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SĄ ŚRODKI NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW
W POWIECIE PRZYSUSKIM.
Jak informuje Starosta Przysuski Marian
Niemirski - już ponad
11,5 mln zł trafiło do
Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
w ramach tarczy antykryzysowej COVID – 19 dla przedsiębiorców.
„Zwracam szczególną uwagę i kładę szczególny
nacisk, aby biuro pracy w sposób sprawny obsługiwało naszych przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji.
Właśnie pozyskaliśmy kolejne środki na wsparcie – najpierw było to 3,5 mln zł., w drugiej transzy
było to 5 mln zł. i teraz jeszcze 3 mln zł., czyli razem
11,5 mln zł. Cała ta kwota jest angażowana na potrzeby przedsiębiorców w powiecie przysuskim, na potrzeby tarczy antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy
w Przysusze będzie kierował te środki na minimalizację strat wywołanych przez pandemię koronawirusa
SARS – CoV 2, w szczególności na dopłaty do wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców
samozatrudniających się. Na dzisiaj, czyli na dzień
21 maja mamy 1200 złożonych wniosków na mikropożyczki, z których 80 % już zostało wypłaconych.
W chwili obecnej priorytetem jest realizacja dopłat

do wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców. Za zaletę rządowej tarczy należy
uznać fakt, że nie ma tutaj limitów czasowych. Nabór
wniosków na mikropożyczki wciąż trwa, a rozpoczął
się 3 kwietnia. Na dopłaty do wynagrodzeń przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w ciągu 14 dni od
ogłoszenia naboru. Nabory są systematycznie wznawiane, obecnie w toku jest trzeci nabór wniosków.
Jeśli nie wyczerpiemy puli dostępnych dofinansowań,
ogłosimy kolejne edycje naborów. Nie ma u nas żadnych problemów z realizacją wsparcia, a jak słyszę od
innych samorządowców problemy z rożnych przyczyn
lokalnie występują. Według informacji, które do mnie
docierają przedsiębiorcy są nam wdzięczni, że staramy się o środki rządowe i skutecznie je pozyskujemy,
starając się chociaż w części zrekompensować skutki
problemów, które pojawiły się w wyniku pandemii,
która wybuchła absolutnie niezależnie. Jedno chcę
podkreślić, że w powiecie przysuskim, który pod
względem poziomu rozwoju gospodarczego nie należy do najsilniejszych w Polsce, nie obserwujemy
wielkiego wpływu zjawisk kryzysowych na finanse
powiatu. Chociaż budżet państwa, a tym samym
powiatu przysuskiego był pisany w czasie, kiedy nikt
nie zakładał zaistnienia zjawisk, które doprowadziły

gospodarkę polską, europejską czy nawet światową
do bezprecedensowego w swojej skali wyłączenia,
powiat przysuski nie odczuwa z tego tytułu istotnego
spadku dochodów. Korzystając z okazji pragnę zagwarantować, że dążymy w chwili obecnej do pełnej
realizacji programu inwestycyjnego, zaplanowanego
w budżecie powiatu na 2020 r. Pojawiły się pewne
trudności w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W pierwszej fazie został
pozytywnie rozpatrzony jeden z naszych trzech wniosków, ale szczęśliwie ostatecznie wszystkie trzy zostały
zatwierdzone i przeznaczone do wykonania w 2020 r.
W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe
na wykonanie zadań inwestycyjnych. Od samorządowców z całej Polski napływają informacje, że cena
zadań zaoferowana w przetargach jest niższa od cen
kosztorysowych, co pozwala zakładać, że wszystkie zaplanowane zadania zostaną zrealizowane. Do każdego
przetargu zgłasza się wielu wykonawców, a to znaczy,
że na rynku jest duża potrzeba realizacji zadań inwestycyjnych i można się tylko cieszyć, że poprzez wykorzystanie funduszy rządowych, samorządy mogą aktywnie
uczestniczyć w osłabianiu skutków kryzysu i ochronie
miejsc pracy.” - mówi starosta marian Niemirski.
Jarosław Bednarski

DOŻYNKI POWIATOWE W 2020 ROKU ODWOŁANE!
BĘDZIE TYLKO MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA.
Zarząd Powiatu z przykrością informuje, że po raz
pierwszy od utworzenia powiatu przysuskiego jest
zmuszony odwołać corocznie organizowane Powiatowe Święto Plonów w Powiecie Przysuskim. Pytany
o przyczyny tej wyjątkowej sytuacji starosta Marian
Niemirski wyjaśnia: „Bardzo poważnie rozważaliśmy tę
trudną dla nas wszystkich decyzję. Ze względu jednak na
fakt, że najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i życie
naszych mieszkańców, w kontekście bieżącej sytuacji
epidemicznej zostaliśmy zmuszeni do zrezygnowania
z organizacji jednej z najważniejszych bezpośrednich
form kontaktu z mieszkańcami powiatu. Jest mi osobiście żal, że nie będę miał okazji bezpośrednio wyrazić
swojego podziwu oraz podziękowań dla wspaniałych
rolników z powiatu przysuskiego. Jednakże obecnie obowiązujące ograniczenia, zakazujące organizacji imprez
z większą ilością uczestników niż 150 osób, oraz brak
możliwości zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa
podczas uroczystości skłoniły nas do podjęcia tej przykrej
dla nas wszystkich, ale jak oceniamy jedynej możliwej
w bieżących warunkach decyzji. Wzięliśmy pod uwagę
fakt, że w ostatnich latach w organizowanych przez nas
dożynkach uczestniczyło wiele tysięcy gości, nie mogliśmy wziąć na swoje barki ciężaru odpowiedzialności za
bezpieczeństwo zdrowotne zgromadzonych. Nie możemy w żaden sposób uczestniczyć w działaniach, które
mogą w najmniejszym stopniu narażać na niebezpieczeństwo naszych mieszkańców. Podjęta decyzja nie
oznacza rezygnacji z naszej niezmiennej woli oddania
honoru i szacunku dla pracy rolników. Planujemy uczcić
tegoroczne Święto Plonów zgodnie z najstarszą jego
tradycją, czyli w oparciu o duchowe wartości czerpiące
swoje korzenie z Kościoła katolickiego i naszej narodowej chrześcijańskiej tradycji. W porozumieniu z ks. Dzie-
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kanem Andrzejem Szewczykiem chcemy przygotować
i przede wszystkim uczestniczyć w uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej pod
przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej
Ks. Bp Henryka Tomasika w Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia o godzinie 11.30,
odprawianej w intencji naszych rolników i ich trudnej
pracy. Mam głęboką nadzieję, że w ten sposób oddamy

należny honor i szacunek naszym współmieszkańcom.”
Trudno odmówić racji argumentacji Starosty Mariana
Niemirskiego. Rzeczywiście w sytuacji, kiedy cała ludzkość nie uporała się jeszcze z koronawirusem, trudno
wyobrazić sobie organizację imprezy masowej dla
kilkunastu tysięcy ludzi. Dlatego warto docenić troskę
władz o zdrowie, a nawet życie naszych obywateli. Pamiętajmy, że w naszym powiecie zachorowało do tej
pory 20 osób, a 3 osoby zmarły. I dobrze byłoby, żeby
już nikt więcej nie został dotknięty skutkami pandemii.
Jarosław Bednarski

Z okazji Dnia Dziecka Zarząd i Rada Powiatu w Przysusze życzą wszystkim Dzieciom,
tym małym i tym większym również, samych radości i uśmiechu, życzymy 100 lat pomyślności.
Niech Wam w całym życiu towarzyszy szczęście w rodzinach i miłość najbliższych.
Wspólnie za Waszymi najbliższymi życzymy, aby nie ominęła Was żadna dobra sprawa.
Miejcie marzenia na piękne życie i spełniajcie je żyjąc pięknie otoczeni ludźmi,
którzy Was kochają.
Starosta
Marian Niemirski

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak
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Wicestarosta
Marek Kilianek
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IV ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ WYWOŁANYCH PANDEMIĄ.
Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry
odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in.
w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do
150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż
będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.
Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących
COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy
także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność
służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?
W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)
Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz
zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć
rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu
bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny. Uwaga! Jeśli nie jesteś
w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym
chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi
o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi
opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają
usta i nos.
Nadal zasłaniamy usta i nos w: autobusach i tramwajach, sklepach, kinach i teatrach, salonach masażu
i tatuażu, urzędach (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę
do urzędu) i kościołach.
Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa? W pracy –
jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości
między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne. W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.
LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE,
W RESTAURACJACH (od 30 maja) – zostają zniesione.
Rząd znosi limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać
limit liczby metrów kwadratowych na jedną osobę
przebywającą w pomieszczeniu. Trwają również rozmowy limitu osób na stadionach. Rząd proponuje aby dopuścić możliwość zapełnienia 25 % miejsc na obiektach
sportowych. Uwaga! W punktach gastronomicznych
nadal musi być zachowana odpowiednia odległość
między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika,
muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również
nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja
rąk i stolików. Ważne! Prosimy, aby pamiętać o tym, że
w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek
zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa
dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.
Uroczystości religijne i pogrzeby - zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również
przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie
z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.
ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB. Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób
(od 30 maja) Od soboty 30 maja w przestrzeniach
otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń,

a także koncertów plenerowych, w których bierze
udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać
usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje,
gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej
jednostki samorządu terytorialnego. Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca). Rząd znosi również
ograniczenia dotyczące organizacji wesel i uroczystości
rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób. Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.
HOTELE OTWARTE W PEŁNI - od 30 maja restauracje
i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali
posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach
mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.
Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.
KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca). Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery,
balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw
i parki rozrywki. Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów
zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej, sauny,
solaria, salony masażu i tatuażu. Możliwa będzie także
organizacja targów, wystaw i kongresów.

Sytuacja epidemiczna w powiecie
przysuskim stan na 30 maja 2020.
Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną
domową/ 109/ (5 ostatnia doba).
Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową
/ (ostatnia doba) 0 / ( 0 ostatnia doba).
Liczba osób aktualnie objętych pobytem
w izolatorium: 0
Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / ( 0 ostatnia
doba).
Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba):
0 / ( 0 ostatnia doba).
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (od początku
pandemii): 20 / ( 0 ostatnia doba).
Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (od
początku pandemii): 3 / ( 0 ostatnia doba).
Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):
12 / (0 ostatnia doba ).
Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych
odległości – dbaj o siebie i innych.
Opracował Jarosław Bednarski

BASEN W PRZYSUSZE OTWARTY OD 6 CZERWCA.
Zgodnie z decyzją rządu podjętą w ramach IV etapu znoszenia
ograniczeń wywołanych pandemią od 6 czerwca można będzie
korzystać z Powiatowej Krytej
Pływalni w Przysusze. Po okresie
przerwy wywołanej zatrzymaniem
całej gospodarki, dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Łukasza
Szumowskiego, od 6 czerwca będzie można korzystać
ze wszystkich atrakcji basenowych znajdujących się
w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji Przysusze.
Czy korzystanie z basenu będzie bezpieczne? Woda
w większości basenów zawiera chlor, substancję
chemiczną, która ma silne własności dezynfekujące.
Jedną z właściwości chloru jest zdolność do likwidowania drobnoustrojów (bakterii i wirusów). Dlatego
korzystanie z basenu powinno być w pełni bezpieczne,
o ile woda będzie chlorowana. Jak informuje główny
Inspektor Sanitarny - zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy, ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 poprzez wodę jest oceniane jako bardzo niskie. Dotyczy
to przede wszystkim wód poddawanych dezynfekcji,
w tym wody przeznaczonej do spożycia i wody w basenach kąpielowych. Z przeglądu dotychczasowych
prac badawczych dotyczących SARS-CoV-2 wynika,
że nie wykazano dotychczas obecności tego wirusa
w wodach powierzchniowych ani podziemnych. Nie
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

potwierdzono też jego szerzenia
się poprzez wodę. Brak dokładnych
danych dotyczących przeżywalności
SARS-CoV-2 w środowisku wodnym,
przyjmuje się jednak, że jest ona
zbliżona do wykazywanej przez inne
koronawirusy. - Zwykła procedura
uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych jest wystarczająca
dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2. W zapobieganiu szerzenia się zakażeń podstawowe znaczenie
ma zatem ograniczenie liczby osób przebywających
jednocześnie w obiekcie, przestrzegania zasady dystansu społecznego oraz ścisłe stosowanie zasad higieny. W zapobieganiu szerzenia się zakażeń podstawowe
znaczenie ma ograniczenie liczby osób przebywających
jednocześnie w obiekcie, przestrzegania zasady dystansu społecznego oraz ścisłe stosowanie zasad higieny.
Ważne jest zachowanie dystansu w miejscach
poza nieckami basenowymi. Liczba osób przybywająca
na terenie obiektu, w zależności od wielkości basenu.
Istotnym warunkiem jest także zachowanie dystansu
społecznego musi być ściśle limitowana. Zachowanie
zdrowego rozsądku i obowiązujących rygorów sanitarnych powinno zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Basen zaprasza.
Jarosław Bednarski
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Powiat przysuski, zwoleński i lipski zostały objęte
czerwoną strefą ASF. Oznacza to znaczne ograniczenia
dla rolników i straty finansowe.
Na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii została opublikowana najnowsza mapa z naniesionymi strefami ASF. Czerwonym obszarem zakreślono powiaty przysuski,
zwoleński i lipski. Czerwona strefa ASF występuje również w okolicach Pionek, Skaryszewa,
Białobrzegów, Nowego Miasta nad Pilicą, Przysuchy oraz Drzewicy i Opoczna. Z kolei żółtym
kolorem objęto tereny Radomia, Szydłowca, Stąporkowa i Końskich. - Czerwona strefa oznaczać
znaczne ograniczenia dla rolników i straty finansowe, bo trzoda chlewna z czerwonej strefy nie
jest chętnie kupowana - tłumaczy starosta przysuski Marian Niemirski: „Czerwona strefa to dla
rolników, ale szczególnie hodowców trzody chlewnej wszystko, co najgorsze, ponieważ Powiatowy Lekarz Weterynarii jest zobowiązany do objęcia tych hodowli bardzo ścisłym nadzorem.
Każda sztuka trzody jest pod ścisłą kontrolą, nie można jej sprzedać, a jeżeli w hodowli pojawi
się ognisko ASF – u – to całe stado musi zostać wybite. Oznacza to ogromne straty dla hodowców. Miejmy jednak nadzieję, że poradzimy sobie i z tym zagrożeniem, a skutki będą szczególnie
dla naszych rolników jak najmniejsze”.
Afrykański pomór świń to bardzo niebezpieczna i zaraźliwa choroba wirusowa świń
domowych, oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych
spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt
w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na

zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia i życia.
Jarosław Bednarski

