bohaterami 1920 roku. Do tej pory udało się ustalić
szereg nazwisk żołnierzy, mieszkańców gminy Borkowice. Są to: Stefan Antoni Dembiński, Jerzy Łącki, Jan
Fuksiewicz, Władysław Skrzynecki, Stanisław Fuksiewicz, Janusz Łącki, Adam Giziński, Ludwik Bomba,
Kazimierz Rychlik, Jan Nowak, Władysław Weber, Jan
Jan Gaszyna
Rychlik, Jan Bielecki – uczestnik bitwy Warszawskiej,
Jan Mołdowa, Karol Gibaszewski, Zygmunt Jarząbek, Jakub Koselski, Karol Korczak,
Czesław Mosiołek – zginął w 1920 r., Stefan Wiechecki, Stefan Pietras – zginął pod
Wołkoryskiem w 1920 roku, Jan Gaszyna. Zachęcamy mieszkańców do zbierania
informacji o bohaterach tamtych czasów i zgłaszania do Urzędu Gminy w Borkowicach. Planowana publikacja swym zasięgiem ma objąć biogramy uczestników
wojny polsko-bolszewickiej z terenu powiatu przysuskiego.

Jan Nowak
( z lewej strony)

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Jan Bielecki

Jerzy Łącki
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GIELNIÓW

Zabawa Karnawałowa PSP Rozwady

Bezpieczne ferie
„Bezpieczne ferie zimowe” takim hasłem rozpoczynamy
ferie zimowe do których przygotowują naszych uczniów
funkcjonariusze KPP w Przysusze.
Danuta Balasińska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BIELINACH
Dzisiejszy dzień w szkole, był bardzo
radosny i pełen niespodzianek dla babć
i dziadków.
Dzieci z poszczególnych klas przygotowały występy artystyczne oraz prezenty
dla swoich ukochanych dziadków. Po
uroczystości wszyscy udali się na słodki
poczęstunek.
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W poszukiwaniu ASF
– Przeszukania lasów na granicy Gmin: Przysucha i Gielniów
Kolejne przeszukania lasów zakończone pomyślnym wynikiem, tym razem na
terenie Gminy Przysucha i Gminy Gielniów. Nie znaleziono żadnych padłych zwierząt. W dniu 14 lutego b.r. o godz. 8 00 na terenie Gminy Przysucha w miejscowości
Kozłowiec przy leśniczówce rozpoczęła się akcja przeszukania lasów w celu realizacji
procedur obowiązujących w sytuacji wykrycia ogniska ASF na danym terenie. Akcja
zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Gminę Gielniów. W akcji uczestniczyło około 120 osób, w tym przedstawiciele
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, leśnicy Nadleśnictwa Przysucha, żołnierze
WOT, pracownik Starostwa Powiatowego i przedstawiciele kół myśliwskich oraz
najliczniejszą grupę stanowili druhowie strażacy z jednostek OSP z całego powiatu.
Przeszukaniem objęto las o pow. ponad 1000 ha. Akcja trwająca około 5 godzin
została zakończona w lesie na terenie nieistniejącej obecnie miejscowości Stefanów
w Gminie Gielniów. Nad bezpieczeństwem podczas akcji czuwali funkcjonariusze KPP
w Przysusze. Uczestnicy przeszukania po trudach długiego marszu przez las mogli
odpocząć przy ciepłym posiłku, który zapewnił Urząd Gminy w Gielniowie. Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i poświęcony czas na udział w akcji. Do podziękowań dołączył się P. Ireneusz
Miller lekarz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W imieniu uczestników akcji
podziękowanie dla Wójta Gminy P. Władysława Czarneckiego za zorganizowanie poczęstunku złożył KG OSP w Gielniowie P. Bernard Poprzeczny.
Danuta Balasińska

WALENTYNKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELINACH
Dziś w naszej szkole królował kolor czerwony. Było miło, życzliwie i bardzo radośnie. Gry i zabawy integracyjne utwierdziły nas w przekonaniu, ze jesteśmy wspaniale zgraną
grupą bez względu na wiek...

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Zajęcia otwarte dla rodziców w Niepublicznym
„Przedszkolu Marzeń”
Zajęcia otwarte to jedna z atrakcyjnych form kontaktu rodziców z przedszkolem. W Niepublicznym „Przedszkolu Marzeń” realizowane są one cyklicznie
i zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji. W takim dniu rodzice mogą
poznać charakter pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi, sposoby pracy
nauczyciela oraz dokonać obserwacji zachowania dziecka na tle grupy- jakie ma
relacje z rówieśnikami, a także nauczycielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć,
czy zapamiętuje i wykonuje polecenia.

Dnia 31.01.2020r. rodzice dzieci 4-letnich z grupy „Pszczółki” mieli okazję obserwować zajęcia prowadzone w oparciu o Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.
Wspomaga ona rozwój psychoruchowy dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną
zabawę. Podczas zajęć dzieci łączyły różne rodzaje aktywności: śpiew, dotyk, słuchanie,
rysunek i pisanie. Wykonywały ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. Ta integracja wielozmysłowa jest niezbędna, aby przygotować dziecko do nauki czytania i pisania. Rozwija
ona zdolności koncentracji, słuchania, wyobraźnię i możliwości twórcze, a także umiejętności ekspresji oraz improwizacji.
Dziękujemy rodzicom, którzy mimo wielu obowiązków licznie przybyli do naszego
przedszkola.
Anna Bętkowska

Bal karnawałowy w „Przedszkolu Marzeń”
Po świętach nadszedł czas przepełniony muzyką i tańcem, czyli karnawał.
Bal karnawałowy w przedszkolu jest szczególny, ponieważ dzieci długo na niego
czekają i jest on dla nich źródłem wielu radości i przeżyć. Tak też było i w Niepublicznym „Przedszkolu Marzeń” w Klwowie. Dnia 07.02.2020r. odbył się w przedszkolu bal karnawałowy. Nauczycielki przedszkola wspólnie z rodzicami dołożyły
wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój
oraz zachęcał do wesołej zabawy.
Tego dnia od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać wróżki,
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księżniczki, biedronki, pszczółki, policjantów, Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić
wszystkich postaci. Podczas balu dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w tańcach oraz
licznych konkursach zręcznościowych, ruchowych, tanecznych. Podczas odpoczynku
przedszkolaki słuchały zagadek na temat różnych bajek. Po chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca w rytm rock’n’rolla, „Kaczuch”, „Makareny” i innych przebojów znanych dzieciom. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w wesołej
atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości przedszkolakom. Podziękowania
należą się rodzicom i dzieciom za zaangażowanie w przygotowaniu pięknych strojów
balowych. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Wiele miłości i radości - DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień BABCI i DZIADKA to święta, w których podkreślamy swoją szczególną
więź z naszymi babciami i dziadkami poprzez wręczane im kwiaty, laurki, życzenia,
przedstawienia i zabawy. Jest to święto szczególnie ważne dla naszych drogich seniorów.
W Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie zapraszanie babć i dziadków na
uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez
szkolnych. 24 stycznia 2020 roku w pięknie udekorowanej sali dla kochanych Babć
i Dziadziów dzieci klas 0 – III, chórek szkolny oraz orkiestra dęta wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały piękny program artystyczny. W większości były to
wzruszające wiersze i piosenki, związane tematycznie z tymże świętem. Mali artyści
z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czu-

łe słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja
jak co roku dopisała. Rada Rodziców przygotowała
poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty. Następnie uczniowie obdarowali swoich ukochanych
gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała,
podziękowaniom ze strony gości nie było końca.
Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami tejże
placówki. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze, a Pani Dyrektor Edyta Sobczak zaprosiła
wszystkich by za rok przybyli do nas w jeszcze większym gronie.

Pomagamy bezdomnym zwierzętom
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich
w Klwowie w ramach akcji organizowanej pod hasłem „Pomóżmy zwierzętom”, czynnie zaangażowali się w pomoc
bezdomnym zwierzętom. Celem tego przedsięwzięcia była
pomoc dla tymczasowego domu dla porzuconych psiaków
i kształtowanie u uczniów postawy przyjaciela zwierząt.
W dniach od 15 stycznia do 5 lutego trwała zbiorka darów na rzecz przystani „Zaciszny tymczas – pokochaj, adoptuj psa” w Ligęzowie, gdzie dochodzą do siebie psychicznie
i fizycznie zwierzaki w drodze do nowego stałego domu.
Dnia 7 lutego 2020r. grupa uczniów należących do
Szkolnego Koła PCK i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz
z organizatorami zbiórki p. Anią Nogą i Adrianną Dobrodziej
udała się do przytuliska gdzie przekazała zebraną w czasie
trwania szkolnej zbiórki: karmę, koce poduszki, siedziska,
miski i zabawki. Wdzięczność w oczach samotnych psiaków
była bezcenna.
Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za aktywny udział w akcji.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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W Rzymie, w jednym z najstarszych kin Cinema Farnese odbyła się premiera filmu
o śp. Księdzu Janie Ziei z Ossy . Wzięli w niej udział przedstawiciele duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego i Polonii. Reżyserem filmowej biografii naszego rodaka jest Robert
Gliński.
Rodak Ziemi Opoczyńskiej i Odrzywolskiej ks. Jan Zieja był legendarnym kapelanem
Szarych Szeregów, Armii Krajowej i współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. W jego
rolę wcielił się Andrzej Seweryn. Refleksje nad postacią ks. Jana wygłosił przed premierą
ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański i dziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ. Film został wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w koprodukcji z Telewizja
Polską. Informację o premierzy filmu podała Katolicka Agencja Informacyjna.
Gmina Odrzywół zorganizuje pokaz filmu dla mieszkańców gminy i gości. Szczegóły
będą podane na naszej stronie.