Pożegnanie Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
29 maja 2020 pożegnaliśmy stacjonujących
w Przysusze na mocy decyzji Ministra Obrony
Narodowej z dnia 16 marca 2020 r. W uroczystym
pożegnaniu, które miało miejsce koło budynku
Starostwa Powiatowego w Przysusze uczestniczyli: reprezentujący Starostę Przysuskiego
Wicestarosta Marek Kilianek, reprezentujący
Burmistrza Gminy i Miasta Sekretarz Wojciech
Masłowski, Agnieszka Krajewska z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele Państwowej
Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Uroczystość, która rozpoczęła się
ok. godz. 14.00 miała wyjątkowo miły przebieg. Wicestarosta Marek Kilianek pełniący w imieniu starosty
honory gospodarza przeczytał list przygotowany na tą
szczególną okazję przez starostę Mariana Niemirskiego. Oto jego treść”
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Panie i Panowie Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej
Kończycie dzisiaj służbę w powiecie przysuskim. Jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni za wszystko, co w czasie ostatnich miesięcy zrobiliście dla naszej społeczności.
Stare przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, dlatego wszystkich was będziemy
w naszej samorządowej rodzinie traktować, jak przyjaciół. Wypełniając swoją trudną i niebezpieczną służbę
w czasie minionych tygodni, zawsze byliście na pierwszej linii, zawsze tam, gdzie było największe zagrożenie
zdrowia i życia. W ostatnim czasie przyszło nam się
wspólnie zmierzyć z nieznanym, śmiertelnym zagrożeniem. Cały nasz świat, ekonomia, kultura, stosunki
społeczne, wiara i religijność zostały poddane w minionych miesiącach nigdy wcześniej nie występującym
zagrożeniom. Zagrożenie biologiczne, którego korzenie
sięgają odległych Chin uderzyło w nasz kontynent ze
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straszliwą siłą. Państwa takie jak: Włochy, Hiszpania,
Francja, Wielka Brytania, czy Niemcy zapłaciły swoją
bardzo dramatyczną cenę mierzoną setkami tysięcy zakażonych i dziesiątkami tysięcy zmarłych. My możemy
mówić o wielkim szczęściu, ponieważ dzięki mądrym
działaniom podjętym przez polski rząd, a tak skrupulatnie realizowanym przez polskie społeczeństwo, zanotowaliśmy ponad dziesięciokrotnie mniej zachorowań niż
nasi europejscy przyjaciele i prawie 30 razy mniej ofiar
śmiertelnych. Dzięki temu żaden polski lekarz nie stanął
przed dylematem znanym w bogatych krajach europejskich, którego pacjenta ratować, a którego pozostawić
na śmierć z braku środków, żaden senior w polskich domach opieki nie dostawał śmiertelnych koktajli z morfiny, zamiast ratujących życie antybiotyków. Wielki za
to należy się podziw i szacunek dla wszystkich lekarzy,
pielęgniarek, ratowników, salowych, policjantów, strażaków i Was Żołnierzy, którzy w ostatnich tygodniach
byliście twarzą Ojczyzny – Matki, która otoczyła opieką
swoich obywateli. Za każdą pomoc, wsparcie, oddaną
kroplę krwi, godzinę służby spędzoną w naszym powiecie, na rzecz naszych obywateli dziękujemy. Dziękujemy w imieniu setek odwiedzonych obywateli, którym
dostarczaliście zaopatrzenie, dziękujemy za pomoc
w przygotowaniu obiektów opieki zdrowotnej do pracy z chorymi, dziękujemy za wspólne patrole i pomoc
dla szkół i wszystkich placówek publicznych. Żegnajcie
przyjaciele, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, ale w radośniejszych okolicznościach.
Wicestarosta przekazał również swoje podziękowania. W miłych słowach dziękował za pracę i poświęcenie żołnierzy dla naszej społeczności podkreślał
ogromny szacunek, jaki wzbudzili swoją pracą i służbą, oraz wyraził nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie na ziemi przysuskiej. Serdeczne podziękowania
przekazał również Sekretarz Gminy i Miasta Wojciech
Masłowski. Życzenia przygotowane przez Burmistrza
Tomasza Matlakiewicza i Przewodniczącego Rady
Mirosława Pierzchałę zostały bardzo ciepło przyjęte.
Z wyjeżdżającymi żołnierzami pożegnali się również
policjanci i strażacy. Dziękujemy Wam Żołnierze.
Jarosław Bednarski
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Dzień Strażaka
W dniu 4 maja 2020 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu
PSP w Przysusze, bryg. Marcinowi Sokołowi, który następnie podsumował działania
ratownicze za ubiegły rok, podziękował za ofiarną służbę i złożył życzenia wszystkim strażakom. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odczytanie wyciągów
z postanowień o odznaczeniach przyznanych dwóm strażakom i rozkazów personalnych awansowanych strażaków. W tym roku roku z okazji Dnia Strażaka Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji awansował w KP PSP w Przysusze na wyższe
stopnie służbowe 6 oficerów. Komendant Główny PSP awansował jednego strażaka
w korpusie aspirantów, a Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP 3 podoficerów.
Medal Srebrny za Długoletnia Służbę otrzymała: Agnieszka Henkiel. Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” dostał: Jacek Siudek. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem awansował do stopnia: Brygadiera:
mł.bryg. Marcin Sokół, rozkazem personalnym awansował do stopnia: Brygadiera:
mł.bryg. Roman Świercz, rozkazem personalnym awansował do stopnia: Brygadiera: mł.bryg. Agnieszka Henkiel. Do stopnia Kapitana awansował: mł.kpt. Mariusz
Rzeźnik rozkazem personalnym awansował do stopnia: Młodszego Kapitana: asp.
sztab. Grzegorz Penkalski i asp. Marcin Kowalski. Komendant Główny PSP rozkazem
personalnym awansował do stopnia: Aspiranta - mł.asp. Kamil Głuszek. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP rozkazem personalnym awansował do stopnia:
Starszego Ogniomistrza: ogn. Radosław Grudzień, ogn. Robert Kłusek. Do stopnia
Ogniomistrza awansowany został – mł.ogn. Michał Hatała. Uroczystość w bieżącym roku miała szczególnie skromny, choć uroczysty charakter, ze względu na za-

grożenie epidemiologiczne. Kameralne spotkanie z udziałem tylko wyróżnionych nie
miało tak powszechnego wydźwięku, jak zawsze do tej pory w poprzednich latach. Nie
zabrakło jednak miłych akcentów, podkreślających znaczenie strażackiej służby. Życzenia dla strażaków z okazji ich święta nadesłali: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan
Andrzej Duda, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński oraz
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Andrzej Bartkowiak.
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Zbiórka dla szpitali.
Zbiórka rozpoczęła się 11 kwietnia 2020 roku. Akcja rozpoczęła się od umieszczenia
ogłoszenia na jednym z portali społecznościowych o zbiórce podstawowego zaopatrzenia
personelu medycznego w środki ochrony osobistej. Inicjatorki zorganizowały publiczną
zbiórkę pieniędzy na portalu pomagam.pl (zebrana kwota to 2356zł), a także rozpoczęły
zbieranie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego wśród rodzin, znajomych i mieszkańców swojej gminy. Bardzo szybko do akcji włączyły się Stowarzyszenie
Wiązownica oraz Gospodarstwo Sadownicze Tomasza i Moniki Bankiewiczów. W ciągu
tygodnia przyłączyło się do nas wielu mieszkańców gminy Gielniów, Rusinów, Drzewica
i Przysucha. Każdy przynosił co mógł. Maseczki wielokrotnego użytku, rękawiczki, ręczniki papierowe, mydła, kremy do rąk, wodę i soki a my za zebrane pieniądze kupiłyśmy
maseczki jednorazowe, rękawiczki, przyłbice ochronne, koce polarowe – pledy, kombinezony całkowite ochronne, fartuchy flizelinowe, żele antybakteryjne. Zakupy zostały
podzielone tak, aby mogły zasilić trzy obdarowane szpitale. Pierwszy transport odbył
się niespełna tydzień po uruchomieniu akcji do radomskiego Szpitala Specjalistycznego
na Józefowie. Przygotowane dary odebrał vice prezes szpitala Pan Skrzeczyński, który
podziękował wszystkim, którzy zechcieli nam pomóc i dołożyli wszelkich starań, aby

Dar serca od myśliwych
Radomscy myśliwi w ramach ogólnopolskiej akcji „Myśliwi z pomocą
pielęgniarkom, lekarzom i ratownikom” przekazali w dniu 22 maja środki
ochrony osobistej dla Powiatowego Szpitala w Przysusze. W przekazaniu
środków udział wzięła pani Alicja Krasa z RDLP w Radomiu, koordynator
akcji, ks. kan. Adam Łukiewicz- kapelan radomskich myśliwych i proboszcz
parafii w Odrzywole oraz dyrektor SPZZOZ w Przysusze pan Julian Wróbel.
Marta Zbrowska

taka zbiórka się odbyła. Pierwszym kursem poszła duża ilość maseczek zarówno z filtrem, bawełnianych, jak i jednorazowych, przyłbice, pięciolitrowe żele do dezynfekcji
rąk, kombinezony ochronne z kapturem, rękawiczki lateksowe, duża ilość mydła, ręczników papierowych, papier toaletowy, okulary ochronne i czepki, a także kremy do rąk
i bardzo duża ilość wody mineralnej oraz soków. Drugi transport odbył się 2 maja i w nim
obdarowany został warszawski Instytut Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego. Jego pracownicy otrzymali maseczki, rękawiczki, kremy do rąk, żele antybakteryjne, przyłbice
ochronne, koce-pledy oraz wodę i soki. Ostatni transport z akcji został przekazany do
naszego powiatu w dniu 25 maja. Tym razem środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony, fartuchy flizelinowe, przyłbice ochronne), ale także kremy do
rąk, żele antybakteryjne, ręczniki papierowe woda i soki trafiły do naszego powiatowego
SPZZOZ w Przysusze. Organizatorki akcji serdecznie dziękują wszystkim znajomym i nieznajomym, którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji. Dziękujemy mieszkańcom powiatu
przysuskiego, którzy pomogli w zbiórce i przywozili niezbędne produkty. Dziękujemy
również Gospodarstwu Sadowniczemu Państwa Moniki i Tomasza Bankiewiczów za podarowany Smaczek z Doliny Radomki oraz Stowarzyszeniu Wiązownica za przekazane
soki firmy Hortex. Serdecznie dziękujemy wszystkim, który pomogli. Razem możemy
znacznie więcej – mówi Ewelina Danielik. Niech dobro do Was powróci – dodaje Aneta
Pielas – Kucharczyk.
Aneta Pielas – Kucharczyk
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Powiatowy Komendant Policji ostrzega
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze zwraca się z apelem dot. bezpieczeństwa osób starszych. W ostatnim okresie czasu na terenie powiatu odnotowano
zdarzenia o charakterze kryminalnym, których sprawcami są osoby o obcej narodowości i ciemnej karnacji. Sposób działania sprawców we wszystkich przypadkach
bywa podobny. Sprawcy wybierają na ofiary osoby w starszym wieku, nieporadne i samotnie mieszkające. Pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju towarów, po
atrakcyjnych cenach, dokonują kradzieży pieniędzy, a w przypadku napotkania oporu ze strony osoby starszej, także jej obezwładnienia. Sprawcy działają w doskonale
zorganizowanych grupach, poruszają się samochodami i bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa oddalają się, opuszczając teren gminy, powiatu lub województwa.
W związku z zaistniałymi zdarzeniami apelujemy do mieszkańców powiatu przysuskiego o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie obcej narodowości, którzy proszą o możliwość pozostawienia w Państwa domu swoich bagaży, oferują do sprzedaży różnego rodzaju towary lub proponują
wróżenie z kart lub dłoni. Prosimy o powiadamianie Policji o każdym przypadku pojawienia się na terenie Państwa miejscowości osób sprzedających różnego rodzaju
towary lub innych, których działania oraz sposób zachowania wzbudzają uzasadnione podejrzenie działalności przestępczej. Przypominamy, że wszelkie informacje
można kierować pod bezpłatnym numerem telefonu 112. Każdy sygnał uzyskany od obywateli jest szczególnie cenny dla Policji, tylko szybka informacja o takich
zdarzeniach przyczyni się do zatrzymania oszustów na gorącym uczynku. Ostrzegajmy innych przed wspomnianymi zagrożeniami i wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo, gdyż każdy może stać się ofiarą oszustwa lub kradzieży.
st. asp. Aneta Wilk

Wypadek pod Gielniowem.
Wczoraj, około godz.15 na drodze krajowej Nr 12, w miejscowości Gielniów doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.
Śmierć na miejscu ponieśli dwaj mężczyźni w wieku 67 i 42 lata. Wczoraj, około godz. 15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
został powiadomiony o wypadku drogowym na drodze krajowej Nr 12
w miejscowości Gielniów. Na miejscu ustalono, że kierujący samochodem ciężarowym, 28 – letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego,
jadąc drogą wojewódzką Nr 728, na skrzyżowaniu z drogą K 12, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem Gaz, w skutek
czego doprowadził do zderzenia z tym pojazdem, a następnie pojazdy uderzyły w prawidłowo jadący pojazd Ford Focus, którym kierował
56 – letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego. W wyniku zdarzenia,
śmierć na miejscu ponieśli 67 i 42 – letni mieszkańcy powiatu opoczyńskiego, podróżujący pojazdem Gaz, natomiast kierujący pojazdem
ciężarowym oraz kierujący i 15 – letni pasażer forda, z obrażeniami zostali odwiezieni do szpitali. Szczegóły oraz okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Przysuchy pod nadzorem Prokuratury rejonowej.
st. asp. Aneta Wilk

Apel o krew.
Szanowni Państwo
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, zwraca się z APELEM o oddawanie krwi. KREW jest bardzo potrzebna – PILNIE
na ratunek ŻYCIA. W ostatnim czasie, zapewne również w związku z zaistniałą sytuacją
epidemiologiczną, radykalnie zmniejszyła się liczba Dawców oddających krew, co stanowi ogromne zagrożenie dla pacjentów szpitali oczekujących na zaplanowane, bądź
też konieczne do wykonania zabiegi operacyjne, ratujące zdrowie i życie. Krew jest
wydawana systematycznie dla potrzeb lecznictwa, na ratunek życia, bez możliwości
zgromadzenia jakichkolwiek zapasów, które pozwoliłyby utrzymać stabilną, bezpieczną
rezerwę. DEKLARUJEMY, że jesteśmy gotowi pojechać i przeprowadzić akcję pobierania
krwi, wszędzie tam gdzie Dawcy będą chętni podzielić się cząstką siebie- krwią (jeśli są
odległe miejscowości, a społeczność ma problem z dojechaniem np. do naszego Centrum
w Radomiu - prosimy o kontakt, pojedziemy). Sytuacja jest bardzo poważna, dlatego
też liczymy na Państwa POMOC. Z góry serdecznie dziękujemy za zrozumienie. Z nami
jest BEZPIECZNIE, kilka ważnych aspektów!!! Zasady ogólne kwalifikacji Dawców. Przed
wejściem do Centrum / ambulansu do pobierania krwi - ekipa wyjazdowa, dokonujemy
wstępnej kwalifikacji dawców i kandydatów na dawców. Postępowanie obejmuje: 1) pomiar temperatury; 2) wywiad. 1. Do budynku RCKiK w Radomiu, ambulansu - ekipa wyjazdowa, po wstępnej kwalifikacji, może wejść wyłącznie osoba, która: w ciągu ostatnich
14 dni nie przebywała poza granicami Polski, nie miała kontaktu z osobą zakażoną lub
będącą w kwarantannie. Której temperatura ciała nie przekroczyła 37,3oC. 2. Każda osoba wchodząca dokonuje dezynfekcji rąk przed wejściem do głównego budynku Centrum,
ambulansu- ekipa wyjazdowa i otrzymuje maseczkę ochronną. 3.Dawca wypełnia krótką
Ankietę, dopiero jeśli pozytywnie przejdzie kwalifikację wstępną jest rejestrowany do
oddawania krwi. Ponadto wprowadziliśmy konieczne zmiany dot. naszej pracy: 1. Ograniczyliśmy do minimum kontakty między personelem z różnych komórek organizacyjnych
- działów RCKiK w Radomiu.2. Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia i dezynfekowania
klamek, poręczy, blatów roboczych (w trakcie przyjmowania Dawców). 3. Pracownicy
w obszarze roboczym, w zależności od stopnia zagrożenia, zabezpieczeni są w środki
ochrony indywidualnej: maseczki ochronne/przyłbice ochronne/okulary ochronne, rękawiczki jednorazowego użytku, fartuchy z długim rękawem i obuwie ochronne. 4. Każdego
dnia pracownik RCKiK wypełnia i podpisuje deklarację, w której zawarte są informacje
niezbędne do dopuszczenia do pracy przez kierownika działu. Pytania dot. ewentualnych
objawów, bądź ich braku, choroby, kontaktu z osobą zakażoną lub będącą w kwarantannie z powodu koronawirusa, temperatury ciała nie przekraczającej 37,3oC. Druga już wizyta Krwiobusu z RCKiK w Radomiu będzie miała miejsce 16 czerwca b.r. Bus zaparkuje
przy budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Przysusze od ul. Polnej
od 8.30. do 14.00
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Wyniki konkursu ekologicznego EKO PLANETA
W dniu 4 marca 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika
Skowyry w Przysusze po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”. Spośród 10 uczniów ZS 2, którzy startowali
w konkursie, najlepsze wyniki osiągnęli: Neska Mateusz (klasa III Thot) –
Dyplom wyróżnienia (8 miejsce w kraju), Biskup Amelia (klasa I TE/TEK),
Kucharczyk Anna (klasa I TE/TEK). Szkolnym Organizatorem Konkursu była
Krystyna Stoń. Konkurs ten organizowany jest od 2004 r. i z każdym rokiem
zyskuje sobie coraz to większe grono uczestników. W tegorocznej, 16 już
edycji konkursu, wzięło udział prawie 20 tysięcy uczniów z ponad 700 szkół
podstawowych i średnich z całej Polski. Organizatorem Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Ideą Konkursu jest: upowszechnienie wiedzy
o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego, aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie
ich osiągnięć, poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski. Warto spróbować własnych sił. regulamin i wszelkie potrzebne informacje znaleźć można na
stronie: http://eko.suwikr.pl/eko/
Krystyna Stoń