Działalność „Żołnierzy Wyklętych” na Ziemi Odrzywolskiej
W związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonym 1 marca, upamiętniającym żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego powojennego podziemia, przypominamy
o działalności żołnierzy tegoż podziemia niepodległościowego na Ziemi Odrzywolskiej. Chyba najbardziej
znanym Żołnierzem Wyklętym działającym w naszych
stronach był słynny Aleksander Młyński „Drągal”. Przynajmniej kilkakrotnie on i jego oddział przebywali na
terenie ówczesnej gminy Ossa. W nocy z dnia 20/21
grudnia 1948r. w Odrzywole zginął w potyczce z MO
żołnierz „Drągala” Jan Gregorczyk „Jastrząb”. „Drągal”
zginął 25 sierpnia 1950r. w Kolonii Wawrzyszów, niedaleko Wolanowa, zastrzelony przez nasłanego przez
UB zdrajcę. Do 1947r. w okolicy operowały oddziały
Narodowych Sił Zbrojnych. Działała grupa NSZ „Dziedzica”. W całym opoczyńskim działał oddział Akcji Spe-
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cjalnej NSZ, którego dowódcą był Stanisław Witecki
„Wicher”. Był on żołnierzem NSZ już w czasie okupacji
niemieckiej. Po zakończeniu wojny był komendantem MO w Opocznie. Zagrożony zdekonspirowaniem
i aresztowaniem zbiegł z ludźmi do lasu. Podziemiu
NSZ można przypisać wykonanie wyroku w 1945r. na
sekretarzu PPR w Odrzywole i zastrzelenie oficera powiatowego UB w Walerianowie k/Ossy. Kolejnym oddziałem, który przeprowadził akcję na szosie Ossa - Poświętne w sierpniu 1947r. był oddział Związku Zbrojnej
Konspiracji Tadeusza Zielińskiego „Igły”. Doszło wtedy
do starcia z grupą operacyjną UB. Oddział ten operował głównie w lasach podradomskich i w okolicy Iłży.
24 czerwca 1948r. „Igła” został postrzelony przez zdrajcę i nie chcąc się dostać w ręce UB „rozerwał się” granatem. Ostatnim oddziałem podziemia niepodległościowego w naszych stronach był oddział NSZ utworzony
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przez Mariana Michalskiego „Drągala II” z Przystałowic
Małych. Podobnie jak „Wicher” został on Komendantem MO w Rusinowie. Zagrożony dxaał aresztowany
w 1952r. w Warszawie. Rok później został stracony
w Warszawie. Ostatnie starcie na Ziemi Radomskiej
miało miejsce w 1954r. Józef Bednarczyk „Olcha”, były
żołnierz „Igły”, zginął w wymianie ognia z grupą operacyjną UB. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono grobów
zamordowanych żołnierzy podziemia z naszych okolic.
Przy opracowaniu niniejszej informacji korzystałem
z własnych materiałów oraz prac Krzysztofa Busse
(IPN) „Dopaść „Drągala”, Stanisława Skwarka „Na wysuniętych posterunkach...”, prac Grzegorza Makusa,
autora strony internetowej „Żołnierze Wyklęci”.
Marian Kmieciak

ODRZYWÓŁ

W gminie Odrzywół obowiązuje już Samorządowa
Karta Praw Rodziny
Na sesji Rady Gminy Odrzywół w dniu 30 stycznia b.r. radni na wniosek
Wójta, przy 1 głosie wstrzymującym, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
przez Gminę Odrzywół Samorządowej Karty Praw Rodziny. Dokument potwierdza, że rodzina godnie z Konstytucją RP to związek mężczyzny i kobiety.
Gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi prze-

konaniami i ochronę dzieci przed demoralizacją. Karta potwierdza, że programy
współpracy szkoły i instytucji samorządowych z organizacjami pozarządowymi
powinny szanować te zasady. Uchwała podkreśla konieczność stanowienia prawa przyjaznego rodzinie.

Od 1 kwietnia w Odrzywole rozpocznie działalność
nowy zakład opieki zdrowotnej
Wójt Gminy podpisał umowę o współpracy w zakresie realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Regionalne Centrum Medyczne Spółka
z o.o. z siedziba w Odrzywole (NZOZ). Zakładem
kierują lekarze z Opoczna, Pan dr Krzysztof Popiński
i Pan dr Jacek Józefiak. Lekarze ci odpowiedzieli na
zaproszenie do współpracy ogłoszone przez gminę
Odrzywół. Gmina Odrzywół, w związku z zapowiedzią

odejścia dr Andrzeja Majchrzaka z pracy w publicznym
SP ZOZ w Odrzywole, bezskutecznie przez okres 2 lat
poszukiwała lekarza rodzinnego do pracy na wymagany przepisami cały etat w ośrodku zdrowia w Odrzywole. W związku z przyjęciem oferty Panów lekarzy Rada
Gminy na wniosek Wójta postawiła w stan likwidacji
obecnie funkcjonujący Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Odrzywole. Budynek wraz ze
sprzętem zostanie przekazany w najem dla nowego
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NZOZ. Będzie on zgodnie z przepisami świadczył usługi
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Jego działalność będzie, na podstawie kontraktu, kontrolowana
przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.
Prosimy wszystkich mieszkańców gminy Odrzywół do składania deklaracji pacjenta NFOZ w ośrodku
zdrowia w Odrzywole.
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Przebudowa drogi gminnej w Grabowskiej Woli
– koszt inwestycji 734449,47 zł
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Finał Konkursu
Interpretacji Poezji Juliusza Słowackiego
Dnia 9 stycznia 2018 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.
św. Andrzeja Apostoła odbył się finał Konkursu Interpretacji Poezji Juliusza Słowackiego wspierany przez fundację LOTTO. Organizatorem
konkursu była fundacja ,,Pogodna Szkoła” prowadząca Niepubliczną
Szkołę w Nieznamierowicach. Finał imprezy poprzedzony był bezpłatnymi warsztatami, podczas których znani aktorzy udzielali zainteresowanym uczestnikom rad i wskazówek przed zbliżającą się rywalizacją
recytatorską. Utwory Juliusza Słowackiego recytowali uczniowie uczący
się w placówkach zlokalizowanych na terenie powiatu przysuskiego. Do
konkursu przystąpili również uczniowie naszej szkoły:
1. Grabarczyk Aleksandra kl. VIIb
2. Kędzierska Natalia kl. VIIa
3. Wojciechowska Aneta kl. Via
4. Stańczykowskai Łukasz kl. VIa
Popularnością wśród uczestników cieszyły się najbardziej znane
utwory poety: Testament mój, W Pamiętniku Zofii Bobrówny, Tak mi
panie dopomóż, Rozłączenie. Wyróżnienie w konkursie otrzymało
dwoje uczniów naszej placówki, tj. Natalia Kędzierska oraz Łukasz Stańczykowski. Finał konkursu zakończyła gwiazda wieczoru -Piotr KajetanMatczuk pianista i gitarzysta oraz lider i założyciel zespołu - PIRAMIDY ,który zaprezentował w wersji śpiewanej różne utwory wychodzące
spod pióra wielkiego poety okresu romantyzmu.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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XV Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha
W dniu 23 stycznia 2020r. odbyła się XV Sesja
Rady Gminy i Miasta Przysucha, w trakcie której po
ustaleniu porządku obrad, miało miejsce przedstawienie informacji z działalności PGKiM w Przysusze
przez Pana Jana Gawrysia Prezesa Zarządu oraz Panią
Urszulę Figurę Członka Zarządu. Została omówiona
kwestia energetyki cieplnej w związku z trwającym
sezonem grzewczym, wraz z podaniem kosztów
funkcjonowania poszczególnych kotłowni i całego
systemu grzewczego. Ponadto przedstawione zostały
informacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
w tym zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie obowiązującej
taryfy, z wyszczególnieniem kosztów. Następnie Prezes
Zarządu PGKiM w Przysusze Pan Jan Gawryś szczegółowo omówił proces oczyszczania miasta, zasady gospodarowania odpadami wraz z podaniem procentowego
wzrostu stawek poszczególnych frakcji, z tytułu przyjęcia odpadów do zagospodarowania w instalacjach
komunalnych. Zwrócił szczególną uwagę na problem
wzrostu tych stawek na poziomie średnio od 30% do
nawet 150% (odpady wielkogabarytowe) w zależności od frakcji, co przekłada się na znaczący wzrost
kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020r. W trakcie
sesji miała miejsce istotna dla mieszkańców gminy
regulacja kwestii gospodarowania odpadami. Została
podjęta Uchwała przez Radę Gminy i Miasta Przysucha
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej
opłaty, a także Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta
Przysucha. Zatwierdzona przez Radę Gminy i Miasta
Przysucha w drodze Uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie miesięcznie
od osoby 12 zł, natomiast w przypadku jeżeli właści-

ciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów w ww. sposób, naliczana zostanie stawka
opłaty podwyższonej w wysokości 24 zł. Właściciele
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady
w kompostowniku przydomowym, zostaną zwolnieni
w części, stanowiącej kwotę 1 zł miesięcznie od osoby,
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z kolei zmiana Uchwały w sprawie uchwalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związana jest z jej dostosowaniem do zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ze zmianą stawki ww. opłaty.
W trakcie XV sesji Pan Zbigniew Augustyniak Dyrektor
PSK przedstawił sprawozdanie za 2019r. z działalności
Przysuskiej Służby Komunalnej. Omówione zostały
wydatki i przychody za rok 2019, poziom zatrudnienia, wykaz sprzętu znajdującego się na stanie zakładu
oraz cele działania jednostki administracyjnej Gminy
i Miasta Przysucha. W trakcie obrad zostały również
podjęte przez Radnych Uchwały: w sprawie określenia

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Przysucha w roku szkolnym 2019/2020, w sprawie planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
i Miasto Przysucha oraz w sprawie zatwierdzenia Planów
Pracy Komisji Stałych Rady Gminy i Miasta Przysucha na
rok 2020. Do porządku obrad wprowadzone zostały
dodatkowe dwa punkty, jeden dotyczył podjęcia przez
Radę Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki PGKiM sp. z o.o oraz drugi dotyczący
Regulaminu i funkcjonowania Świetlic Wiejskich, który
wywołał tak wiele emocji…Zainteresowanych odsyłamy do zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Końcowy etap obrad
dotyczył zatwierdzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Przysucha na 2020 rok oraz zmian WPF na lata 20202025. Po omówieniu pism skierowanych do Rady i spraw
różnych, nastąpiło zamknięcie obrad sesji.
Dorota Widawska

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim

Gmina i Miasto
Przysucha

Paniom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i nieustającej pogody ducha.
Dziękujemy Wam Drogie Panie za codzienny uśmiech, wrażliwość,
troskę oraz wsparcie. Życzymy, aby każdy dzień był wyjątkowy, pełen sukcesów,
powodów do dumy i osobistego spełnienia, a każdą chwilę niech wypełnia życzliwość, szacunek,
zrozumienie oraz miłość najbliższych. Z okazji tego wyjątkowego Święta,
życzymy spełnienia marzeń, wiele optymizmu oraz wytrwałości w realizacji życiowych
planów i zamierzeń. Życzymy abyście zawsze z nadzieją patrzyły w przyszłość,
niosącą same radosne i niezapomniane przeżycia.
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Przewodniczący Rady

Burmistrz

Gminy i Miasta Przysucha

Gminy i Miasta Przysucha

Mirosław Pierzchała

Tomasz Matlakiewicz
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Nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy
trafił do OSP
w Smogorzowie
W ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” na potrzeby OSP w Smogorzowie zakupiony
został średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki VOLVO, wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Całkowita
wartość: 789 783,00zł, w tym środki własne Gminy i Miasta Przysucha
179 783,00zł, a pozostałą część stanowi pozyskane dofinansowanie,
środki z MSWiA oraz środki Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej. Ten nowoczesny samochód pożarniczy, to znaczące wsparcie
w codziennej działalności druhów ochotników OSP w Smogorzowie. Jego
zakup przyczyni się do zwiększenia sprawności prowadzonych akcji oraz
wzrostu efektywności w zwalczaniu zagrożeń, a tym samym wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa.
Dorota Widawska

W Przysusze rusza
nowa edycja
„MALUCH +” 2020
W minionym roku w Przysusze powstał pierwszy na terenie gminy
i miasta Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek”, zapewniający najmłodszym mieszkańcom z tego terenu opiekę, bezpieczeństwo, wychowanie, początkowy proces edukacji połączony z zabawą i miło spędzonym
czasem. Placówka powstała dzięki środkom pozyskanym przez Gminę
i Miasto Przysucha z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad

Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha odbiera Promesę z rąk Wiceministra K.Kuberskiego i Wicewojewody Maz. S.Dąbrowskiego.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2019 i zajmuje szczególne miejsce w wachlarzu
prorodzinnych rozwiązań samorządu
gminnego. W związku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa oraz ukierunkowaniem na potrzeby mieszkańców,
samorząd wyszedł z inicjatywą, mającą
na celu zwiększenie w nowo powstałej
placówce miejsc opieki dla maluszków.
Na ten cel w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
samorząd pozyskał dofinansowanie
w wysokości 177 800,00zł. W związku
z powyższym 6 lutego br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Tomasz Matlakiewicz Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha odebrał z rąk
Wiceministra Kazimierza Kuberskiego
oraz Wicewojewody Mazowieckiego
Sylwestra Dąbrowskiego Promesę, na
utworzenie miejsc opieki dla dzieci do
lat 3 w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”.
Dorota Widawska
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Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha spotkał się z sołtysami
Pod koniec stycznia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze odbyło się spotkanie Burmistrza Tomasza Matlakiewicza z przewodniczącymi organów
wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysami
z terenu Gminy Przysucha. Po oficjalnym otwarciu,
Burmistrz przedstawił porządek spotkania, a następnie Pani Anna Szklarczyk Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych omówiła sprawy z zakresu

podatków w 2020r. Kolejny punkt spotkania dotyczył
tegorocznych zmian w gospodarowaniu odpadami
komunalnymi. Problematykę tego, jakże ważnego
dla mieszkańców zagadnienia, szczegółowo wyjaśnił
Pan Jerzy Wolak Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego. Istotnym punktem rozmów, który wywołał
wśród uczestników spotkania duże zainteresowanie
oraz ciekawą polemikę, była realizacja zadań w po-

szczególnych sołectwach w ramach tegorocznej
nowości - Funduszu Sołeckiego. Ponadto omówione
zostały potrzeby oraz problemy sołectw, poszukiwano wspólnych rozwiązań. To było bardzo owocne spotkanie, pojawiło się wiele ciekawych pomysłów oraz
cennych spostrzeżeń.
Dorota Widawska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Przysucha
L.p

Nr działki

Nr KW

Powierzchniadziałki

Opis nieruchomości

1.

39 i 40

RA1P/00028205/2

1,52 ha

Działki leżą w swoim bezpośrednim
sąsiedztwie i tworzą jedną wspólnie zagospodarowaną nieruchomość
o kształcie prostokąta, niezabudowane,
nieogrodzone i zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa oddalona. Posiadają
bezpośredni dostęp do drogi publicznej
utwardzonej tłuczniem, leżą na terenach
nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Położenie

Zgodnie ze Studium uwarun- Wistka,
kowań i kierunków rozwoju
gmina
zagospodarowania prze- Przysucha
strzennego Gminy Przysucha uchwalonego Uchwałą
Nr V/39/99 z dnia 11 marca
1999 roku przedmiotowe
działki leżą na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, użytki Lzr klasa VI.

Cena działki Wysokość
wywoławcza wadium
/w zł/
/w zł/
17 852,-

2 000,-

Przetarg odbędzie się dnia 31.03.2020r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Wadium należy wpłacać do dnia 26.03.2020r. na rachunek bankowy
w PEKAO S.A. Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964 /termin wpływu wadium do dnia 26.03.2020r./. Wylicytowana cena płatna na rachunek bankowy
Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
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Ferie zimowe dobiegły końca…
Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. O ile
spadnie śnieg. W tym roku Dom Kultury wychodząc
naprzeciw potrzebom dzieci zorganizował wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się 10 lutego, w poniedziałek. Chętne osoby spotykały się codziennie, przez
dziesięć dni. Był to bardzo miły czas, spędzony w aktywny sposób. Program ferii, został tak ułożony, aby
wszystkie chętne dzieci miały możliwość skorzystania
z zajęć. Zarówno w Domu Kultury, jak również w świetlicach na terenie gminy Przysucha, zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem. W programie ferii znalazło
się wiele różnorodnych zajęć: muzycznych, plastycznych, ruchowych, manualnych, szachowych. Dużym
powodzeniem cieszyły się warsztaty prowadzone
przez panie animatorki Marię Madej -Sompolską oraz
Justynę Świdros, podczas których dzieci robiły misie
ze skarpet oraz pieski z włóczki. Zajęcia plastyczne
prowadziła p. Anna Kozłowska, warsztaty wokalne
p. Karol Sionek, gry planszowe – instruktorzy Domu
Kultury oraz Wiktor Płuciennik, zajęcia szachowe p.
Łukasz Łukomski. W Domu Kultury odbyły się również
dwie projekcje bajek dla najmłodszych. Podczas projekcji sala widowiskowa zapełniła się najmłodszymi
dziećmi wraz z opiekunami. W świetlicach odbywały się bale karnawałowe oraz turnieje gry w tenisa
stołowego.21 lutego w świetlicy w Wistce odbył się
Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego, który
również spotkał się z dużym zainteresowaniem. Sędzią