Mama Bartka i Julki straciła nogę, nie mają warunków
do życia! Wspomóżmy potrzebującą rodzinę!
Najgorsze jest, to kiedy budzisz się o poranku i zdajesz sobie sprawę, że
to życie znacznie bardziej pasuje do koszmaru niż to, co może się przyśnić.
Mama, tata, dwójka małych dzieci. Jeden kilkunastometrowy pokój, 3 łóżka.
Brak miejsca, brak dostępu do toalety czy łazienki w odległości kilku kroków.
Mnóstwo rzeczy, wszystkie potrzebne do życia. Środki, których brakuje niemalże na każdym kroku. Życie do pierwszego, dorywcza praca i skrupulatne wydawanie każdej złotówki, bo każda z nich jest na wagę przetrwania całej rodziny.
Choroba przez długi czas spychana na dalszy plan. Bo zawsze znajduje się coś
ważniejszego, pilniejszego, bo dzieci nie mogą zostać same w domu. A tymczasem postępujące dolegliwości rozwijają się powodując coraz większy ból…
W pewnym momencie nie było już innej możliwości, lekarze nie pozostawiali
wątpliwości. Jedyne rozwiązanie to ostateczność - amputacja. Usunięta część
kończyny. Dla medyków to przypadek jeden z wielu. Dla osoby, której to dotyczy
to koniec świata. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i nie możesz wstać na nogi.
Samodzielnie stawiane kroki pozostają jedynie odległym marzeniem. Początkowo w głowie pojawia się jedna myśl: to koniec, chcę umrzeć. Kilka chwil później
dociera do ciebie to, że masz dla kogo walczyć. W domu czekają dzieci, ukochana osoba, ludzie, dla których jesteś wszystkim. Matka nie może stanąć przed
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swoimi i pociechami i powiedzieć, że
zwyczajnie się poddajesz, że nie chcesz
już żyć. Sytuacja rodziny Marzeny jest
przerażająca. Powrót do domu będzie
oznaczał dla niej gehennę. Brak łazienki, brak miejsca, ułatwień dla osób
niepełnosprawnych. Na ten moment
wiadomo, że jedyną możliwością jest
całodobowa opieka, ponieważ Marzena na początku nie będzie w stanie
samodzielnie funkcjonować. Lekarze
nie mówią o planach, bardzo oszczędnie przekazują informację, bo choroba
jest nieprzewidywalna, a stan w każdej chwili może się pogorszyć. Marzena boi się tylko jednego, że ktoś uzna ją za niezdolną do wychowania własnych dzieci. To byłby cios,
którego nie byłaby w stanie znieść. Środki potrzebne są na wszystko. Na dom, by stał
się bezpieczną przystanią, na sprzęt rehabilitacyjny i zajęcia prowadzone pod okiem specjalistów. Bez pomocy rodzina pogrąży się w rozpaczy, a Marzena się podda. Nie możemy
do tego dopuścić! Ta rodzina każdego dnia pokonywała ogromne przeszkody, tymczasem
życie przygotowało dla nich znacznie większe. Wyzwanie, przed którym obecnie stanęli
nie może okazać się tym, który będzie dla nich ostatecznym ciosem. Ta rodzina zasługuje na szansę! Jeśli możesz wesprzyj, udostępnij, pomóż! Twoja pomoc to dla nich jedyny ratunek! Możliwość rozpoczęcia życia na nowo… Możliwość pokonania przeszkód
i podjęcia walki o lepsze jutro. Gdyby nie choroba, gdyby nie amputacja, o ich losie nie
usłyszałby nikt. Jeśli jednak jest choć cień szansy na to, by pomóc, trzeba zrobić wszystko,
by w krytycznym momencie pokazać tej rodzinie, jak wielką moc ma pomaganie. Razem
możemy zapewnić im to, o co nie potrafili samodzielnie zawalczyć. Życie nie jest perfekcyjne, a codzienność tej rodziny mocno odbiega od wyobrażeń. Łączy ich jednak miłość,
wzajemna troska i siła, którą ukształtowało samo życie. Teraz przed nimi ciężka droga,
pełna upadków i załamań, ale też nadziei, którą to Wy możecie im podarować. Osoby
chętne do udzielenia wsparcia prosimy oi odwiedzenie strony zbiórki: https://www.siepomaga.pl/marzena-kozera
Marta Zbrowska
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Konkurs z języka niemieckiego pod hasłem:
„Atrakcje turystyczne krajów niemieckojęzycznych”
11 maja 2020r. odbyło się rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego. Organizatorkami konkursu były germanistki: Justyna Kądziela, Ewa Trochim i Anna Sykuła. Celem konkursu było
zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat
kultury oraz atrakcji turystycznych Niemiec i innych
krajów niemieckiego obszaru językowego, poszerzanie umiejętności językowych uczniów, wykazywanie
się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu
oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o wybranym mieście niemieckojęzycznym
i jego najciekawszych zabytkach. Prezentację należało wykonać indywidualnie w programie PowerPoint.
Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych po
szkole podstawowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze oraz z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika
Skowyry w Przysusze. Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie chęci udziału w konkursie do poszczególnych nauczycieli języka niemieckiego przez

Klaudia Chmielnicka - konkurs kl.1 bp.

Natalia Sadowska
Anna Górzyńska kl 1TŻ.

Aleksandra Kwiatkowska kl 1bp.
e-dziennik oraz wykonanie prezentacji multimedialnej
w terminie do 04.05.2020 r. Ostatecznie w konkursie
udział wzięło ogółem 16 uczniów: 13 osób z Zespołu
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze oraz 3 osoby
z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Po zapoznaniu się komisji ze wszystkimi przygotowanymi prezentacjami przyszedł czas na ogłoszenie
wyników. Komisja konkursowa brała pod uwagę
kreatywność, różnorodność, oryginalność, stopień
trudności wykonanych prezentacji oraz poprawność
językową. Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami
komisja miała „twardy orzech do zgryzienia”, aby wyłonić zwycięzców, ponieważ wszyscy uczestnicy wy-

Wiktoria Czarkowska kl. 1ap.

Wiktoria Woźniak kl. 1ap

Uczennica Zespołu Szkół nr 2
w Przysusze uczestniczką
ogólnopolskiego konkursu
historycznego „Polskie Serce
Pękło. Katyń 1940”
24 kwietnia 2020 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła
wyniki konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”, który trwał
pd 1 II do 23 III 2020. Wśród uczestników tego konkursu znalazła
się Amelia Biskup, uczennica klasy I technikum ekonomicznego
w Z.S. nr 2 w Przysusze. Młodzi ludzie do wyboru mieli, albo zaprojektować związaną z tematyką kartkę pocztowa, albo napisać
pracę „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu. Amelka
wykonała pracę plastyczną.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Katarzyna Nowosielska kl. 1a.

Julia Lesiak kl. 1ap.
kazali się pomysłowością. Ostatecznie wybór padł na
prezentację przedstawiającą zabytki miasta Berno. Ze
względu na ujęcie tematu, przemyślaną formę, ciekawe informacje i zdjęcia I miejsce przypadło uczennicy
z LO Wiktorii Woźniak z klasy 1ap. II miejsce przyznano
uczennicy z klasy 1ap Wiktorii Czarkowskiej, która wykonała prezentację dotyczącą miasta Frankfurt i jego
atrakcji turystycznych. III miejsce ex aequo otrzymały
również uczennice tej samej klasy Alicja Pall i Julia
Lesiak za prezentacje przedstawiające miasta Hallstatt
i Heidelberg. IV miejsce zajęła uczennica z technikum
żywieniowego Anna Górzyńska za prezentację o Austrii. Natomiast wyróżnienie powędrowało do uczennicy z LO Alicji Chrapowicz z klasy 1bp, która w ciekawy
sposób przedstawiła informacje o Wiedniu. Niestety, ze
względu na specyficzne warunki w związku z pandemią koronawirusa nie odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów i nagród. Uczestnicy otrzymali dyplomy
w wersji elektronicznej, a nagrodą dla uczestników
były oceny. Najlepsze prezentacje zostały nagrodzone jednostkową oceną celującą. Komisja przesłała
wszystkim uczestnikom dyplomy i podziękowania za
zainteresowanie konkursem, podkreślając różnorodność tematyki prac oraz kreatywność uczniów. Miłym
akcentem kończącym to wydarzenie były pamiątkowe
zdjęcia uczestników z dyplomami, które uczniowie
sami wykonali w domu.
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BORKOWICE

30 lat Samorządu Gminy Borkowice
W 2020 r. mija 30 lat od pierwszych wolnych wyborów do rad gmin. Trzy dekady pracy
samorządu przyczyniło się do rozwoju cywilizacyjnego Gminy Borkowice. W gminie powstały
dziesiątki kilometrów dróg gminnych, wszystkie sołectwa zostały zwodociągowane, a niektóre skanalizowane. Wybudowano trzy nowe świetlice wiejskie, a pięć zmodernizowano.
Infrastruktura sportowa wzbogaciła się o nowy stadion oraz jedenaście boisk wielofunkcyjnych z placami zabaw i siłowniami plenerowymi. W Borkowicach oddano do użytku nowy
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury ze strażnicą OSP oraz nowoczesną Bibliotekę. Po przejęciu przez gminę placówek oświatowych, budynki szkolne wyremontowano i wyposażono
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zakupiono dwa autokary do przewozu uczniów. Cztery
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczogaśniczy, w tym w nowy samochód ,, SCANIA”. W Ruszkowicach utworzono Szkołę Muzyczną
I stopnia im. Oskara Kolberga, a w Ninkowie Przedszkole Samorządowe. Szkoły podstawowe
otrzymały imiona i sztandary. Patronem szkoły w Borkowicach został Janusz Łącki – wójt gminy zamordowany w Katyniu, zaś w Rzucowie Nauczyciele Tajnego Nauczania. Gmina wsparła
finansowo remont zabytkowego kościoła w Borkowicach. W ośmiu sołectwach zmodernizowano oświetlenie uliczne na nowoczesne typu LED, zmodernizowano zbiorniki wodne i urządzono place gminne. Mieszkańcy gminy biorą udział w wielu uroczystościach patriotycznych,
rodzinnych i rozrywkowych, organizując się w klubach seniora, kołach gospodyń wiejskich,
stowarzyszeniach, drużynach harcerskich i klubach sportowych. Słowa podziękowania kierujemy do samorządowców, nauczycieli, strażaków oraz wszystkich mieszkańców gminy, którzy
przyczynili się do jej rozwoju.

Urząd Gminy w Borkowicach.

Odnowiony Kościół Parafialny w Borkowicach.

Majówka na Krakowej Górze..

Gminny Dzień Seniora.
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Zapaśniczy Klub Sportowy Platan Borkowice.

Pomnik mjr Henryka Dobrzańskiego ,, Hubala” w Rudnie.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Kompleks sportowo-rekreacyjny w Ruszkowicach.
Dziecięcy Zespół Ludowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach.

Chór Klubu Seniora działający w GOK.

Festiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego.

Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Wakacyjny festyn rodzinny – sikawka strażacka OSP Borkowice.
Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach.

Biblioteka Samorządowa w Borkowicach.

Drużyna piłkarska RuszCovia Borkowice.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW

Projekt „Zdalna szkoła” w Gminie Gielniów
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze
całego kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Gmina Gielniów złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska
Cyfrowa (CPPC) w ramach projektu „Zdalna szkoła”.
Pozytywna ocena wniosku Gminy Gielniów zakończyła
się pozyskaniem 45 tys. zł. ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Za te pieniądze zostaną zakupione laptopy, które
gmina przekaże do szkół, w celu ich udostępnienia najbardziej potrzebującym uczniom do nauki zdalnej.
Obecnie trwają procedury zakupowe. Sprzęt zostanie przekazany do szkół zaraz po dostarczeniu do
Urzędu Gminy.
Zgodnie z założeniami CPPC, dofinansowanie ma
służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia za-

jęć edukacyjnych. Trwające od kilku tygodni zamknięcie placówek oświatowych wymusiło prowadzenie
zajęć edukacyjnych „na odległość”, przy wykorzystaniu
sprzętu i programów informatycznych. Nie każda rodzina dysponuje sprzętem pozwalającym na efektywną pracę w trybie zdalnym. Projekt „Zdalna szkoła” to
odpowiedź na doraźne rozwiązanie problemów sprzętowych.