podczas turnieju był p. Roman Dziakiewicz, a I miejsca
zajęli : Natalia Podsiadła z Ruskiego Brodu oraz Damian
Zabroń z Krajowa. Wszystkim uczestnikom ferii dopisy-

wał dobry humor i nie opuszczał ich ani na moment.
Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami pozostanie na
długo w naszej pamięci.
Katarzyna Bochyńska-Wojdył
Biblioteka Publiczna w Przysusze również postarała
się o to, aby dzieci miło spędziły ten wolny czas. Dużym
zainteresowaniem cieszył się teatrzyk „Kamishibai”. Po
wysłuchaniu ciekawych baśni, dzieci wykonały piękne,
barwne ilustracje, które obecnie możemy podziwiać na
wystawie w naszej bibliotece. Zainteresowani mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach, które prowadzone były w języku angielskim. Pracownicy biblioteki,
nie zapomnieli także o Walentynkach. W tym właśnie
dniu, dzieci wykonały prace manualne, powstało wiele
pięknych serduszek, a na zakończenie dnia odrobinka
słodyczy - wszyscy uczestnicy otrzymali lizaki. Konkursy
plastyczne, spotkania z bajką w języku polskim i angielskim, a także gry planszowe i zabawy, były doskonałą
formą wypełnienia czasu wolnego dzieciom. Mamy
nadzieję, że wszyscy uczestnicy mile wspominają ferie
organizowane przez bibliotekę.
Jerzy Kwaśniewski
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IX Przysuskie Spotkania Chórów „Z wizytą u Kolberga”
22 lutego 2020 r. w Domu Kultury
w Przysusze odbyły się IX Przysuskie
Spotkania Chórów „Z wizytą u Kolberga”. Niezwykle piękne wydarzenie,
w którym udział wzięły następujące
chóry: Chór Coralmente z Częstochowy, Chór Miasta Szydłowca Gaudium
Canti, Chór Cantabile z Radomska,
Chór Nauczycielski Canto z Przysuchy. Wystąpiła również Kapela Andrzeja Malika ze Skrzyńska. Patronat
honorowy nad uroczystością objęli:
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha
Tomasz Matlakiewicz oraz Starosta
Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski. Samorząd gminny oraz powiatowy
reprezentowali: Mirosław Pierzchała
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha, Wojciech Masłowski
Sekretarz Gminy i Miasta Przysucha,
Krzysztof Zawadzki oraz Sławomir Tamioła Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przysuskiego. Gospodarzem uroczystości był Nauczycielski Chór Canto z Przysuchy, który
w swoim jakże bogatym repertuarze, posiada utwory o różnej tematyce: pieśni patriotyczne i żołnierskie, pieśni z oper i operetek, musicali, pieśni religijne, piosenki
ludowe i popularne polskie utwory oraz utwory wykonawców zagranicznych. Tego
wieczoru na scenie Domu Kultury w Przysusze wystąpił jako pierwszy, przed licznie
zgromadzoną w sali widowiskowej publicznością. W trakcie wykonanych przez chór
tych kilku mistrzowskich, nacechowanych artyzmem utworów pod batutą Pana

wydarzenia, było przyznanie przez przedstawicieli ZHP z Przysuchy odznaczenia wraz
z podziękowaniami za wieloletnią pracę i zaangażowanie - Panu Jerzemu Mazurkowi, nauczycielowi muzyki, dyrygentowi, autorowi wielu adaptacji i aranżacji oraz
autorskich opracowań licznych utworów muzycznych. Słowa uznania należą się prowadzącym uroczystość: Pani Magdalenie Jasińskiej oraz Panu Bartłomiejowi Swatowi
za znakomite prowadzenie spotkania, efektywne, pełne podniosłego tonu przeplatającego się harmonijnie z dawką dobrego humoru. Podsumowaniem uroczystości, było
wręczenie pamiątkowych statuetek, symbolicznych upominków i bukietów kwiatów
oraz złożenie podziękowań i gratulacji na ręce wszystkich uczestników IX Przysuskich
Spotkań Chórów „Z wizytą u Kolberga” przez przedstawicieli samorządu gminnego
i powiatowego, którym towarzyszyła na scenie Pani Ewa Retelewska Prezes Stowarzyszenia Nauczycielskiego Chóru Canto z Przysuchy.
Dorota Widawska

Koncert Walentynkowy

Karola Sionka, mogliśmy podziwiać min. zachwycający występ solowy Pani Zdzisławy Bajor, Pani Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył i finezyjny duet Pani Magdaleny
Jasińskiej oraz Pana Łukasza Ciecierskiego. Pomiędzy występami poszczególnych
chórów, na przysuskiej scenie gościła Kapela Andrzeja Malika ze Skrzyńska. Następnie wysłuchaliśmy znakomitego koncertu Chóru Miasta Szydłowca Gaudium Canti.
Chór żeński posiadający w swoim repertuarze muzykę sakralną, pastorałki, pieśni
patriotyczne oraz ludowe czy utwory poetyckie, tego dnia oczarował słuchaczy
utworami takimi jak: „Łysica”, „Chochlik”, „Kum i Kuma”. Grą na skrzypcach urzekła
słuchaczy Pani Zuzanna Gadowska. Z kolei Chór Coralmente z Częstochowy, którego twórcą i dyrygentem jest Pan Marek Koper, działający na co dzień przy Ośrodku
Kultury w Częstochowie, zaprezentował min. utwory pochodzące z musicalu „Skrzypek na dachu” oraz „Koty”. Jako ostatni wystąpił Chór Cantabile z Radomska, chór
mieszany, dyrygent - Pani Marta Ciesielska. Chór będący corocznym organizatorem
Spotkań Chóralnych w Radomsku, współpracujący z wieloma organizacjami w kraju
oraz poza jego granicami, posiadający w swoim dorobku repertuar bardzo zróżnicowany. Wysłuchaliśmy ekscytującego wykonania utworów takich jak: „What a Wonderful World” oraz „Czy mnie jeszcze pamiętasz”. Podsumowaniem tego wysublimowanego spotkania Chórów, był wspólny występ i wykonanie „Poloneza o Kolbergu”
z okazji przypadającej właśnie tego dnia, 206 rocznicy narodzin Oskara Kolberga.
Wybitnego folklorysty, etnografa i kompozytora, który na trwałe zapewnił sobie
miejsce w dziejach polskiej kultury, a któremu podczas uroczystości oddaliśmy
cześć i wspominaliśmy bezcenną spuściznę. Szczególnym momentem sobotniego
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16 lutego w sali widowiskowej Domu Kultury w Przysusze odbył się Koncert Walentynkowy. O godz. 18:00 rozpoczął swój występ Zespół Just In Case.
Zespół nie tylko radomskiej sceny, który powstał w 2015 roku. Blues, rock,
dance, muzykę klubową muzycy wykonują na swoich koncertach, które cieszą
się dużym zainteresowaniem. Zespół dopracował się już swojego brzmienia,
z powodzeniem gra polskie i zagraniczne przeboje, często we własnych aranżacjach, nie brakuje również autorskich utworów. Just In Case zaprezentował
przysuskiej publiczności piosenki o tematyce adekwatnej do okoliczności, warto było posłuchać, wątek przewodni - miłość…
Dorota Widawska

Występ zespołu Just In Case.
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„Niech nam żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie też…”
„Jest dzień taki jeden, może dwa dni w roku,
Kiedy wzruszeń wiele – łza się kręci w oku.
To jest Święto Babci, no i Święto Dziadka,
Uroczystość wielka, to nie lada gradka…”
Takimi słowami dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze, powitały swoich najbliższych
na uroczystości, która odbyła się 24.01.2020r. w Domu
Kultury w Przysusze. Jak co roku, widowisko odbyło
się w noworoczno – zimowej scenerii i miało charakter bardzo uroczysty, ponieważ połączone było z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość rozpoczęła
wspólnie zaśpiewana przez dzieci piosenka oraz życzenia złożone przez Panią Dyrektor przedszkola Wiesławę
Gembczyńską. W pierwszej części widowiska, przedszkolacy całą swoją uwagę skoncentrowali na swoich
bliskich - recytowali wiersze, śpiewali piosenki i składali życzenia. W części drugiej dzieci z grupy I, II i III
zaprezentowały swoje talenty artystyczne: wokalne,
recytatorskie i taneczne. W części trzeciej przedszkolaki
z grupy IV wystawiły Jasełka, odtwarzając w montażu
słowno – muzycznym historię narodzin Jezusa. Widowisko zakończył występ Kolędników dzieci z grupy III
i IV, urozmaicony piosenką i życzeniami. Występ przedszkolaków sprawił radość Rodzicom, Babciom i Dziadkom, którzy przybyli na tę uroczystość bardzo licznie.
Uroczystość uatrakcyjniły swym występem wokalnym
Alicja Kobyłka, Wiktoria Orzechowska i Amelka Sionek, śpiewając piosenki „Radość najpiękniejszych lat”,
„Radość o poranku”, Rodzice naszych przedszkolaków
i absolwentów, którzy zaprezentowali swój aktorski
talent wcielając się w rolę „Babuszek”, dostarczając
zgromadzonej publiczności dawkę dobrego humoru
oraz Wiktoria Wojdył, która przepięknie zagrała na
skrzypcach. W całość widowiska wplecione były skecze
i monologi w wykonaniu pracowników przedszkola.
Dodatkową atrakcją widowiska był „Konkurs tańca
towarzyskiego”, do którego zaproszeni zostali Dziadkowie. Przygotowanie tak dużej uroczystości wymaga
pracy wielu ludzi. Dyrektor i pracownicy przedszkola
składają podziękowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji i w przygotowaniu Uroczystości. Szczególne jednak dziękują wszystkim Babciom i Dziadkom,
którzy co roku przyjmują zaproszenie i chcą przede
wszystkim z wnukami spędzić miło swój czas.
Ewa Górnik
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X Sesja Rady Gminy Rusinów VIII kadencji
W dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Rusinowie odbyła się X Sesja Rady Gminy Rusinów VIII kadencji, na której Rada Gminy podjęła Uchwały zawarte w porządku obrad.
Ponadto przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przysusze w osobach: p.o. Zastępca Komendanta mł. insp. Krzysztof Szczudło i Dzielnicowy
Gminy Rusinów st. sierż. Piotr Mirecki przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rusinów w 2019 roku. Podsumowując, Gmina
Rusinów jest jedną z najbezpieczniejszych gmin na terenie Powiatu Przysuskiego.

Akcja krwiodawstwa w Gminie Rusinów
W niedzielę 16 lutego 2020 roku w budynku Urzędu Gminy w Rusinowie odbyła się
kolejna zbiórka krwi, która spotkała się z wielkim odzewem ze strony mieszkańców naszej
gminy, i nie tylko. W akcji wzięło udział 30 osób, które oddały 13,5 litra życiodajnego płynu. W tym roku wśród chętnych do oddania krwi byli także członkowie rodziny
Nikodema, którzy nie ukrywali, że chcieliby, w ten sposób podziękować za ubiegłoroczną
akcję.
– Mojemu synowi krew w tym momencie nie jest potrzebna, ale krwiodawcą jestem od
2005 r., a ponadto jestem też dawcą szpiku kostnego. Wiedziałem o dzisiejszej akcji i uznałem, że nie może mnie tutaj zabraknąć. Jeśli chodzi o zdrowie mojego syna to liczymy, że
za około 10 tygodni leczenie Nikodema powinno dobiec końca – mówi Łukasz Jonakowski
– ojciec Nikodema.
– Odwiedziłam wnuczka ostatnio w szpitalu i byłam pod ogromnym wrażeniem liczby
chorych dzieci. Uświadomiłam sobie, że krew dla nich jest bardzo potrzebna, więc zdecy-

dowałam się na uczestnictwo w dzisiejszej akcji. Apeluję o to, by angażować się
w oddawanie krwi, bo jak bardzo jest potrzebna może się przekonać podczas
wizyty w szpitalu. Widoku tak wielu chorych dzieci trudno zapomnieć – mówi
Elżbieta Pańczak – babcia Nikodema.
Taka postawa to piękny przykład solidarności społecznej. W ubiegłym roku
rodzina Nikodema prosiła o pomoc i ją otrzymała, a dziś postanowiła sama
pomóc innym, oddając krew, której jak wiadomo nie zastąpi żaden lek. Choć
w tym roku udało się zebrać mniej krwi, to najważniejsze, że akcja jest kontynuowana. Krew na pewno się przyda, bo wielokrotnie słyszymy w różnych
mediach apele o oddawanie krwi.
– W tym roku zebraliśmy mniej krwi niż w ubiegłym. Być może powodem
jest fakt, że nie zbieraliśmy jej dla konkretnego człowieka, ale to mniej istotne.
Najważniejsze, że zapoczątkowana w ubiegłym roku akcja znów zakończyła się
sukcesem, bo za taki trzeba uznać zbiórkę prawie 15 litrów krwi. Krew zostanie
przetransportowana do Radomia i tam rozdzielona według potrzeb. Cieszmy się,
że w niedzielne przedpołudnie ponad 30 osób chciało przyjść do Urzędu Gminy
i podzielić się sobą z innymi. Postaramy się akcję kontynuować w kolejnych latach – podsumował dzisiejszą akcję Hieronim Seta – Przewodniczący Rady
Gminy w Rusinowie.

Niecodzienna lekcja języka polskiego
W Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie rozwija się wiele
młodych talentów. Dzięki dobrej organizacji szkoły i zaangażowaniu nauczycieli uczniowie biorą udział w wielu projektach i konkursach, w których mogą pochwalić się umiejętnościami plastycznymi, literackimi, a nawet teatralnymi.
Jedną z wielu możliwości odkrywania swoich pasji są lekcje prowadzone ciekawymi
metodami, które dostarczają młodym ludziom, oprócz rzecz jasna wiedzy, dużo radości
i motywują ich do działania oraz zachęcają do nauki. Tak było podczas lekcji poświęconej „Zemście” A. Fredry, a dokładnie ukazaniu komizmu w utworze. Mistrz komedii
polskiej mógłby być dumny z uczniów wcielających się w wybrane osoby dramatu. Urocza Podstolina – Oliwia Majos, piękna Klara – Aniela Tomasik czarowały swym talentem
aktorskim. Również kwestie wypowiadane przez pozostałych uczniów przekonały oglądających, że utwór Fredry to znakomita komedia. Miła atmosfera na lekcji, kreatywne,
twórcze działanie w połączeniu z wcześniej zdobytą wiedzą dają szansę na sukces, nie
wiem czy sceniczny, ale edukacyjny i wychowawczy z pewnością. Ważne jest, że młodzi
ludzie patrzyli nie na szklany ekran telefonu czy komputera, ale na drugiego człowieka
i odczuwali wyraźną satysfakcję z realnej, rzeczywistej współpracy ze sobą.
Żaden, nawet najciekawszy wirtualny świat nie może zastąpić naturalnych relacji
międzyludzkich, wymiany uśmiechu, spojrzenia, uścisku dłoni, bliskości drugiej osoby.
Grażyna Niezabitowska
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Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
i Literackiego „Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka”
21 stycznia 2020 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych odbyła
się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego i literackiego. Na
Galę zostali zaproszeni uczniowie, ich opiekunowie oraz dyrektor szkoły pan Dariusz
Ciecierski.
Organizatorzy konkursów podkreślali, że głównym celem tego wyjątkowego
wydarzenia jest promowanie i rozwijanie młodych talentów. Przewodniczące obu
konkursów zwracały uwagę na ogromną rolę babci i dziadka w wychowaniu dzie-

ci i młodzieży. Na konkursy napłynęła ogromna ilość malowanych sercem kwiatów
i wzruszających wierszy, które przysyłane były z całej Polski.
W tym zacnym gronie „młodych – zdolnych” znalazły się dwie uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Alicja Niezabitowska zdobyła III miejsce w konkursie plastycznym oraz II miejsce w konkursie
literackim. Opiekunkami Ali były panie: Barbara Odzimek i Elżbieta Dutkowska. Wyróżnienie otrzymała Dominika Zuchalska uczennica pani Grażyny Niezabitowskiej.