WYCHOWANKOWIE ZPR-S W GOŹDZIKOWIE PAMIĘTALI
O WAŻNYCH PATRIOTYCZNYCH ROCZNICACH
Do kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych i wskazania młodzieży wzorców postępowania najlepiej wykorzystać ważne święta narodowe,
symbole państwowe oraz różne formy upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości. Nastały trudne czasy. W świecie ograniczonym epidemią wychowankowie
ZPR-S w Goździkowie nadal aktywnie upamiętniają rocznice związane z historią
naszego kraju. W wyniku zaistniałej sytuacji nie mogą brać udziału w wydarzeniach poza terenem placówki, ani realizować zaplanowanych na wiosenne
miesiące spotkań z ciekawymi ludźmi, dlatego większość działań odbywa się na
lekcjach historii. 15 kwietnia wychowankowie ZPR-S w Goździkowie upamiętnili 1054. rocznicę przyjęcia Chrztu przez Polskę. Nauczyciel historii przypomniał
uczniom o wielkim znaczeniu Chrztu dla naszej państwowości, natomiast wykonana przez jedną z wychowanek okolicznościowa gazetka, przypominała
wszystkim o obchodach tego ważnego jubileuszu. 20 kwietnia lekcje historii
poświęcone były upamiętnieniu 77. rocznicy powstania w getcie warszawskim.
Wychowankowie aktywnie pracowali korzystając z materiałów edukacyjnych

udostępnionych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zgłębiając swoją wiedzę
o losach polskich Żydów z 1943 r. 30 kwietnia w naszej placówce odbyła się uroczystość
z okazji obchodów 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To ważny dla każdego
Polaka dzień. Data uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji.
W naszej szkole obchody tego święta były równie uroczyste. Wychowankowie wystawili piękne przedstawienie. Wszyscy z uwagą wsłuchiwali się w patriotyczne wiersze
i włączali w śpiewanie okolicznościowych pieśni. Mocno wybrzmiewały ponadczasowe hasła: Naród, Wolność, Ojczyzna. W prezentacji multimedialnej opracowanej przez
uczniów nakreślono genezę i reformatorskie założenia aktu prawnego wprowadzonego
3 maja 1791 roku oraz przypomniano sylwetki wybitnych twórców Konstytucji. Piękna
i misternie wykonana dekoracja oraz odświętne stroje uczestników podkreślały wagę
uroczystości. Zwieńczeniem działań patriotycznych w placówce był aktywny udział wychowanków ZPR-S w Goździkowie, w Szkolnym konkursie wiedzy historycznej. Zmagania konkursowe odbyły się 12 maja 2020 r. W rywalizacji I miejsce zajęła uczennica klasy
VII Szkoły Podstawowej, II i III miejsce uczniowie klas I Branżowej Szkoły I stopnia.
Iwona Madej
(nauczyciel historii w ZPR-S w Goździkowie)
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Gmina Gielniów realizuje kolejny etap rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej.
Zadanie realizowane przy udziale środków z NFOŚiGW.
W dniu 30.04.2020r. Wójt Gminy Pan Władysław Czarnecki podpisał z Panem Markiem Ryszką
prezesem zarządu WFOŚiGW w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gałki, Wywóz’’ dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie www.wfosigw.pl ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl
w formie pożyczki w kwocie 3.237.520,00zł.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KLWÓW
W Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie rozpoczęto realizację
działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Bardzo cieszy nas uzyskane wsparcie finansowe
na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program wieloletni uchwalony przez
Radę Ministrów na lata 2016-2020. Ma on na celu
poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Cele szczegółowe programu zakładają m.in: zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych przez
zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich
zbiorach bibliotecznych, wzrost dostępności książek
w bibliotekach szkolnych i rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami
pedagogicznymi.
Nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie
12 000,00zł, razem z wymaganym przez program
wkładem własnym dysponujemy kwotą 15 000,00zł.

Planujemy zakupić przede wszystkim lektury szkolne,
zarówno w wersji książkowej jak też i audiobooki oraz
inne książki rozwijające zainteresowania czytelnicze
dzieci i młodzieży. Chcielibyśmy doposażyć naszą
szkolną bibliotekę w pozycje książkowe szczególnie
atrakcyjne dla najmłodszych czytelników, by zachęcić
ich do odkrywania w sobie pasji czytania oraz pozwolić doświadczyć przyjemności płynącej z obcowania ze
słowem pisanym.
Aby włączyć uczniów w proces realizacji programu zaprosiliśmy ich do wspólnego opracowania listy
książek, które chcieliby przeczytać lub poleciliby do
przeczytania innym. Informacje przekazane przez
dzieci w ramach akcji „Przeczytaj koniecznie!” będą
w pierwszej kolejności uwzględniane przy planowaniu
zakupów. Nauczyciel bibliotekarz we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielami
języka polskiego przygotowuje także listę lektur obowiązkowych i uzupełniających, które należy zakupić

lub uzupełnić. Podczas realizacji projektu planujemy
organizację różnych wydarzeń służących promocji czytelnictwa m.in. konkursy, wystawy, zajęcia biblioteczne, wspólne czytanie książek, spotkania autorskie, itp.
Chcemy, by czytanie nie było dla naszych uczniów
przykrym obowiązkiem, lecz atrakcyjnym sposobem
zdobywania wiedzy, odkrywania i pogłębiania swoich
zainteresowań, a także przyjemnym sposobem spędzania czasu wolnego.
O podejmowanych działaniach będziemy informować m.in. na stronie internetowej naszej szkoły.
Dyrektor Edyta Sobcza

‘’Barka challenge” w Podczaszej Woli
W dniu 18.05.2020 mieszkańcy Podczaszej Woli przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji ‘’Barka challenge”. O godz. 21.37 kilkanaście osób zebrało się pod krzyżem w centrum wsi, aby uczcić 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II i wspólnie odśpiewać jego ulubioną pieśń „Barka”.
W uśpionej wsi rozlegał się piękny śpiew religijnych pieśni. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję że za rok będzie nas jeszcze więcej…
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Przedszkole Marzeń w czasie koronawirusa
Od 6 maja wznowiło działalność „Przedszkole
Marzeń” w Klwowie. Priorytetem przedszkola jest bezpieczeństwo dzieci i adaptowanie się do zmieniającej
się rzeczywistości. Każdy rodzic podpisał oświadczenie, w którym upoważnia pracowników do mierzenia
temperatury dziecku, ponadto zapewnia, że dziecko
jest zdrowe, a nikt z członków rodziny nie przebywa na
kwarantannie.
Przygotowane zostały sale, toalety, hol, stołówka
i plac zabaw zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedszkole zaopatrzone zostało
w środki do dezynfekcji i do ochrony osobistej.
W placówce są realizowane zajęcia opiekuńczowychowawcze oraz zabawy dydaktyczne. W pierwszych dniach funkcjonowania przedszkola nauczycielki pomogły dzieciom zrozumieć obecną sytuację
związaną z koronawirusem poprzez pogadanki oraz
bajki edukacyjne. Następnie przeprowadziły cykl zajęć dotyczących dbania o higienę oraz nowych zasad,
które zostały wprowadzone w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym. Przedszkolaki utrwaliły, w jaki
sposób prawidłowo myć ręce, dbać o swoje zdrowie,
wzmacniać odporność oraz zdrowo się odżywiać.
Jednocześnie na stronie przedszkola prowadzone
jest w dalszym ciągu nauczanie zdalne dla dzieci, które
pozostały w domach.
Bętkowska, A. Piwowarczyk, M. Pelc
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ODRZYWÓŁ
30 lat samorządu. Marian Kmieciak pełni
urząd Wójta Odrzywół od 1990 roku.
- Czy pamięta pan swoje pierwsze decyzje sprzed 30 laty, gdy objął pan pan
funkcję wójta gminy Odrzywół ? Z jakimi
największymi problemami zmagały się
wówczas władze gminy?
- Bardzo dobrze pamiętam pierwszy problem. To były wodociągi. Część Odrzywołu zasilana była przez
wiecznie psującą się hydrofornię. Pamiętam pierwsze święta,
gdy hydrofornia popsuła się, nie było wody, ludzie denerwowali się. Niektórzy interweniowali bardzo nerwowo. Z miejsca przystąpiliśmy do budowy nowej sieci, najpierw była to
modernizacja hydroforni, a potem całej stacji uzdatniania
wody. Dziś jest to problem rozwiązany, bo mamy 99 procent
pokrycia zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy.
Z kanalizacją jest gorzej, bo to kosztowniejszy problem, ale
też większe miejscowości są skanalizowane. Prowadzimy
dalsze działania w tej kwestii. Pierwszą strategiczną decyzją w tamtych latach była budowa osiedla mieszkaniowego
w Odrzywole. To były grunty wywłaszczone przez wojewodę
na skarb państwa, ale nie przejęte od mieszkańców. Nie były
poregulowane sprawy właścicielskie, nie zapłacono odszkodowań. Zdecydowaliśmy się utrzymać decyzję z lat 80-tych.
Wypłaciliśmy odszkodowania, przejęliśmy działki i od podstaw zbudowaliśmy media, łącznie z linią energetyczną.
Sprzedawaliśmy działki po niskiej cenie, aby zatrzymać młodych ludzi. Dziś połowa mieszkańców Odrzywołu mieszka na
tym osiedlu. Strategicznie była to bardzo dobra decyzja.
- Gdyby pan miał porównać łatwość, albo trudność
zarządzania gminą teraz i wtedy. Dziś powszechnie słychać
skargi, że samorządy obarczane są coraz większą ilością zadań przy niezmienionych subwencjach rządowych.
- Warunki ekonomiczne dla gmin wiejskich są trudniejsze zdecydowanie. Moim zdaniem w latach 90-tych było
łatwiej, ale zawsze były problemy. W gminach wiejskich,
gdzie są „rozrzucone” skupiska mieszkańców zawsze będzie
problem z utrzymaniem infrastruktury - dostaw wody, dróg.
To są zawsze trudne tematy. Ale na przykład w latach 90-tych
mieliśmy własny program małej retencji. Zbudowaliśmy dwa
zbiorniki. Moim zdaniem dziś byłoby to raczej niemożliwe.
Powinny to robić „Wody Polskie”, ale wtedy było wsparcie

dla gmin ze strony wojewódzkiego, albo narodowego funduszu ochrony środowiska, łatwiej było zainicjować realizację
takiej inwestycji. Generalnie jest tak, że jeśli gmina ma już
zorganizowany wysoki poziom usług komunalnych, czyli nie
musi wydawać już pieniędzy na budowę wodociągów, albo
oświetlenie ulic to może sobie spokojnie poradzić również
w trudniejszych czasach. Najtrudniejszy i rosnący wciąż problem to oświata. Subwencja w swojej konstrukcji oparta jest
o liczbę dzieci. Jeśli jakaś gmina - taka jak Odrzywół ma niski
przyrost naturalny, przy dużej migracji na zachód młodych
ludzi, to ciężko utrzymać szkołę z subwencji. Z roku na rok
coraz bardziej musimy dokładać do oświaty. Dla samorządów
pojawiły się też duże problemy społeczne związane na przykład z opieką nad ludźmi starszymi, samotnymi. To cię robi
coraz poważniejszy problem na terenach wiejskich, oddalonych
od centrum gminy. Sporo kosztuje też świadczenie usług komunalnych w oddalonych od centrum gmin przysiółkach. Trzeba
tam utrzymywać oświetlenie, odbierać odpady i wykonywać
usługi, które przecież skierowane są do bardzo małej liczby
osób. Większych problemów nie widać natomiast w kwestii innych obszarów w funkcjonowaniu gminy. W dobrym stanie jest
infrastruktura. Mamy drogi w dobrym stanie, wymagają one
co najwyżej remontów, kanalizację możemy tylko rozbudowywać. Najbardziej cieszę się ze stanu zaopatrzenia mieszkańców
w wodę. Mamy cztery stacje uzdatniania wody, przy nich są
zbiorniki retencyjne, które magazynują wodę. I co najważniejsze połączyliśmy te sieci. Jeśli jedna stacja jest w remoncie, nie
mamy problemów z dostawami wody.
- Dociera do nas coraz więcej unijnych pieniędzy, czy
w Polsce dobrze je wydajemy?
- Jest z tym pewien paradoks. Mamy na przykład Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie „do wzięcia” były
pieniądze na mniejszym poziomie dofinansowania - na
poziomie 63,5 procent, podczas gdy w innych programach
dotyczących polityki spójności było to nawet do 90 procent.
Wiejskie, biedne gminy musiały więc dać swój większy wkład
własny, a poza tym pieniędzy dla wiejskich gmin z tego programu nie było wcale tak dużo.
Rozmowa opublikowana
na stronach portalu Echa Dnia.

Gmina rozstrzygnęła przetarg
na rekultywację składowiska odpadów,
innych niż niebezpieczne w Odrzywole.
Do realizacji zadania rekultywacji gmina wybrała najkorzystniejszą finansowo ofertę Konsorcjum TERRA AMICA
Sp. z o.o. Sp. k. z Ostrołęki i PROSPECO POLSKA Sp. z o.o. z Ostrołęki. Decyzje nakazująca rekultywację składowiska poprzez
uzupełnienie czaszy wydał w trybie nakazu Marszałek Województwa Mazowieckiego. Składowisko będzie rekultywowane
odpadami pozostałymi po selekcji zmieszanych odpadów komunalnych(tzw. „podsitowych”) powstałych w Regionalnych
Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Harmonogram przewiduje zamknięcie robót 31 grudnia b.r. Miejsce
składowiska zostało wskazane w 1985r. w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Gminy przyjętego uchwalą ówczesnej

Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole. Wskazanie lokalizacyjne wydał Naczelnik Gminy. Składowisko zostało wybudowane
w 1991r. ze środków dotacyjnych i własnych. Do 2009r. na składowisko trafiały niesegregowane odpady zbierane zbiorczo
w kontenerach. Po 2009r. na składowisko trafiały już tylko frakcje odpadów komunalnych niesegregowanych. Składowisko
posiada uszczelnienie, system odgazowania i system odcieków
oraz system piezometrów do badania wód podziemnych i składu gazów. Nadzór nad rekultywacją będzie sprawował, oprócz
gminy także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na
składowisku będzie funkcjonował do końca robót całodobowy
monitoring wizyjny.

Wójt Gminy Odrzywół
z wotum zaufania
i absolutorium.

W dniu 7 maja 2020r. obradowała Rada Gminy Odrzywół. Radni rozpatrzyli między innymi coroczny raport o stanie gminy i udzielili Wójtowi (przy 1 głosie przeciw radnego
S. Gajewskiego) wotum zaufania. Radni rozpatrzyli też
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2019r. i na
wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili Wójtowi absolutorium
(przy 1 głosie przeciw). Sprawozdanie z wykonania budżetu
pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Izba pozytywnie też zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. Budżet gminy w 2019r. po stronie dochodów zamknął
się kwotą 18,2 mln zł. Źródłem dochodów gminy były liczne
programy dotacyjne , subwencje rządowe i udziały w podatku dochodowym. Podatki samorządowe stanowiły ok. 3%
ogółu dochodów. Plan dochodów został wykonany w 99,8%.
Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 18,6 mln zł
i został wykonany w 93,1%. Gmina na koniec roku zanotowała nadwyżkę (wolne środki) w kwocie 550 tys. zł. Wydatki
bieżące (m.in. oświata, programy rodzinne i społeczne,
utrzymanie Urzędu, GOPS, SDŚ w Myślakowicach, Domu
Wsparcia Senior Plus, Klubu Dziecięcego, Gminnej Biblioteki i gospodarki komunalnej) pochłonęły 16,7 mln zł. Na
inwestycje gmina wydatkowała kwotę 1,9 mln zł./11,35%/.
Kwota ta została wydana na budowę i remonty dróg w Janówku I, Janówku II, Cetniu, Lipinach (2,4 km dróg), budowę
kotłowni olejowej w budynku przedszkolnym, I etap budowy świetlicy w Kolonii Ossie, Otwartą Strefę Aktywności
w Kłonnie, place zabaw i inne obiekty małej architektury.
Na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wysokin gmina
przekazała 150 tys. zł, z czego 50 tysięcy to dotacja Zarządu
Województwa. Na bieżące finansowanie ochrony przeciwpożarowej i na okresowe zatrudnienie dodatkowego kierowcy
gmina wydatkowała 283 tys. zł. Gmina pozyskała też środki
z UE, z 6 programów, w kwocie łącznej 1 005 346 zł. Środki
te przeznaczone zostały między innymi na sfinansowanie
wynagrodzeń pracowników Domu Senior i nauczycieli PSP,
zakupu sprzętu i wyposażenia oraz na szkolenia mieszkańców. Z programu PROW gmina uzyskała maksymalną dotację w kwocie 500 tysięcy zł na budowę świetlicy w Kolonii
Ossie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania sfinansowała
budowę przystani wodnej w Odrzywole środkami z programu Leader (90 tys. zł) i dotacji gminy (30 tys. zł). Na koniec
2019r. gmina posiadała zadłużenie 5,3 miliona zł zaciągniętego głównie w ubiegłych latach na sfinansowanie udziału
własnego w projektach termomodernizacji i remontu UG
i PSP, budowy boiska i remontu Hali Sportowej, modernizacji
i budowy sieci wodociągowej w Dąbrowie oraz budowie sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Wspólnej w Odrzywole. Realizując programy unijne i rządowe, gmina stworzyła
23 miejsca pracy (Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Senior, Klub Dziecięcy).