Aktywnie w czasie ferii zimowych
Na okres zimowej przerwy w nauce Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie przygotował bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie poszczególnymi
formami wypoczynku było bardzo duże. Ogółem z wyjazdów skorzystało 223 osoby.
Największą popularnością cieszył się wyjazd do parku trampolin JumpWorld w Radomiu. Trampoliny to coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń. Uczestnicy wycieczki
skorzystali z szeregu atrakcji tj. ścieżek akrobatycznych, koszy do wsadów, trampolin

sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt w JumpWorld sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowania
sportem, a przede wszystkim uświadomił młodzieży, iż skoki na trampolinie to nie
tylko wspaniała zabawa, ale również doskonałe ćwiczenie poprawiające kondycję.
Dzieci były bardzo zadowolone. Wyjazd należy zaliczyć do bardzo udanych.
Ponadto dwukrotnie zorganizowano wyjazd do kręgielni w Przysusze. Ciekawą
ofertą były również trzy wyjazdy do kina w Drzewicy na filmy animowane: „Urwis”,
„Kraina lodu II” i „Superpies i Turbokot”. Kolejny wyjazd odbył się do Multikina w Radomiu na filmy z wartościowym przesłaniem: „Gang zwierzaków” i „Nasze miejsce na
Ziemi”.
Prawdziwą furorę zrobił udział dzieci i młodzieży w spotkaniu na tzw. Szczycie
Ligii Siatkówki Kobiet, gdzie E.Leclerc Radomka Radom podejmował u siebie Polski
Bank Pocztowy Pałac - Bydgoszcz. Emocje były ogromne, a doping licznej grupy z Rusinowa na pewno pomógł w odniesieniu sukcesu przez gospodynie.
Na pewno nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak ciekawych zajęć, gdyby nie
wsparcie licznych wolontariuszy w osobach: Małgorzaty Koryckiej, Sylwii Abramczyk, Magdaleny Fidos, Marzeny Papis, Edyty Bykowskiej, Gabriela Papisa i Artura
Stachniaka. Koordynatorem przedsięwzięcia była Katarzyna Stocka (dyrektor GOK-u
w Rusinowie). Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Wójta Gminy Rusinów
Mariana Andrzeja Wesołowskiego, który udostępnił transport na wyjazdy uczniów.
Ferie Zimowe już za nami, ale miłe wspomnienia wciąż trwają.
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Zabezpiecz gospodarstwo
przed suszą złóż wniosek o dotację do ARiMR
Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy
przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający
gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca
powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód

Aplikacja mobilna
Alarm 112
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację
mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia
życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego
przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego. Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji
zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować
się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Poprzez wybranie w aplikacji
odpowiednich programów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji
rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą
SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.
W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie
rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.
Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce
zdarzenia służb ratunkowych. Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna
jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS. Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia! Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie ! Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe,
w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od
momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione
od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające
obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy:
w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności
wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji
na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został
w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry
– wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji
w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału
inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić
przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz
nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu
m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Wnioski przyjmują oddziały
regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

Wspólnie zbieramy nakrętki,
aby pomóc Krzysiowi
Od października na terenie gminy Wieniawa organizowana jest zbiórka plastikowych nakrętek, aby pomóc Krzysiowi. Mieszkańcy chętnie się zaangażowali w zbiórkę
i dość szybko zapełniali pudełka ustawione w szkołach, przedszkolu, Urzędzie Gminy,
bibliotece, Domu Kultury oraz niektórych sklepach na terenie gminy. W dniu 7 listopada
2019 roku dwa ciężarowe samochody załadowane 7 tonami nakrętek pojechały do odbiorcy. W akcji biorą udział także mieszkańcy gminy i miasta Przysucha i gminy Rusinów.
Zbieranie plastikowych nakrętek to rodzaj pomocy dla chorego Krzysia, który ma 4 latka
i jest mieszkańcem Radomia. Choruje on na Epidermolysis Bullosa (EB), czyli pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Jego codzienność zdominowana jest przez ból – nawet tak
proste czynności jak jedzenie, chwytanie czy chodzenie wiążą się u niego z ogromnym
cierpieniem. Życie z tą chorobą to ciągła walka z bólem. Każdy dotyk powoduje powstawanie ran. Rany bolą jak oparzenia 2 i 3 stopnia, niestety są też wewnątrz organizmu.
Jedynym ukojeniem są specjalne opatrunki, które zabezpieczają rany i chronią zdrową
skórę przed urazami. Krzyś potrzebuje opatrunków, maści, dermokosmetyków. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie mieszkańcom naszej Gminy. Informujemy jednocześnie, że zbiórka trwa nadal i w dalszym ciągu zachęcamy do przynoszenia plastikowych
nakrętek.
Anita Włodarczyk
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Obowiązująca stawka opłat za wodę i ścieki
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Warszawie, zatwierdził taryfy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków dla Gminy Wieniawa. Zgodnie z Art. 27 a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Organem regulacyjnym
w sprawie taryf jest Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Działalność zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków gmina może prowadzić samodzielnie w referacie, jednostce budżetowej lub zakładzie budżetowym. Może też utworzyć spółkę, która za nią realizuje
te zadania. Wówczas gmina jest jej właścicielem. Aby
taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne, były społecznie
akceptowalne i nie obciążały zbytnio budżetów gospodarstw domowych Mieszkańców, decyzją Rady Gminy
w Wieniawie został wyodrębniony Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, który świadczy na terenie Gminy
Wieniawa usługi wodno-kanalizacyjne. Umożliwiło to
takie sporządzenie wniosku, by nie obciążać pełnymi
kosztami amortyzacji, usługobiorców. Część majątku
ZUK otrzymał w formie tzw. nieodpłatnego użytkowania sieci, stąd amortyzacja będzie stanowiła koszt
urzędu gminy. Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, ZUK musiał policzyć w taryfie koszty swojej
działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem
w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Licząc
te koszty nie było jakiejkolwiek możliwości, by w sposób nieuzasadniony podnieść ceny. Nie wolno ZUK,
również pokrywać kosztów usług dotyczących jednego
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (lub
jednej z taryfowych grup odbiorców), przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej (lub od innej taryfowej grupy odbiorców
usług). Innymi słowy zabronione jest finansowanie
skrośne. Każdy, kto ma dostarczaną wodę, powinien
ponosić koszty jej dostarczenia. Jednocześnie opłaty
nie mogą być wygórowane. Działanie takie ma skłonić
odbiorców wody do racjonalnego z niej korzystania
i do ograniczania zanieczyszczania ścieków:
Wysokość cen i stawek netto opłat za zaopatrzenie
w wodę:
1. Gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele
socjalno – bytowe: 2,52 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej: 12 zł/odbiorcę.
2, Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów
innych niż socjalno – bytowe: 2,83 zł/ m3 , stawka
opłaty abonamentowej: 12 zł/odbiorcę.
3. Przedsiębiorcy wykorzystujący wodę do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
3,14 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej: 12 zł/odbiorcę.
4. Instytucje publiczne oraz gmina na cele wynikające
z art. 22 ustawy: 3,24 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej: 12 zł/odbiorcę.
5. Cele ppoż.: 3,33 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej: 12 zł/odbiorcę.
6. Gospodarstwa zaopatrzone przez ZGK Sp. z o. o.:
5,54 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej: 12 zł/
odbiorcę.
Wysokość cen i stawek netto opłat zbiorowego odprowadzania ścieków:
1. Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki
bytowe: 9,66 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej:
3,33 zł/odbiorcę.
2. Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki komunalne: 9,71 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej:
3,33 zł/ odbiorcę.

Okres rozliczeniowy wynosi we
wszystkich przypadkach 3 miesiące.
Obecnie taryfami zajmie się Rada
Gminy w Wieniawie, która rozważy
możliwość dofinansowania, dopłat
do korzystania z sieci kanalizacyjnej, dopłacając Mieszkańcom określoną kwotę do m3 ścieków. Jednak należy tu wskazać fakt, że nie
wszyscy Mieszkańcy są w zasięgu
sieci kanalizacyjnej. Osoby posiadające szczelne szamba, zbiorniki
bezodpływowe, czy przydomowe
oczyszczalnie ścieków, zobowiązane są do zawarcia umowy na odbiór nieczystości
z podmiotem prowadzącym na terenie gminy tzw.,
działalność regulowaną. W tym przypadku cena wywozu 1m3 ścieków waha się od 18 do 25 złotych za
jeden metr sześcienny. Osoby te wskazują, że dopłacanie do ścieków na terenie objętym siecią kanalizacyjną
w sposób podwójny je krzywdzi, ponieważ ich posesje
nie są objęte siecią i ponoszą oni dodatkowe nakłady
czasu oraz finansowe, chcąc zgodnie z prawem usuwać
nieczystości, co nie ma miejsca na obszarze gdzie jest
sieć, a dodatkowo ponoszą o ponad 100 % wyższe
koszty wywozu nieczystości. Zdanie takie padło m.in.
na zebraniu z Mieszkańcami Jabłonicy, którzy jasno argumentowali, że jeśli rozważamy możliwość dopłat, to
w jednakowym stopniu dla wszystkich lub zupełnie ich
nie wprowadzać i nie sposób się z takim stanowiskiem
nie zgodzić. Mieszkańcy wnoszą również o wprowadzenie możliwości świadczenia obowiązkowej usługi
odbioru nieczystości przez Zakład Usług Komunalnych
w okresach periodycznych i rozliczanie za 1 m3 nieczystości, proporcjonalnie do wskazań wodomierza,
wszystkich Mieszkańców gminy. Wtedy istniała by
możliwość wprowadzenia jednolitej stawki za ścieki
dla wszystkich Mieszkańców i rozważenia możliwości
dopłat do 1 m3 przez Gminę dla całej społeczności. Opisane przeze mnie wyżej propozycje strony społecznej
będą przedmiotem rozważań i decyzji, jakie wspólnie
z Radą Gminy podejmiemy na najbliższych posiedzeniach organów statutowych rady. Objęcie wszystkich
mieszkańców obowiązkowym odbiorem nieczystości
płynnych przez ZUK, wymaga nakładów inwestycyjnych i zakupu odpowiednich urządzeń do tego celu
i podpisania stosownych umów z oczyszczalniami
ścieków. Należałoby również w tym zakresie przeprowadzić konsultacje społeczne i zapoznać się ze stanowiskiem strony społecznej. Bardzo wysoki udział
w kosztach ma niestety amortyzacja. Amortyzacja podatkowa to pieniężny wyraz stopniowego zużywania
się trwałych składników majątku wykorzystywanych