Proboszcz Parafii w Odrzywole ks. Adam Łukiewicz obchodził 40-lecie kapłaństwa.

W Niedzielę 30 maja b.r. na mszy o godz.16.00 w kościele parafialnym miała miejsce uroczystość 40-lecia święceń kapłańskich Proboszcza odrzywolskiego ks. kanonika Adama Łukiewicza.
Ksiądz Adam Łukiewicz od 16 lat pełni funkcje Proboszcza parafii w Odrzywole. Jest też Dziekanem Dekanatu Drzewickiego oraz pełni funkcję kapelana Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego w Radomiu. Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożyli min. poseł Dariusz Bąk, delegacja samorządowa w osobach Starosty Mariana Niemirskiego, radnej Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Ewy Białeckiej i władz gminy Odrzywół, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, delegacje szkół, Klubu Senior+ i parafian. Miłym akcentem był udział w uroczystości
delegacji „dian” – członkiń kół łowieckich z okręgu radomskiego.
Czcigodnemu Jubilatowi życzymy wszelkiej pomyślności i kolejnych zaszczytnych jubileuszy w jego pracy duszpasterskiej.
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ODRZYWÓŁ
30 lat samorządu gminy Odrzywół.
27 maja 1990 r. mieszkańcy gminy Odrzywół wybrali
18-osobową Radę Gminy. Był to początek niezależnego samorządu gminnego w gminie Odrzywół. Przez te lata niewielka i uboga w dochodach własnych gmina zrealizowała
wiele ambitnych programów inwestycyjnych, społecznych
i kulturalno-oświatowych.
Oto najważniejsze z nich:
W zakresie inwestycji i rozwoju:
1. Pierwszą bardzo dużą inwestycją gminy była w budowa w
1991r. składowiska odpadów i kontenerowego systemu ich
odbioru.
2. Równolegle gmina rozpoczęła ambitny program budowy
wodociągów. W 1990r. w gminie istniał tylko w części Odrzywołu wodociąg publiczny z przestarzałą i często niesprawną
technicznie hydrofornią. Część inwestycji wodociągowych
gmina zrealizowała we własnym zakresie. Obecnie stopień
zwodociągowania wynosi ponad 99%. Gmina posiada nowoczesne i wydajne Stacje Uzdatniania Wody w Kłonnie,
Kolonii Ossie, Dąbrowie i Lipinach, które posiadają zbiorniki
retencyjne i zapewniają w całości zapotrzebowanie na wodę.
3. W 1991r. gmina skomunalizowała wywłaszczone przez
wojewodę działki przy ul. Opoczyńskiej. Uregulowała należności za wywłaszczenie, dokończyła budowę osiedla jednorodzinnego po stronie zachodniej i w całości zbudowała
osiedle po stronie wschodniej. Działki zostały uzbrojone
w sieć NN i ŚN, wodociągi, kanalizację i drogi. Sprzedawane
przez gminę po niskiej cenie działki przyciągnęły na osiedle
wielu mieszkańców, a zwłaszcza młodych rodzin. Ogółem na
osiedlu powstało 135 działek budowlanych.
4. Mając już na początku lat 90-tych świadomość spadku
poziomu wód, gmina przystąpiła do realizacji własnego
Programu Małej Retencji, w ramach którego wybudowano
zbiorniki wodne w Odrzywole (4,5ha), Łęgonicach Małych
(3,5ha) i odnowiono w Kamiennej Woli i Wysokinie. Gmina
przygotowała także działki i dokumentację na budowę zbiornika w Cetniu (7,5ha).

5. W 1990r. nowe władze samorządowe zastały w bardzo kiepskim stanie drogi publiczne. W miejscowościach nadpilicznych
drogi gminne nie miały nawet nawierzchni utwardzonej, a pewne odcinki były okresowo nieprzejezdne. Obecnie gmina posiada 35,9 km publicznych dróg gminnych asfaltowych, Wszystkie
pozostałe publiczne drogi gminne posiadają nawierzchnię
utwardzoną destruktem i kruszywem. Gmina wspierała też
finansowo remonty dróg powiatowych, wojewódzkich oraz budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi DK Nr 48 w Kamiennej Woli
i Odrzywole. Zakończeniem tego programu będzie remont dróg
gminnych w 2020r. o długości 5,7 km.
6. W 1998r. gmina przystąpiła do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Biologiczna oczyszczalnia w Odrzywole ma
przepustowość 160m3/dobę. Kanalizacją sanitarną objęte są
miejscowości: Odrzywół, Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów.
Pozostałe posesje mogą korzystać z dowozu ścieków do
oczyszczalni.
7. Gmina intensywnie inwestowała w termomodernizację,
remonty, wymianę uciążliwych źródeł spalania i fotowoltaikę w budynkach publicznych. Takie remonty przeszły budynki: szkoły podstawowej w Odrzywole, Urzędu Gminy, ośrodka
zdrowia, ŚDS w Myślakowicach, Senior+ w Odrzywole i budynek przedszkola w Odrzywole.
8. Gmina z myślą głównie o dzieciach, osobach starszych,
stowarzyszeniach inwestowała też w budowę i adaptację
świetlic wiejskich w Odrzywole, Wysokinie, Kłonnie, Kamiennej Woli i Kolonii Ossie.
9. Gmina zrealizowała wielkie programy budowy obiektów
sportowych i rekreacyjnych. W Odrzywole istnieje stadion
sportowy wraz z zapleczem. W 4 miejscowościach istnieją
boiska wielofunkcyjne, w Lipinach boisko Orlik 2012, dwie
Otwarte Strefy Aktywności, liczne place zabaw i miniboiska.
W Odrzywole funkcjonuje hala sportowa. Gmina wspierała
i wspiera działalność klubów sportowych i UKS.
10. W ostatnich kilkunastu latach gmina realizowała programy doposażenia OSP i ochrony zabytków.

Żołnierze WOT pozostaną
w Gminie Odrzywół na dłużej.
Decyzją MON z dnia 15 maja b.r. podpisaną przez gen. broni Tomasza Piotrowskiego,
Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pododdział Wojsk Obrony Terytorialnej
kontynuuje misję organizacji patroli i wsparcia administracji publicznej w przeciwdziałaniu podpaleniom na terenie gminy. Żołnierze WOT zostaną przekwaterowani do Odrzywołu, wraz z wydzielonym sprzętem transportowym i noktowizyjnym.
Misja będzie realizowana aż do odwołania , niewykluczone, że do września b.r. Patrole, przy udziale strażaków z OSP
Odrzywół będą prowadzone w różnych porach dnia.
Od czasu rozpoczęcia działań WOT w gminie Odrzywół nie zanotowano prób podpaleń. W sprawie dotychczasowych podpaleń
z marca i kwietnia b.r. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej. Zawiadomienie w tej sprawie złożył
Wójt Gminy Odrzywół.
Serdecznie dziękujemy Panu Wiceministrowi Obrony Narodowej Wojciechowi Skurkiewiczowi, Wojewodzie Mazowieckiemu i Staroście Przysuskiemu za wsparcie starań gminy Odrzywół o kontynuowanie działań WOT na terenie gminy.

Na realizację tych programów i innych niewymienionych
gmina pozyskała bardzo dużą liczbę dotacji, w tym unijnych.
Programy społeczne.
W gminie powstały nowe instytucje: Klub Dziecięcy, Dom
Wsparcia Senior+, Środowiskowy Dom Samopomocy. Gmina
wspierała działalność KGW i Stowarzyszeń.
W zakresie kultury i dziedzictwa regionalnego.
W gminie od 12 lat jest organizowany Regionalny Festiwal
Folklorystyczny,są organizowane od lat imprezy świętojańskie i sobótkowe oraz dożynki gminne. Gmina wspierała
i wspiera działalność zespołów ludowych zwłaszcza dziecięcych.
W zakresie promocji historycznej.
1. Gmina wielokrotnie organizowała okrągłe rocznice historyczne miejscowości (Odrzywół, Łęgonice Małe, Wysokin).
2. Organizowane były inscenizacje historyczne (wrzesień
1939, powstanie styczniowe)
3. Cykliczną imprezą są Biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
4. Gmina organizowała wielokrotnie wystawy historyczne
m.in. pamięci ks. Jana Ziei.
5. Do tradycji gminy weszło organizowanie obchodów świąt
narodowych.

Gmina zakupiła laptopy
do nauczania zdalnego
w PSP.
17 laptopów wraz z licencjonowanym oprogramowaniem edukacyjnym zakupiła Gmina Odrzywół w ramach
otrzymanej dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zakupiony sprzęt został przekazany Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole z przeznaczeniem do zdalnej nauki.
Kwota dotacji wyniosła 45 tys. zł.

Gmina podpisała
umowę z Wykonawcą
remontu dróg.

Gmina Odrzywół z dotacją
na rozbudowę kanalizacji.
25 maja b.r. Wójt Gminy Marian Kmieciak wraz ze Skarbnikiem Małgorzatą Wasilewską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę dotacyjną dla Gminy Odrzywół. Dotacja pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt
gminy „Rozbudowa kanalizacji w gminie Odrzywół” w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uzyskał wystarczającą liczbę punktów do uzyskania dotacji w kwocie 1,925 mln zł. To rekordowa dotacja dla gminy. Maksymalna
wysokość kwoty dotacji z PROW wynosi 2 mln zł. Projekt zakłada budowę ponad 4 km. sieci kanalizacji Kłonna - Odrzywół
oraz niewielką rozbudowę sieci wodociągowej w Dąbrowie. Połączenie tych inwestycji pozwoliło na uzyskanie dodatkowych
punktów w naborze. Inwestycja będzie realizowana w 2021r. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
i przepompowni oraz studzienek umożliwiających właścicielom podłączenie się do sieci . Wartość kosztorysowa zadania wynosi
4,1 mln zł. Brakującą kwotę gmina planuje pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

W ogłoszonym przez Gminę przetargu na remont drogi gminnej od granicy z gminą Nowe Miasto do Różanny
(5km) i drogi Wysokin-Ceteń (550 m.b.) najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt zadania po przetargu wyniesie 1,3 mln zł. (wobec 2,6 mln zł wartości kosztorysowej) Zakres zadania obejmuje wykonanie utwardzonych
poboczy i położenie nowej nawierzchni. Zadanie jest dotowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
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POTWORÓW

Wójt od 30 lat

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce, po
40 latach przerwy. W Potworowie wybieraliśmy
Radę Gminy, która następnie wybierała wójta.
Pierwszy objął urząd na początku czerwca 1990
roku. Przez 12 lat wójta wybierali radni, dopiero w 2002 roku wprowadzone zostały wybory
bezpośrednie. Wszyscy są zgodni, że samorządy
są podstawą sukcesu Polski w ostatnich latach.
Przy okazji jubileuszu przypominamy tych,
którzy rządzili gminami w regionie radomskim
przez ostatnie 30 lat. Rozmawiamy z Markiem
Klimkiem, który od 1990 roku nieprzerwanie
pełni funkcję wójta gminy Potworów.

- Należy pan do najstarszych stażem samorządowców w regionie radomskim. Czy pamięta
pan problemy, z którymi musiał się pan zmierzyć
jako wójt gminy Potworów przed 30 laty?
- Te problemy dziś mogą dla wielu wydawać się
śmieszne, ale nie były wówczas uregulowane kwestie
własności gminy, nie było map, Wszystko te kwestie trzeba było pilnie załatwić. W ogóle trzeba było
zorganizować od początku całą pracę Urzędu Gminy
w Potworowie. Największym problemem była jednak
bardzo zła sytuacja finansowa. Wszystkie zadania,
które nałożono na urzędy gminy były na początku poza
urzędami. Szkolnictwo było zadaniem rządowym, ale
kierownictwo placówek przychodziło do gminy, aby
załatwiać konkretne problemy, takie na przykład jak
naprawa, albo zakup mebli, sprzętu dydaktycznego.
Brakowało kredy, opału. Braki dotyczyły też służby
zdrowia. Wielkim problemem była infrastruktura,
zwłaszcza drogowa. Mieliśmy też na głowie problem
zapewnienia oświetlenia ulic. To były czasy bez wodociągów, kanalizacji. Można długo wymieniać. Trzeba
przypomnieć, że w tym czasie na progu bankructwa
znalazło się zarówno Państwowe Gospodarstwo Rolne,
ale także Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.
Ludzie, którzy stracili pracę przychodzili do urzędu
szukając ratunku. Trzeba było pomagać, chociaż gmina
przecież nie była właścicielem PGR. Wójta utożsamiano
z nowym ustrojem, ale przecież wójt nie był odpowiedzialny za złą sytuację ekonomiczną kraju. Moją wielką
satysfakcją było jednak to, że wszystkim, którzy chcieli,
udało się pomóc. Musieliśmy się poruszać w ramach
bardzo skromnych budżetów gminy. Udało nam się nie

sprzedać majątków po szkołach, mimo tego, że niektóre z placówek zostały zlikwidowane. Zagospodarowaliśmy obiekty do nowych celów.
- Niektórzy samorządowcy twierdzą, że
trudniejsze czasy są dzisiaj, kiedy maleją wpływy z podatków, chociażby z powodu koronawirusa, a przy tym rośnie liczba zadań, za którymi
nie idzie wzrost subwencji rządowych.
- Dziś nie mamy trudniejszych czasów niż przed
30 laty. Jeśli ktoś tak twierdzi to uprawia demagogię.
Samorządom, zwłaszcza biednym gminom takim jak
Potworów zaczyna brakować pieniędzy na realizację
różnych zamierzeń, ale jednak jesteśmy w innym miejscu. Dziś mamy przede wszystkim czasy nieprzewidywalne. Pandemia doprowadziła do takiego stanu, że
nikt z nas nie wie co się będzie działo dalej. Nie wiemy,
czy pandemia nie doprowadzi nas do bardzo trudnej
sytuacji w bieżącym funkcjonowaniu. Teraz mamy problemy płacowe, związane z utrzymaniem szkół. Z zewnątrz nie dostajemy tyle pieniędzy, abyśmy mogli
w finansach poruszać się swobodnie. Są nowe wyzwania. Samorządy nie mogą się zatrzymać. Musimy kanalizować miejscowości gminy, po raz kolejny modernizować oświetlenie uliczne, szkoły wymagają kolejnych
nakładów. Dzięki obecności w Unii Europejskiej gminy
mają dostęp do zewnętrznych funduszy, ale moim zdaniem mogliśmy w Polsce wydawać te pieniądze lepiej.
Za mało pieniędzy szło na infrastrukturę, a za dużo na
tak zwane projekty „miękkie”. Jeśli chcemy mieć czystą
Polskę potrzebna jest kanalizacja, a nie pseudoszkolenia.
Rozmowa opublikowana w portalu Echo Dnia

Od 10 lat nasz Proboszcz,
od 45 lat Kapłan, od 70 lat Człowiek.
W V Niedzielę wielkanocną, 10 maja na Sumie
o godz. 11:30, Ksiądz Proboszcz Kanonik Jan Gruszka
obchodził potrójny Jubileusz – 70 lat życia, 45 lat posługi kapłańskiej i 10 lat duszpasterzowania w Parafii
Potworów. Mszę Świętą rozpoczęła uroczysta procesja.
Podczas Eucharystii wyrażaliśmy Miłosiernemu Bogu
wdzięczność Bóg za wszelkie błogosławieństwo i łaski,
które za pośrednictwem Czcigodnego Jubilata trafiają do wiernych – jest to wielka odpowiedzialność,
ogromne zaufanie jakim Bóg obdarzył Księdza Jubilata, ale i ogromna radość i satysfakcja bycia narzędziem
w rękach Chrystusa. Na koniec Mszy Świętej w stronę
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Jubilata popłynęła moc pięknych życzeń od przedstawicieli dzieci, ministrantów, katechetów i nauczycieli,
Parafian, Władz Gminy oraz Księdza Pawła, których
uwieńczeniem był śpiew Życzymy, życzymy… Życzmy
Tobie Czcigodny Księże Jubilacie, takiego niesłabnącego żaru ducha w kapłańskiej posłudze jak dotychczas,
wiele radości i pogody ducha – której nigdy Tobie Drogi
Księże Jubilacie nie brakuje. Niech Najświętsza Panna,
którą tak umiłowałeś, otacza Cię Matczyną miłością
i opieką, i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski
i zdrowie. Czcigodny Jubilacie Księże kanoniku Janie,
życzymy Ci dobra i wsparcia od nas, jakiego niejed-
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nokrotnie sami doświadczamy od Ciebie. Za wszelkie
dobro, Drogi nasz Księże Jubilacie, niech Ci Pan Bóg
obficie błogosławi!
Szczęść Boże na dalsze – jak najdłuższe lata posługi kapłańskiej.

POTWORÓW

Konkurs Biało - Czerwony
W dniu 28 kwietnia w szkole podstawowej w Potworowie odbył się konkurs związany Świętem Flagi.
Konkurs ten polegał na tym aby przygotować własnoręcznie wykonaną pracę związaną z tym świętem.
Praca mogły dotyczyć flagi, ale również mogły na
obejmować dowolny temat tak, aby użyć tylko dwóch
kolorów: białego i czerwonego. Poniżej przedstawiamy
zwycięzców i nagrodzone prace:

Kat. Kl. 0-III
Jakub Kozłowski kl. II a
Filip Barszcz kl. II a
Szymon Gaca kl. I b
Kat. Kl. IV-VIII
Oliwia Kucharczyk kl. VIII a
Hanna Bednarek kl. IV
Julia Latosek kl. V b

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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PRZYSUCHA

XVII Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha

W dniu 7 maja 2020r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy
i Miasta Przysucha. W związku z ogłoszonym stanem
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Ustawą
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Polsce, posiedzenie Rady odbyło się w sali widowiskowej Domu
Kultury w Przysusze.Warunki tam panujące umożliwiły przeprowadzenie obrad Rady z zachowaniem
bezpiecznych odległości między uczestnikami, przy
zastosowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.
Uczestnicy sesji zostali zaopatrzeni w środki ochrony
osobistej oraz mieli zapewnione środki antybakteryjne
i dezynfekujące. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha
Tomasz Matlakiewicz, Skarbnik oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze aktywnie
uczestniczyli w sesji w formie online, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Po
otwarciu sesji przez Przewodniczącego
Rady Mirosława Pierzchałę, pierwszym
punktem obrad była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Gminie i Mieście Przysucha. Następnie
przekazane zostały informacje dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie i Mieście Przysucha
oraz informacje z Powiatowego Urzędu
Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy, możliwościach uzyskania środków na
roboty publiczne, prace interwencyjne
oraz staże. Prezes PGKiM w Przysusze
Jan Gawryś przekazał informacje o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa w 2019r.
W kolejnym etapie obrad została omówiona działalność Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Przysusze za 2019r.
W trakcie XVII Sesji Rady Gminy i Miasta
Przysucha Radni podjęli Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
i miasta Przysucha na rok 2020” oraz
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Uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych. Następnie podjęte zostały Uchwały o zasadach udzielenia wsparcia lokalnym przedsiębiorcom
oraz mieszkańcom: Uchwała w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19; Uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od
nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19; Uchwała w sprawie
zmiany w uchwale określającej termin, częstotliwość
i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Został przesunięty termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za II kwartał 2020r. do 30 czerwca 2020r. Powyższe
rozwiązania zastosowane przez samorząd w ramach
ustawy szczególnej, mają na celu przeciwdziałanie ne-
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gatywnym skutkom utrzymującej się epidemii, wspieranie funkcjonowania działalności gospodarczej lokalnych przedsiębiorców oraz utrzymanie miejsc pracy.
Wśród podjętych podczas sesji Uchwał, były również:
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie w związku z realizacją
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków” oraz Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie
oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku
Przysucha-Smogorzów” realizowanego z udziałem
środków z PROW na lata 2014-2020. W końcowym
etapie obrad Rada podjęła Uchwały w sprawie zmian
w Uchwale budżetowej na rok 2020 oraz w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
i Miasta Przysucha na lata 2020-2025. Po omówieniu
spraw różnych obrady XVII Sesji zostały zamknięte.
Dorota Widawska

PRZYSUCHA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Przysusze
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

Dnia 30 kwietnia 2020r. w Przysusze odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze. Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, w której Gmina i Miasto Przysucha posiada 100 %
udziałów. Zgromadzenie otworzył i przewodniczył obradom Burmistrz Gminy i Miasta
Przysucha Tomasz Matlakiewicz. Głównym przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników
było: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.; podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019r.; udzielenie
członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie
finansowe za rok 2019 wykazało, że Spółka uzyskała za ubiegły rok wynik finansowy do-

datni: zysk netto w kwocie 72.944,76 zł. Podjęta została uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2019r. W związku z upływem trzy letniej kadencji Rady Nadzorczej (lata 2017-2020), odwołani zostali Członkowie Rady
Nadzorczej mijającej kadencji i powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki
na nową 3-letnią kadencję w składzie:
1. Antoni Kapusta –Przewodniczący
2. Jarosław Antoni Pawlik – Członek
3. Krzysztof Tadeusz Socha - Członek
4. Józef Woźniak - Członek
5. Jan Skalski - Członek
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zobligował Zarząd Spółki
oraz zalecił wyeliminowanie strat powstałych w 2019r. w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółki i poprawienie wyniku finansowego w tej działalności.
Zobowiązał również Zarząd do poprawienia wysokości zysku w Zakładzie
Gospodarki Wodno-Ściekowej w stosunku do roku 2019 i przeznaczenia
osiągniętego zysku na poszukiwanie alternatywnych ujęć wody na terenie
gminy oraz do wyeliminowania wysokich strat na ujęciu wody w Skrzyńsku.
Dorota Widawska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Przysucha.
Nieruchomość 1 Wistka: Nr działki – 39 i 40, pow. 1,52 ha, nr KW RA1P/00028205/2.
Przeznaczenie: rolnicza przestrzeń produkcyjna. Cena wywoławcza 17 852 zł. Wysokość wadium (w zł) – 2 000.
Nieruchomość 2 Przysucha ul. Legionów Polskich: Nr działki – 423/3, pow. 218 m2,
nr KW RA1P/00001691/0. Przeznaczenie: działka leży w niewielkiej odległości od
centralnej części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i pojedynczych
obiektów handlowo – usługowych. Cena wywoławcza 9 148,74 Zł. Wysokość wadium (w zł) – 1 000.
Nieruchomość 3 Przysucha ul. Czermińskiego: Nr działki – 4508, pow. 694 m2, nr KW
RA1P/00008415/1, Przeznaczenie:Teren bud. mieszkalnego jednorodzinnego. Cena
wywoławcza 42 169,32 zł. Wysokość wadium (w zł) – 4 000.
Nieruchomość 4 Przysucha ul. Przemysłowa 20: Nr działki – 2001, pow. 2177 m²,
nr KW RA1P/00042312/9. Przeznaczenie: Teren zgrupowań przemysłowo-składowych, funkcja makrousługowa, Cena wywoławcza 163 307 zł. Wysokość wadium
(w zł) – 20 000.
Przetarg odbędzie się dnia 22.06.2020r. o godz. 14:30 w sali nr 2 Urzędu Gminy
i Miasta w Przysusze.
Wadium należy wpłacać do dnia 18.06.2020r. na rachunek bankowy w PEKAO
S.A. Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964 /termin wpływu
wadium do dnia 18.06.2020r./. 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 działek z opisem nieruchomości
do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu p. nr 4a ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ). pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie
www.gminaprzysucha.pl
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30 lat samorządu

Mija 30 lat od czasu, jak działa odnowiony samorząd terytorialny. - 27 maja, to Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji oraz w związku z jubileuszem
30-lecia samorządności, składam życzenia i podziękowania wszystkim,
którzy pracują na rzecz
naszych mieszkańców.
Dziękuję za zaangażowanie oraz podejmowanie działań, które
służą rozwojowi Gminy
i Miasta Przysucha.
Życzę
zadowolenia
z dotychczasowych
osiągnięć, wytrwałości
i niegasnącego zapału
do realizacji wyznaczonych celów – mówi
Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha. 30 lat, dla Przysuchy był to czas intensywnych
przemian. Zarówno miasto, jak i cała gmina bardzo
zmieniły się na przestrzeni tych lat. Zmieniło się nasze
otoczenie. Już dziś niewiele osób pamięta, w jakim stanie jeszcze nie tak dawno, były nasze drogi, chodniki
czy też budynki oświatowe. Uczniowie w zmodernizowanych szkołach mają do dyspozycji nowoczesne pracownie. Są hale sportowe, boiska, z których nie tylko
uczniowie mogą korzystać. Na terenie sołectw powstały świetlice, miejsca wypoczynku, sportu i zabawy dla
najmłodszych, poprawiło się bezpieczeństwo. Dzięki
współpracy wielu mieszkańców, samorządowców,
mogliśmy rozwijać naszą gminę. Ale infrastruktura,
to nie wszystko – ogromną przemianę przeszło społeczeństwo. Po raz pierwszy w Przysusze odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Ponadto odbywają się: Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester Pod Gwiazdami,

Pl. Kolberga w Przysusze.
koncerty, wystawy, wernisaże w Domu Kultury oraz
Przysuskie spotkania chórów „ Z wizytą u Kolberga”,
„Potańcówka z Oskarem Kolbergiem”czy Bieg „Szlakiem
Walk Hubalczyków”, a największym wydarzeniem kulturalnym w Przysusze od ponad 50 lat są Dni Kolbergowskie. Z okazji przypadającego w 2020r. jubileuszu
30-lecia Samorządu Terytorialnego, został wykonany
pamiątkowy medal Gminy i Miasta Przysucha.
WIZYTÓWKI MIASTA Przysucha - miasto z trzema
rynkami. Spacer po Przysusze warto rozpocząć właśnie
od wizyty w tych miejscach. Najmłodszy polski rynek,
obecnie Plac 3-go Maja trzy lata temu przeszedł modernizację. Teraz plac wypiękniał, są kwiaty, fontanna, ładne alejki. Najbardziej reprezentacyjne miejsce
w Przysusze, to Plac Kolberga, przy którym mieści
się Urząd Gminy i Miasta Przysucha, siedziba władz
samorządowych. Modernizacji Placu Kolberga dokonano w 2010 roku. To właśnie tutaj stanęła ławeczka
z patronem placu, z okazji 200 rocznicy urodzin Oskara
Kolberga, jednego z największych krzewicieli kultury
polskiej. Z kolei Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
to dawny rynek niemiecki, który w latach 2019-2020
przeszedł gruntowną rewitalizację. Wykonana została
modernizacja oświetlenia, powstały nowe alejki, jest
nowa infrastruktura parkowa. Stanowi jedno z najbardziej urokliwych miejsc w mieście.
ŁADNIEJ W GMINIE Nie tylko Przysucha tak bardzo
zmieniła się na przestrzeni 30 lat, również okoliczne
miejscowości. Renowację przeszedł Plac Św. Marka
przy Sanktuarium w Skrzyńsku. Są tu stylowe ławeczki, nowe oświetlenie, wybudowano parking,
chodniki, a przed Sanktuarium stanął Pomnik Orła
Białego w 2018 roku, w setną rocznice odzyskania

Plac 3 Maja w Przysusze.
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niepodległości, ufundowany przez Powiat Przysuski.
Zostały wyremontowane istniejące świetlice wiejskie
oraz wybudowane w Pomykowie, Kozłowcu, Woli
Więcierzowej oraz w Dębinach. Kilka lat temu zagospodarowanie przestrzeni w Smogorzowie sprawiło,
że miejscowość zyskała nowy plac z boiskami oraz
parkingiem.
Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH Zostały wybudowane
Otwarte Strefy Aktywności, gdzie każdy może ćwiczyć
na świeżym powietrzu w Janowie, Jakubowie, Wistce
czy w Przysusze. Powstały nowe boiska przy szkołach
podstawowych oraz w Zbożennie, Smogorzowie,
Krajowie, Janikowie czy „Orlik” na Osiedlu Południe.
W 2019r. w Toporni został wybudowany zespół boisk do piłki siatkowej plażowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, a obecnie trwa budowa dwóch boisk
wielofunkcyjnych w Beźniku i Skrzyńsku. Powstały
miejsca, utworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach - place zabaw w Glińcu, Skrzyńsku, Smogorzowie, Krajowie, Zbożennie, Pomykowie, jak również
w Przysusze. Zarówno na terenie gminy, jak i w mieście, kontynuowana jest rozbudowa i modernizacja
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej min. w Przysusze
przy ul Dembińskich, ul. Skowyry i ul. Czermińskiego,
ul. Słonecznej w Skrzyńsku czy w Janikowie. Powstają sukcesywnie przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Na przestrzeni lat znacząco zmienił się wizerunek
infrastruktury miejskiej, ocieplane i odnawiane były
domy, bloki zyskały nowe elewacje, wyremontowano
dworzec autobusowy, przebudowane zostało Targowisko Miejskie w Przysusze. Zmiany widać choćby na
ulicach. Na terenie Gminy i Miasta Przysucha rozwinęła
się infrastruktura drogowa. W mieście zostały przebu-

Pl. Św. Marka w Skrzyńsku.

PRZYSUCHA

Samorządowy Klub Dziecięcy Maluszek w Przysusze.
dowane ulice: Al. Jana Pawła II, ul. Radomska, ul. Warszawska, ul. Przemysłowa, ul. Partyzantów. Powstały
nowe chodniki oraz zatoczki postojowe.Wybudowane
zostały ronda: w Przysusze przy ul. Legionów Polskich
oraz na drodze nr 12.W ostatnim roku modernizację
przeszła ul. Wiejska w Przysusze. Obecnie trwa remont
11 odcinków, w tym 5 dróg gminnych: Gliniec-Beźnik,
Zbożenna-Skrzyńsko „Gościniec”, Janików-Beźnik-Dębiny, ul. Starowiejska w Janikowie, ul. Polna w Smogorzowie oraz 6 ulic w mieście: ul. Targowa, ul. Porucznika Madeja, ul. Szkolna, ul. Skarbowa, ul. Staszica,
ul. Świętokrzyska oraz trzech kolejnych ulic: ul. Leśnej
w Skrzyńsku oraz ul. Leśnej i ul. Czermińskiego w Przysusze. Na terenie gminy zostały wybudowane drogi
w Janikowie, Skrzyńsku, Smogorzowie czy Zbożennie.
WSPARCIE DLA SZKÓŁ Przy PSP nr 2 w Przysusze powstała nowoczesna hala sportowa, odnowione zostały

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Grodzkiej w Przysusze.

budynki szkół na terenie gminy i miasta oraz wykonano kompleksową przebudowę Samorządowego
Przedszkola nr 1 w Przysusze. W 2019r. na Osiedlu w
Przysusze został utworzony Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek”. To pierwsze miejsce opieki dla dzieci
do lat 3, którego na terenie Przysuchy dotychczas nie
było. Klub – to nowoczesna placówka, wraz z placem
zabaw dla najmłodszych mieszkańców, a na budynku
zainstalowano instalację fotowoltaiczną. To pierwszy
taki obiekt użyteczności publicznej w Przysusze z odnawialnym źródłem energii. W omawianym 30-leciu
w południowej części Przysuchy został wybudowany
nowy Kościół, na skutek systematycznie wzrastającej
liczby ludności miasta oraz w związku z budową nowego Osiedla Południe. Rozwinęło się również osiedle
domków jednorodzinnych przy stadionie miejskim
oraz rozwija się część handlowa miasta.