w działalności gospodarczej, wynajmowanych i dzierżawionych.
Jest elementem kosztów uzyskania
przychodów. Wniosek jest taki, że
jeśli przedsiębiorstwo zrealizuje
bardzo drogą inwestycję z zakresu
budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, to nie tylko będzie spłacać kredyt za tę inwestycję, ale będzie ona stanowiła także
koszt do poniesienia, w postaci
odpisu amortyzacyjnego i podatku
od nieruchomości. Koszty amortyzacji, jako elementy kosztów
uzyskania przychodów, wpływają na wysokość wyniku
finansowego i przyczyniają się do zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Z punktu widzenia
taryf, koszty amortyzacji są kosztem uzasadnionym
w taryfie i zwiększają wysokość cen za wodę i ścieki.
To od zarządzającego środkami trwałymi zależy, w jaki
sposób zostaną ustalone koszty amortyzacji w taryfie,
poprzez ustalenie rocznej stawki amortyzacyjnej. Zarządzający może bowiem zdecydować o początkowym
zmniejszeniu stawek amortyzacyjnych, a po kilku latach o podwyższeniu ich tak, aby nowa inwestycja nie
doprowadziła do jednorazowego, znacznego wzrostu
cen. Może też wprowadzić stawki jednolite dla całego
okresu użytkowania środka trwałego. Co do zasady,
amortyzacja to koszt, który odzwierciedla zużycie fizyczne i ekonomiczne środków trwałych, np. maszyn.
Im droższą inwestycję przeprowadzono w przeszłości,
tym wyższy jest koszt amortyzacji, a na końcu wyższa jest stawka taryfy! Zakład Usług Komunalnych
w Wieniawie, funkcjonuje na rynku tak, jak każda
inna firma. W związku z tym, przygotowując taryfę
musi policzyć wszystkie koszty, jakie ponosi oraz podsumować sprzedaż jakiej dokonuje. Następnie musi
tak przygotować taryfę dla mieszkańców, aby było
możliwe pokrycie z pobieranych opłat wszystkich ponoszonych wydatków. Najwyższe koszty w kalkulacji
związane są z inwestycjami, amortyzacją, podatkami
od nieruchomości i opłatami za energię. Stosunkowo
niewielki jest udział kosztów związanych z pensjami
pracowników. Koszty związane z inwestycjami są
często bardzo wysokie, ale aby w ogóle było możliwe
ich ponoszenie, gmina musi opracować plan takich
inwestycji (tzw. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych). Choć
mamy zatwierdzony taki plan, to taryfy dla Gminy
Wieniawa nie uwzględniają potencjalnie planowanych
inwestycji, aby dodatkowo nie podnosić kosztów opłat
za wodę i ścieki dla Mieszkańców.
Krzysztof Sobczak - Wójt Gminy Wieniawa

Czyste powietrze
Gmina Wieniawa na mocy podpisanego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpiła do wspólnej realizacji ogólnopolskiego Programu Czyste Powietrze.Do zadań Gminy należy: pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku; weryfikacja wniosków pod kontem formalnym i merytorycznym; przekazanie wniosków do
WFOŚiGW; pomoc wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność.
Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej, do której można przejść bezpośrednio za pomocą
zamieszczonego kodu QR. Znajdziecie tam Państwo wszel;kei potrzebne informacje i dokumenty.
Gmina Wieniawa nie finansuje zadań w ramach programu Czyste Powietrze. Ostateczna ocena wniosku
oraz decyzja o przyznaniu dofinansowania należy do Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację Programu: 48-377-73-76.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Przysucha, dnia 27.01.2020 r.
Mieszkańcy Powiatu Przysuskiego
Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze przygotowuje wydawnictwo upamiętniające mieszkańców Ziemi Przysuskiej – uczestników wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku (1919-1921). Publikacja będzie zawierała biogramy uczestników wojny oraz
materiał fotograficzny. Zamierzamy ją wydać w b.r. w związku z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zbieranie i dostarczanie do Biblioteki Publicznej
w Przysusze informacji historycznych i fotografii dotyczących bohaterów z tego okresu. Podsumowaniem naszej wspólnej pracy będzie prezentacja sylwetek uczestników wojny polsko-bolszewickiej
oraz wystawa ikonograficzna. Pracami redakcyjnymi będzie kierował zespół w składzie: dr Agnieszka
Zarychta-Wójcicka, mgr Robert Fidos i mgr Alojzy Klimek.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Kwaśniewski
Sprawę prowadzi mgr Jerzy Kwaśniewski Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga
w Przysusze, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze, ul. Radomska 9, tel. 48 675 22 20

Posiadasz przydomowy kompostownik?
Nie wystawiasz bioodpadów?
(resztek warzyw i owoców, skorupek jaj, fusów od kawy i herbaty,
skoszonej trawy itp.)
Wypełnij ponownie deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i płać mniej !!!
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Przysucha właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą uzyskać bonifikatę w opłacie za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1 zł miesięcznie od osoby. Warunkiem
jest złożenie deklaracji z oświadczeniem o kompostowaniu bioodpadów. Druki deklaracji
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Przysucha oraz
w wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Przysucha pokój 4b (wejście od
ulicy Grodzkiej).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
na terenie Miasta i Gminy Przysucha:
1. Nr działki – 4508. 8415. Pow. działki – 694 m². Nieruchomość niezabudowana. Działka jest przeznaczona jako teren bud. mieszkalnego jednorodzinnego. Połeżenie: Przysucha ul. Czermińskiego. Cena wywoławcza: 42 169 zł 32 gr. Wadium: 4 000 zł
2. Nr działki – 2001. Nr KW – 42312. Pow. działki – 2177 m². Nieruchomość zabudowana następującymi budynkami:
-budynek ubojni o konstrukcji tradycyjnej murowanej parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 158m², rozbudowany po
2004 roku o część produkcyjno-biurowo-socjalną o pow. 171,54m², boksy magazynowe o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowe, niepodpiwniczone o pow. użytkowej 70m², budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony
o pow. użytkowej 45m² wybudowany około 1930 roku. Z uwagi na brak dokumentacji potwierdzającej legalność rozbudowy ubojni-część produkcyjno-biurowo-socjalna budynku ubojni o pow. 171,54 m² nie wchodzi w zakres wyceny. Działka jest przeznaczona
jako teren zgrupowań przemysłowo-składowych, funkcja makrousługowa. Położenie: ul. Przemysłowa 20, Przysucha. Cena wywoławcza: 163 307 zł. Wadium: 20 000 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 31.03.2020r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Wadium należy wpłacać
do dnia 26.03.2020r. na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964 /termin wpływu wadium do dnia 26.03.2020r./Wylicytowana cena płatna na rachunek bankowy Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się przez
tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie
zwrócone najpóźniej do trzech dni po przetargu. Terminy poprzednich przetargów na działkę: 1) 4508: 25.05.2018r, 30.10.2018r,
10.05.2019r, 15.10.2019r, 30,12.2019r Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia i szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji tut.
Urzędu /p. nr 3/, tel. /048/675-28-23,oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży i procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut.
Urzędu /p. nr 4a/, tel. /048/ 675-00-44. Operat szacunkowy dla w/w działki z opisem nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia
Komunalnego tut. Urzędu / p. nr 4a/.

Ziemniaczane miseczki
Składniki na 4 porcje
8 ziemniaków (po ok. 15 dag)
40 dag mieszanego mielonego mięsa
1 marchewka
1 ząbek czosnku
1 łyżka koncentratu pomidorowego

2 dymki
1 i 1/2 szkl. bulionu
10 dag wędzonego boczku
3 łyżki oleju
suszone zioła do dań włoskich
sól, pieprz

Składniki na 35 porcji:
- 70 ziemniaków po 15 dag., 3,5 kg mielonego
mięsa, 1 kg wędzone boczku, 6 marchewek, 10
łyżek koncentratu pomidorowego, 10 ząbków
czosnku, 15 dymek. ok. 2,5 litra bulionu, 1 l oleju. Zioła włoskie, sól,
pieprz
Sposób przygotowania:
1. Ziemniaki wyszoruj. Każdy osobno zawiń w folię aluminiową. Piecz
90 minut w 200 st. Marchewkę obierz, opłucz, zetrzyj. Dymki posiekaj,
szczypiorek odłóż. Na patelni rozgrzej olej. Zeszklij na nim cebule. Dodaj
mięso, marchewkę i koncentrat. Zasmaż. Wlej bulion. Przypraw czosnkiem przeciśniętym przez praskę, ziołami, solą i pieprzem. Duś ok. 35
minut. Boczek pokrój w kostkę, wysmaż. Dodaj do mięsa.
2. Ziemniaki wyjmij, lekko przestudź, zetnij wierzchy. Wydrąż, środki
rozgnieć i razem ze szczypiorkiem dodaj do mięsnego farszu. Napełnij
nim łupinki.
Rada kucharza: Nie rezygnuj z podduszenia koncentratu pomidorowego. Zmienia on wtedy kolor na rudawobrązowy i zyskuje głęboki, mniej
cierpki smak.
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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:
Urząd Gminy:

Data:

Borkowice

04.03.2020

Gielniów

06.03.2020

Odrzywół

11.03.2020

Klwów

13.03.2020

Potworów

18.03.2020

Rusinów

19.03.2020

Wieniawa

20.03.2020

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.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Niezwykła przyjaźń
(wiersz dla dzieci)
Stałam w kąciku wśród wielu książek
w szarym, pasiastym papierze.
Czekałam długo, myślałam sobie
czy ktoś mnie tutaj dostrzeże?
Było mi smutno kiedy sąsiadka
co jakiś czas z półki znika,
na moich kartkach tak wiele przygód
czekało na czytelnika.
Po cóż się smucić? - doszłam do wniosku
- to nic dobrego nie wróży,
taka postawa pesymistyczna
wcale niczemu nie służy.
Gdy różne myśli się pojawiały
do biblioteki wszedł mały Jaś,
przeczytał tytuł na moim grzbiecie,
rozweseliła się jego twarz.
Zaczął przeglądać kartę po kartce,
czytać fragmenty jeden czy dwa,
zaciekawiony usiadł na ławce
i długa chwila tak trwa i trwa.
Zabiorę Ciebie w daleką podróż
na wyspy, klify, indiański szlak,
przemierzysz państwa i kontynenty,
przekroczysz równik, sięgniesz do gwiazd.
Rozwiniesz pamięć i wyobraźnię,
wzbogacisz słowa i myśli też,
do odpowiedzi staniesz odważnie
bo będziesz pewien, że dużo wiesz.
Napiszesz piękne opowiadanie,
spędzisz ciekawie swój wolny czas,
sprawisz przyjemność pani i mamie,
moc przygód zawsze w zanadrzu masz.
Między mną, Jasiem i biblioteką
rozkwitła przyjaźń taka niezwykła,
rzadko zostaję sama w kąciku,
do wypożyczań raczej przywykłam.
Interesują się rówieśnicy
tym, co wyczytać można z mych kart,
bo książka wcale nie jest „przeżytkiem”,
każdy kto czyta jest więcej wart.
Autor:
Teresa Sobolewska

POWIAT PRZYSUSKI
Strzeż własnych danych – Dzień profilaktyki
w ZS 2 im. Ludwika Skowyry
6 lutego w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze
w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki pod tytułem Twoje Dane
Twoja Sprawa. Pani dyrektor Małgorzata Bednarska
przestrzegała młodzież przed zagrożeniami związanymi z BRAKIEM ochrony danych osobowych. Problem
został przedstawiony przy pomocy prezentacji wykonanej przez uczniów 2 klasy technikum elektronicznego. W prezentacji znalazły się treści na temat danych

Znakomite Perspektywy
uczniów Zespołu Szkół
nr 1 w Przysusze
Nowy Rok przyniósł ze sobą dobre wieści i nagrodził uczniów, nauczycieli oraz dyrekcję Zespołu Szkół
nr 1 im. Pawła II za ciężką pracę. Szkoła może pochwalić się podwójnym sukcesem. Echa dokonań naszych
uczniów dotarły do Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Fundacja ta od ponad 20 lat zajmuje się badaniem
jakości nauczania w szkołach ponadpodstawowych
oraz ponadgimnazjalnych. Każdego roku analizuje
wyniki maturalne, pomyślnie zdane egzaminy zawodowe, udział w olimpiadach. Na podstawie zebranych
danych tworzy ranking najlepszych szkół. Uczniowie
Technikum Informatycznego zostali wyróżnieni „Złotą
Tarczą” przyznawaną w ogólnopolskim Rankingu Tech-

Stypendia zawodowe
Uczniowie ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze
zostali laureatami programu stypendialnego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, oś
priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. 30 stycznia 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika

osobowych, danych wrażliwych oraz ich ochrony. Tuż
po jej zakończeniu, został wyświetlony film ukazujący
zagrożenia związane z przesyłaniem niezabezpieczonych danych, w tym również zdjęć o bardzo prywatnym charakterze, za pomocą urządzeń mobilnych.
Następnie pani dyrektor wręczyła nagrody za udział
w konkursie plastycznym oraz w szkolnym turnieju
gier planszowych pod tytułem Twoje Dane - Twoja
Sprawa. Po części oficjalnej młodzież ze szkoły zaprezentowała spektakl pod tytułem „Bez Maski”.
Spektakl przedstawiał ludzi noszących maski,
skrywających swoją tożsamość poprzez udawanie kogoś innego, niż osoba którą się jest.
Koniec spektaklu – to oczywiście odrzucenie
masek. Przekaz całego spektaklu jest oczywiście jednoznaczny. Skłania on do refleksji, że
w każdej sytuacji lepiej być sobą i odrzucać
maski. Zapraszamy do obejrzenia spektaklu,
który jest dostępny w serwisie YouTube na
naszym kanale pod nazwą „Ziemia Przysuska”
Mariusz Jędrusiński

Sukces uczennic
ZS nr 2 w Przysusze
w konkursie
„Mój las”
Członkinie szkolnego kola LOP w ZS nr 2 im.
L. Skowyry pod opieką Pani Zofii Perendyk uczestniczyły w 33 edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las”
organizowanego przez LOP i Generalną Dyrekcję Lasów
Państwowych. Uczestnicy konkursu musieli przygotować pracę na temat: „Las, który leczy” wynikającą z obserwacji i znajomości okolicznych zasobów leśnych.
6 lutego odbyła się konferencja „Dla bioróżnorodności,
dla klimatu”, podczas której podsumowano etap okręgowy konkursu i wręczono nagrody.

ników – Perspektywy 2020. Nasi podopieczni uplasowali się na 8. miejscu w województwie mazowieckim.
Zaznaczenia wymaga fakt, iż nie jest to pierwszy tego
typu sukces naszych uczniów. Technikum Informatyczne w Przysusze już kilkukrotnie gościło w rankingach
najlepszych placówek w Polsce i zdobywało „Złotą
Tarczę” i „Brązową Tarczę” w plebiscycie Perspektyw
w ubiegłych latach. Do istotnych sukcesów należy zaliczyć także osiągnięcia przysuskich uczniów z Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1. Licealiści
uzyskali tytuł „Brązowej Tarczy” w Rankingu Liceów
Ogólnokształcących – Perspektywy 2020. Triumf ten
jest niewątpliwie owocem wytężonej pracy zarówno
uczniów, jak i pedagogów. Współtworzy obraz dynamicznie rozwijającej się placówki oraz pozwala z nadzieją patrzeć na nadchodzące lata edukacji w naszym
regionie.
Anna Kopijek
Skowyry odebrali dyplomy potwierdzające przyznanie
stypendium. Laureatami zostali: Weronika Aderek,
Katarzyna Bugała, Honorata Gapys, Piotr Jakubczyk,
Jagoda Jędrzejczak, Jakub Kowalik, Szymon Macieja,
Kamil Marchewa, Klaudia Nowak, Bartosz Pluciński,
Natalia Socha, Kacper Tomczyk, Nikola Witkowska,
Klaudia Wejner. Stypendyści realizować będą indywidualne programy rozwoju zawodowego, które poszerzą ich umiejętności i szanse na rynku pracy. Gratulujemy laureatom.
Jarosław Bednarski

Stypendyści Marszałka Wojewóztwa mazowieckiego z ZS 2 2020.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Klaudia Nowak uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych zdobyła II miejsce,
a Katarzyna Duda uczennica tej samej klasy – wyróżnienie. Sukces uczennic to zwieńczenie całorocznych
działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
Szkolne koło LOP w ZS nr 2 aktywnie uczestniczy
w różnych akcjach ekologicznych na terenie szkoły
i środowiska we współpracy z Nadleśnictwem Przysucha i innymi instytucjami raz zakładami pracy. W listopadzie opiekunka szkolnego koła LOP Pani Zofia
Perendyk została uhonorowana Medalem Za Zasługi
Dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska .
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ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK HALOWYCH O PUCHAR STAROSTY

Długo oczekiwany moment - nagrody dla najlepszych.
Kapitan Sprintera Przysucha Grzegorz Obuch z wywalczonym trofeum.

Sokół Sokolniki Suche - III miejsce w II lidze.
Rdzów - II miejsce w II lidze.

LKS Dębiaki - I miejsce w II lidze.
Młodzik Team - III miejsce w I Lidze.

PRD Gielniów - II miejsce w I lidze.

Sprinter Przysucha był w tym roku zdecydowanie najlepszy. Wygrał Ligę i zdobył Puchar. Gratulacje.