WARTO TU ODPOCZĄĆ Nad 5-hektarowym zalewem
na Radomce w Toporni powstało atrakcyjne miejsce rekreacyjno-turystyczne zarówno dla mieszkańców, jak
i osób tu odpoczywających. Krótki „spacer po Przysusze
i okolicy”, jedynie w niewielkim stopniu obrazuje, jak
zmieniła się Gmina i Miasto Przysucha na przestrzeni
30 lat.
Dorota Widawska

ul. Wiejska w Przysusze.

Zespół boisk do piłki siatkowej plażowej w Toporni.

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze
po termomodernizacji.

Pl. Kardynała Wyszyńskiego w Przysusze po rewitalizacji.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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130. rocznica śmierci Oskara Kolberga.
Henryk Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 r.
w Przysusze przy ul. Krakowskiej 39. W miejscowym
archiwum parafialnym zachowały się jego metryki
urodzenia i chrztu. Ojcem chrzestnym przyszłego etnografa był właściciel Przysuchy Ignacy Rawicz Dembiński. Ojciec Oskara, Juliusz Kolberg (1776-1831) przybył
do Polski z Prus. Był kartografem, geodetą, metrologiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego
pasją była poezja, opisywał w tej formie bieżące uroczystości rodzinne, kościelne i wolnomularskie. Matka,
Karolina Mercoeur urodziła się w Fordonie (obecnie
część Bydgoszczy), pochodziła z rodziny francuskich
emigrantów. W latach 1810-1817 Kolbergowie mieszkali w Przysusze, gdzie Juliusz pracował jako zarządca
zakładów hutniczych w dobrach należących do Ignacego Dembińskiego.Przybyli tu z synem Wilhelmem,
który uczęszczał do miejscowej szkoły i matką Karoliny,
Henriettą von Arnim Mercoeur. W Przysusze w 1810 r.
urodziła się jedyna córka Kolbergów, Julia. Wyjeżdża-

Nagrobek Oskara Kolberga na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, stan przed renowacją.
jąc w 1817 r. do Warszawy, Kolbergowie pozostawili
w miasteczku grono zaprzyjaźnionych osób, z którymi
Oskar przez wiele lat utrzymywał kontakty towarzyskie i prowadził korespondencję(m.in. z wójtem, plenipotentem i kasjerem w dobrach Dembińskich, Józefem
Żurkowskim). Na miejscowym cmentarzu, pośród siedmiu zabytkowych nagrobków ewangelickich wymagających pilnej renowacji, zachowała się tablica nagrobna
babki Oskara, Henrietty (zm. 1818 r.) oraz siostry Julii
(zm. 11.02.1817 r.). Nieczytelny już dziś napis wykuty
w kamieniu brzmiał w tłumaczeniu z j. niemieckiego:
Biedne serce na tym świecie głęboko poruszone zmartwieniem, zdobywa spokój tylko tam, gdzie już nie bije.
Lata młodzieńcze i okres nauki Oskar spędził w Warszawie. Rodzina zapewniła jemu i jego braciom, Wilhelmowi (1807-1877, inżynier budownictwa wodnego i lądowego, kartograf) i Antoniemu (1815-1882,
artysta malarz), wszechstronny rozwój. Oskar w latach
1823-1830 uczył się w Liceum Warszawskim oraz doskonalił talent muzyczny. Pobierał lekcje gry na fortepianie
i kompozycji u Głogowskiego (1824), Franciszka Vettera
(1825), Józefa Elsnera (1830), następnie u Ignacego
F. Dobrzyńskiego (1832-1834). Szczególny wpływ na zainteresowania muzyczne O. Kolberga wywarła młodzieńcza znajomość z Fryderykiem Chopinem, do końca
życia pozostał zafascynowany jego twórczością.
Zamknięcie Liceum Warszawskiego po upadku
powstania listopadowego przerwało edukację szkolną
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Oskara. W 1830 r. przyjął posadę księgowego w banku Samuela Fraenkla i kontynuował studia muzyczne.
Lata 1835-1836 spędził w Berlinie, gdzie uczęszczał
do Akademii Handlowej i równocześnie studiował
kompozycję i teorię muzyki u Christiana F. Girschnera
i Karla F. Rungenhagena.
Po powrocie Kolberga do kraju w 1836 r., Józef
Elsner wysoko ocenił jego przygotowanie pianistyczne
i kompozytorskie, zaliczając go do „znakomitszych artystów miasta Warszawy”. Oskar przyjął pracę nauczyciela muzyki w domach prywatnych.W 1839 r. odbył
pierwszą wyprawę badawczą na Mazowsze i rozpoczął
prace nad dokumentacją folkloru muzycznego.Posiadał wrażliwość na piękno folkloru, we wspomnieniach
z lat najmłodszych zachował pieśni ludowe, zasłyszane
od swojej opiekunki, chłopki Zuźki Wawrzek z Sandomierskiego. Kolberg z czasem uznał sens dokumentacji folkloru wyłącznie w autentycznej formie, zmienił
koncepcję wydawania pieśni ludowych, z pozycji
kompozytora przeszedł na pozycję muzyka-folklorysty
i etnografa. Wyrazem tego była publikacja Pieśni ludu
polskiego wydana w 1857 r., jako zbiór ballad i melodii
tanecznych z przyśpiewkami w wariantach z różnych
regionów Polski.
W 1845 r., aby ustabilizować swą sytuację materialną, przyjął pracę księgowego w Zarządzie Drogi
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a w latach 185761 w Zarządzie Dyrekcji Dróg i Mostów. Praca ta pozwalała na gromadzenie środków finansowych na działalność edytorską, badania terenowe i podróże. Twórczość
pieśniarska O. Kolberga inspirowana była autentyczną
muzyką ludową mazowieckiej wsi. Kompozycje fortepianowe również pozostawały pod wpływem melodii
wiejskich śpiewaków i grajków, które notował ze słuchu podczas etnograficznych wędrówek. Komponował
przede wszystkim utwory taneczne: polonezy, mazury
i mazurki, walce, polki, obertasy, kujawiaki, kontredanse. Najbardziej znaną kompozycją O. Kolberga jest opera
sielska Król pasterzy do libretta T. Lenartowicza. Łącznie skomponował i opracował na głos z fortepianem
246 utworów. W 1861 r. zrezygnował ze stałej posady
i postanowił utrzymywać się z honorariów za recenzje
w czasopismach, rozprawy i artykuły naukowe z dziedziny teorii i dziejów sztuki zamieszczane m. in. w Encyklopedii Powszechnej Samuela Orgelbranda. Opracował
znakomitą część haseł muzycznych, artykuły z zakresu
teorii i historii muzyki oraz biografie polskich i obcych
kompozytorów i wykonawców.
Głównym celem życia Kolberga stało się z czasem zebranie materiałów dotyczących wszystkich
dziedzin kultury ludowej na terenie przedrozbiorowej
Rzeczypospolitej i stworzenie podstaw dla nowej gałęzi nauki - etnografii. Program naukowo-badawczy
realizował w postaci serii wydawniczej Lud, jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia,
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Każdemu regionowi miała być poświęcona osobna monografia. Pierwszą opublikowaną według nowych

Portret Oskara Kolberga, fot. Walery Rzewuski,
Kraków, 2 poł. XIX w..
założeń było Sandomierskie (1865). W 1871 r. opuścił
Warszawę. Od Krakowskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał subwencję na wydanie monografii
okolic Krakowa. Zaproszony przez przyjaciela Józefa
Konopkę, zamieszkał w Modlnicy, w majątku jego
siostry Antoniny Konopczanki i brata Juliana; spędził
tu 13 lat. W 1872 r. został członkiem korespondentem
krakowskiej Akademii Umiejętności, w 1874 r. przewodniczącym sekcji etnograficznej Komisji Antropologicznej i współredaktorem rocznika „Zbiór Wiadomości
do Antropologii Krajowej”. Pobyt Kolberga w Modlnicy
sprzyjał pracom etnograficznym. Systematycznie publikował kolejne tomy Ludu: w latach 1875-1882 siedem tomów W. Ks. Poznańskiego. W 1878 r. wyjechał
do Paryża na wystawę światową, na której zaprezentował w pawilonie austriackim swoje wydawnictwa
i kolekcję ikonograficzną polskich strojów ludowych,
za którą otrzymał złoty medal. W 1880 r. objął patronat
naukowy nad pierwszą wystawą etnograficzną zorganizowaną w Kołomyi przez Towarzystwo Tatrzańskie.
W 1883 r. uzyskał subwencję Kasy Pomocy Naukowej
im. J. Mianowskiego na druk monografii Mazowsze w serii Obrazy etnograficzne, w latach 1885-1890
ukazało, się pięć tomów, reszta pozostała w rękopisach. Za życia wydał 33 tomy Ludu, obecnie w opracowaniu Instytutu im. O. Kolberga, ukazał się tom 84.
Ostatnie miesiące życia Kolberg spędził w domu
swego przyjaciela Izydora Kopernickiego, lekarza i antropologa, badacza kultury ludowej, którego uczynił
wykonawcą testamentu i opiekunem spuścizny naukowej.Zmarł 3 czerwca 1890 r. w Krakowie, został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Oprac. A. Zarychta-Wójcicka

OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczącym zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, Burmistrz Gminy i Miasta
Przysucha oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha informują o odwołaniu tegorocznych Dni Kolbergowskich
w Przysusze, zaplanowanych na 6 -7 czerwca 2020r. Decyzja została podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Naszych mieszkańców, jak i uczestników uroczystości.
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Bezdotykowa stacja
do dezynfekcji rąk
w Przysusze

Nowy sprzęt do prac
komunalnych w Przysusze

Gmina zakupiła nowy sprzęt do prac komunalnych, ciągnik NEW HOLLAND o mocy 114
KM, z napędem 4x4 wraz z osprzętem. Ułatwi utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników, rowów, pielęgnowanie terenów zielonych, a zimą dzięki dodatkowemu wyposażeniu w
pług śnieżny, umożliwi odśnieżanie ulic i dróg gminnych. Został przekazany dla Przysuskiej
Służby Komunalnej. Dzięki dokonanemu zakupowi, część prac nie będzie już zlecana dla wykonawcy zewnętrznego, jak chociażby koszenie poboczy.

W centrum Przysuchy, przy dworcu
autobusowym zamontowana została pierwsza
bezdotykowa stacja do
dezynfekcji rąk. Gmina
i Miasto Przysucha zakupiła urządzenie dezynfekujące w związku z prowadzonymi działaniami
prewencyjnymi w czasie
epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Stanowisko do dezynfekcji rąk z manualnym napędem nożnym, z którego każdy może bezpiecznie korzystać, znajduje się w jednym z najczęściej
uczęszczanych miejsc przez mieszkańców.

Wznowienie działalności żłobka
oraz przedszkoli w Przysusze
Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek” w Przysusze od 6 maja br. wznowił działalność w ograniczonym zakresie. Od 11 maja również Samorządowe Przedszkole Nr 1 oraz Samorządowe Przedszkole Nr
3 w Przysusze. Decyzję o wznowieniu działalności placówek podjął Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha
Tomasz Matlakiewicz po konsultacji z Dyrektorami przedszkoli oraz Kierownikiem Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”, uwzględniając oczekiwania rodziców, którzy deklarowali pobyt dzieci w uruchomionych placówkach. Przed zawieszeniem działalności Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek” w placówce opiekowano się 23 dziećmi w wieku do 3 lat. Od środy, 6 maja zgodnie z wytycznymi
GIS może uczęszczać 12 maluchów, chęć oddania pod opiekę klubu dziecięcego zadeklarowali rodzice
siedmiorga dzieci, na dzień dzisiejszy uczęszcza 12 podopiecznych. Żłobek funkcjonuje w godz. 7-16.
Stworzono i poinformowano pracowników i rodziców o wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa.
Placówka jest zaopatrzona we wszelakie środki ochronne: maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące, mydła i żele antybakteryjne oraz
termometr bezdotykowy. Ochotnicza Straż Pożarna z Przysuchy zdezynfekowała plac zabaw,
który jest ogrodzony, więc też jest zapewniona
izolacja od osób postronnych. Dzieci nie noszą
maseczek, ale dbamy o Ich bezpieczeństwo.
Pluszowe zabawki, które trudno byłoby odkazić, zostały wyniesione. Zostawiono tylko te,
które łatwo zdezynfekować. Panie opiekunki
prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa,
w których maluszki bardzo chętnie uczestniczą,
co można zobaczyć na poniższych zdjęciach.
Małgorzata Chmielewska

Laptopy dla uczniów szkół podstawowych
Gmina i Miasto Przysucha pozyskała 75 000,00 zł z Programu „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. W ramach pozyskanych środków zostanie
zakupionych 27 laptopów wraz z pełnym oprogramowaniem. Do uczniów szkół podstawowych zostanie przekazany sprzęt komputerowy, który ma na celu ułatwienie oraz umożliwienie zdalnego prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych w czasie epidemii. Zakup laptopów współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji Programu, samorząd pozyskał kwotę 70 000,00 zł i zakupionych zostało 25 laptopów, które zostaną przekazane dla:
PSP Nr 1- 10 szt., ZPO (PSP Nr 2)-9 szt., PSP w Skrzyńsku- 6 szt.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW

Bezpłatna pomoc
przy wypełnianiu
wniosków
o dopłaty
bezpośrednie
Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Rusinów uprzejmie informuje, że od dnia
15 maja 2020 roku działa Punkt Konsultacyjny,
w którym rolnicy mogą otrzymać bezpłatną pomoc
w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Konsultacje udzielane są nieodpłatnie w Punkcie
Informacyjnym Urzędu Gminy w Rusinowie, który
zlokalizowany jest przy wejściu głównym – parter.
Punkt czynny jest w każdy dzień pracy Urzędu w godzinach 800 do 1400.
Od 2020 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Rolnik nieposiadający konta może uzyskać kod dostępu
do aplikacji po uwierzytelnieniu polegającym na podaniu
trzech danych weryfikacyjnych:
• swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego
(numer rachunku bankowego zgodny z numerem
w ewidencji producentów),
• kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego
z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok złożenia wniosku, tj. w roku
2019.
Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie: do
15 czerwca 2020 roku.

Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy
za WIELKIE SERCE!
Zakończyła się bardzo szlachetna akcja szycia
maseczek ochronnych dla służby zdrowia. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrego serca
od marca udało się przekazać aż 6 tysięcy maseczek
uszytych w czynie społecznym przez mieszkanki
Gminy Rusinów.
Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski
oraz Przewodniczący Rady Gminy Rusinów Hieronim Seta składają serdeczne podziękowania
wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie, trud
i poświęcony czas, jaki włożyli w szycie maseczek ochronnych dla szpitali.
Szczególne podziękowania kierujemy dla Pań z:
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie - pracownicom
obsługi: Wiesławie Wlazło, Jolancie Wacławiak, Katarzynie Budzisz, Monice Marchewie, Magdalenie Kietlińskiej, Marii Kietlińskiej, Dorocie Skibińskiej, Marii Dziubek, Annie Plaskocie,
Wandzie Kobyłce, Bożenie Gocół;
- Samorządowego Przedszkola w Rusinowie z siedzibą w Gałkach - pracownicom obsługi: Kazimierze Papis, Janinie Biniek i Beacie Bykowskiej;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Rusinowa - Krystynie Papis, Halinie Madej i Elżbiecie Papis;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Grabowej - Marii Zając, Krystynie Kowalskiej, Adeli Oracz, Krystynie Papis i Wiolecie Bartos;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Zychorzyna - Krystynie Papis, Krystynie Pomykała i Małgorzacie
Bukarewicz;
- Stowarzyszenia „Przystalanie” - Krystynie Gacy, Annie Kowalskiej, Agacie Królikowskiej, Teresie Jesionek, Krystynie Charzewskiej, Wioli Kowalczyk i Zofii Wasilewskiej;
- Stowarzyszenia „Pszczółki” z Brogowej - Bożenie Kwiecień, Marii Wojtunik, Krystynie Wochniak, Olhy Pogorzala, Agacie Antos i Alinie Pańczak;
Ogromne podziękowania kierujemy również do naszych darczyńców: pracowników Urzędu
Gminy, Radnych Gminy Rusinów, Stowarzyszenia ”Przystalanie”, Stowarzyszenia „Rozwoju Wsi
Przystałowice Małe”, Stowarzyszenia „Pszczółki”, mieszkańców Nieznamierowic i Grabowej. Za
zebrane fundusze zostały zakupione materiały, które są niezbędne do uszycia maseczek. Materiał na maseczki przekazała również firma PINOKIO Baby Fashion M. P. W. Gizińscy Sp. Jawna
z Przysuchy, Panie: Małgorzata Korycka, Katarzyna Budzisz, Janina Biniek oraz Pan Grzegorz
Klimkiewicz.
Uszyte maseczki ochronne zostały przekazane do: SPZZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą – 3200
szt.; SPZZOZ w Przysusze – 1030 szt.; Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
– 500 szt; Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego - 300 szt.;
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu –
200 szt.; Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Przysusze – 200 szt.; Domu
Pomocy Społecznej dla dorosłych w Drzewicy – 200 szt.; Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rusinów - 200 szt.
W czasach tak ciężkich, jakie mamy dzisiaj, bezinteresowna pomoc i zaangażowanie jest na
wagę złota.

Gmina Rusinów rozdaje maseczki
ochronne dla mieszkańców
W maju br. zakończyła się dystrybucja maseczek ochronnych wielokrotnego
użytku dla mieszkańców Gminy Rusinów. Dostarczone zostały w formie pakietów za
pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy w Rusinowie. Łącznie zostało rozdysponowanych ok. 4200 sztuk maseczek. Przekazanie na poszczególne miejscowości odbywało się w kolejności alfabetycznej, według ilości osób zameldowanych na pobyt stały
pod danym numerem domu.
Materiały na maseczki zostały zakupione ze środków własnych Gminy Rusinów.
Maseczki wykonane są z warstwy wysokiej jakości bawełny z atestem oraz warstwy
fizeliny, można je prać w temp. 60 st. C. oraz prasować (od strony fizeliny przez ściereczkę).
Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski dziękuje pracownicom obsługi z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie oraz Samorządowego Przedszkola w Rusinowie z siedzibą w Gałkach, które zaangażowały się
w szycie maseczek dla mieszkańców Gminy Rusinów.
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Kolejne laptopy dla PSP
im. Jana Kochanowskiego
w Rusinowie

Nowy sprzęt komputerowy
dla PSP im. Jana
Kochanowskiego w Rusinowie

Gmina Rusinów otrzymała dofinansowanie na zakup 20 szt. laptopów wraz
z oprogramowaniem w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła +” wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych w ramach zdalnego nauczania w czasie epidemii koronawirusa. Sprzęt będzie miał profesjonalne oprogramowanie komputerowe, umożliwiające prowadzenie zajęć on line.

W trosce o przyrodę
Uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego z oddziałami
przedszkolnymi w Rusinowie,
chętnie podejmują działania
na rzecz edukacji proekologicznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy
przyrodnicze. Mamy w tym
zakresie znaczące osiągnięcia.
W roku szkolnym 2019/20
uczennica klasy VIII a – Sylwia Biernat zajęła I miejsce
na szczeblu regionalnym,
a następnie na szczeblu ogólnopolskim w XXXIII edycji
konkursu „Mój las” organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa
oraz Ligę Ochrony Przyrody.
Uczennica przygotowywała się do konkursu pod kierunkiem pani Kazimiery Woźniak.
Serdeczne gratulacje dla Sylwii oraz dla nauczyciela opiekuna.

Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski przekazał Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie Dariuszowi
Ciecierskiemu 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz napędem optycznym zewnętrznym. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
i umożliwi prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych w ramach zdalnego
nauczania w czasie epidemii koronawirusa, kiedy uczniowie zamiast w szkolnych
ławach zasiadają przed monitorami komputerów i w ten sposób realizują podstawę programową.
Laptopy zostaną przekazane nauczycielom i uczniom z PSP w Rusinowie,
a decyzję komu zostaną rozdane podejmie Dyrekcja Szkoły.

Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowe im. Jana
Kochanowskiego w Rusinowie
św. Janowi Pawłowi II
Uczniowie naszej Szkoły, w 100 rocznicę urodzin naszego Rodaka, przygotowali program poświęcony Osobie św. Jana Pawła II.
Nasz projekt powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu Uczniów
i ich Rodziców – bardzo za to dziękujemy.
18 maja – w Dzień Urodzin Karola Wojtyły, Uczniowie naszej
Szkoły zaprezentowali między innymi ulubioną pieśń Jana Pawła II
– Barkę, zabrali nas na wirtualny spacer po Wadowicach – mieście
urodzin Karola Wojtyły. Przypomnieli także słowa Papieża skierowane do młodzieży. Nasi Uczniowie już wcześniej przygotowywali się
do tego Dnia, wykonując przepiękne laurki i pocztówki do Nieba.
Galerię tych prac można oglądać na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie na Facebooku, tak
jak pozostałą część projektu. Zapraszamy!
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WIENIAWA

Gmina Wieniawa w powiecie przysuskim chce kupić
dla dzieci urządzenia mobilne do nauki zdalnej.

Czy zamierza Pan doposażyć dzieci z gminy
Wieniawa w sprzęt komputerowy ?
Tak staramy się o to. Gmina Wieniawa zamierza
pozyskać 60 tys. zł z programu „Polska Cyfrowa” na zakup sprzętu komputerowego, który doposażyłby dzieci
mające problemy z dostępem do zdalnego nauczania,
wprowadzonego do szkól w związku z epidemią koronawirusa. Sprzęt otrzymają więc dzieci, które w ogóle
nie mają komputera, myślimy również o doposażeniu
rodzin wielodzietnych, w których jest jedno urządzenie
komputerowe, ale nie wystarcza do realizacji zdalnej
nauki. Dlatego postanowiliśmy zakupić 50 komputerów i 10 tabletów. W naszej gminie funkcjonują
2 szkoły podstawowe jedna prowadzona przez samorząd i druga przez stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych, chcemy, aby te urządzenia trafiły
do obydwu placówek i służyły wszystkim, którzy takie
potrzeby wykazują, ponieważ nie wiemy jak długo ten
stan potrwa.
Jak radzicie sobie w czasie epidemii koronawirusa w Wieniawie ?
To, co my możemy zrobić w tej kwestii to przede
wszystkim ograniczenie kontaktów. Apelujemy tutaj
do mieszkańców, aby wyjścia z domów ograniczyli do
minimum. Urząd Gminy w związku z sytuacją pracuje
w ograniczonym stopniu. Nie prowadzimy bezpośredniej obsługi beneficjentów, aczkolwiek nie jest możliwe, żeby w 100 % odizolować się od środowiska zewnętrznego, dlatego też te osoby które przyjmujemy,
muszą swoje sprawy w urzędzie załatwić osobiście. Są
to przede wszystkim osoby kierujące się do Urzędu Stanu Cywilnego, które są obsługiwane w wyznaczonym
miejscu, na parterze urzędu.
Jak dużym problemem jest wypalanie traw
w gminie Wieniawa ?
Niestety z tym problemem spotykamy się praktycznie codziennie. Apelujemy do wszystkich, żeby
poniechać tego procederu, ponieważ przynosi on dużo
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więcej szkody, niż jakiegokolwiek pożytku. W płomieniach ginie mnóstwo małych zwierząt zamieszkujących
łąki. Do końcówki maja było wietrznie i sucho, pożary
łąk łatwo przenoszą się na lasy powodując ogromne
straty materialne. Stąd tez komunikat Komendanta
Głównego PSP, który również zwraca się z apelem
o poniechanie tej praktyki. W lasach jest bardzo sucho
i każda iskra może wywołać katastrofę. Dlatego tez ponawiamy apel o zaniechanie złych praktyk i pozostanie
w domach. A jeżeli już wychodzimy – to tylko w tych
bieżących potrzebach, a nie w celu wypalania traw.
Jest to bez wątpienia proceder, który trzeba piętnować.

Żeby zaradzić tym problemom zamierzamy wybudować nową studnię na tyle wydajną, żeby w naszej gminie nikomu wody nie brakowało. Jest to jednak dosyć
skomplikowane i złożone zadanie, ponieważ Nie tylko
musimy znaleźć środki na wybudowanie studni, chociaż na dzisiaj ten problem został rozwiązany i te środki
mamy już zabezpieczone, to większym problemem
jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji i znalezienie
takiego złoża wody, które zapewni wydajność i jakość
odpowiadającą potrzebom naszej gminy. Nie chcemy
wody, którą będziemy kierować do domów chemizować i sztucznie uzdatniać.

Jak wyglądają przygotowania do realizacji
największej planowanej inwestycji – budowy
sieci kanalizacyjnej ?

Jakie drogi w tym roku do remontu i budowy ?

Sprawy inwestycyjne prowadzimy równolegle do
obowiązków bieżących, wynikających ze stanu epidemii. W kwestii budowy sieci wodociągowej zleciliśmy
wykonanie dokumentacji – programów funkcjonalno – użytkowych dotyczących sieci kanalizacyjnej.
Mówimy tu o miejscowościach: Jabłonica, Kochanów,
Sokolniki Suche, Kamień, Sokolniki Mokre i Skrzynno.
Chcemy żeby ta dokumentacja była gotowa, ponieważ
ona będzie stanowiła punkt wyjścia do ewentualnego
pozyskania środków i realizacji tych zadań w kolejnych
latach.
Zamierzał Pan doprowadzić do kompleksowej termomodernizacji gminnych obiektów użyteczności publicznej. Jak wyglądają postępy ?
Zamierzamy aplikować o środki na termomodernizację Dziennego Domu Senior+ w Komorowie, Urzędu Gminy, oraz budynku, gdzie kiedyś mieściły służby
weterynaryjne, są tam również dwa mieszkania. Teraz
tam jest pustostan a sam stan techniczny budynku
pozostawia wiele do życzenia. Chcemy ten budynek
odrestaurować, poddać termomodernizacji i przygotować go pod potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.
W przygotowaniu jest również wniosek termomodernizacji budynków zabytkowych, mam tutaj na myśli
budynek Gminnego Centrum Kultury, gdzie chcemy
po zakończeniu prac zagospodarować poddasze i powiększyć powierzchnie użytkową Centrum, myślimy
również o budynku Gminnej Biblioteki Publicznej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy.
Jest to budynek pochodzący z lat XX – tych ubiegłego
wieku, drewniany, gdzie kiedyś mieścił się Urząd Gminy. Chcemy również o niego zadbać żeby przez jeszcze
długie lata służył lokalnej społeczności.
Pracujecie również nad realizacją prac geologicznych i budowy studni. Z czego wynika taka
konieczność ?
Niestety sytuacja hydrologiczna, którą mamy
od kilku lat, a która jest szczególnie widoczna teraz,
w okresie przedwiośnia powoduje to, że zaczynają
występować okresowe przerwy w dostawach wody.
One w tej chwili objawiają się wyłącznie czasowym
spadkiem ciśnienia, ale jest ono wywoływane szczególnie teraz częstymi interwencjami Ochotniczej
Straży Pożarnej, która w okresie wiosennym pobiera
do gaszenia pożarów drastycznie większe ilości wody.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Jeśli stan epidemiczny pozwoli drogowcy pojawią
się w Kolonii i Zawadach z destruktem, który częściowo
będziemy musieli kupić, a częściowo już mamy zabezpieczony. Remont obydwu tych dróg konieczny, ponieważ prowadzą one do posesji zamieszkanych, gdzie
ludzie czekają na wykonanie prac. Niestety obecny
stan epidemiczny uniemożliwia wykonanie dróg asfaltowych, są to posesje stosunkowo daleko położone
od istniejących dróg asfaltowych i mocno rozproszone. Dlatego chcemy w pierwszej kolejności wykonać
remont destruktem, ale jeśli tylko sytuacja pozwoli
położymy masę bitumiczną.
Kiedy ruszy Senior+ w Komorowie ?
Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe działanie tego
typu placówek. Czekamy tylko na decyzję rządu w tej
sprawie. Jeżeli dojdzie do przywrócenia takich placówek do działania w całej Polsce, natychmiast przywrócimy naszą placówkę do działania.
Czy w związku z epidemią gminą odczuwa
jakieś problemy finansowe ?
W mojej opinii małe samorządy gminne aż tak
bardzo negatywnych skutków epidemii nie odczuwają. Problem ten jest o wiele poważniejszy w miastach,
gdzie ubytki w dochodach będą dużo większe i wynikające z nich braki w dochodach znacznie trudniejsze
do zniwelowania. Nie ukrywam, że jednak odczuwamy
zmniejszenie wpływów z podatków PIT, od nieruchomości i czynszów dzierżawnych. W przypadku Wieniawy, średnie udziały w podatku PIT to kwota 212 tysięcy
złotych miesięcznie. W kwietniu wyniosły one 160
tys. złotych. Różnica jest więc znacząca. Szacujemy, że
w skali roku będzie to ok. 500 tys. złotych mniej w budżecie. Oczywiście jeśli sytuacja się nie zmieni będziemy musieli się zastanawiać nad redukcją wydatków. Na
ten moment nie przewidujemy oszczędności w dziedzinie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
Z podobną sytuacją mierzyliśmy się również na koneic
ubiegłego roku, nie z tytułu pandemii oczywiście, ale z
powodu obniżenia podatku PIT dla wszystkich. Problem
będziemy oceniać po sprawozdaniach półrocznych, kiedy bardziej obiektywnie będzie można ocenić problemy
i szukać metod ich rozwiązania.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i pozdrawiam Czytelników.

WIENIAWA
Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR
w pełnym zakresie
Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne
jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. To kolejny
etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów
w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy
paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności
związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych. Od
25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura
powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy
sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski,
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Osobiste załatwianie
spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem
bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił
Tomasz Nowakowski. Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą
mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe
w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej
przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika
Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer
telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy. Dostępne
pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz
usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty
Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników już w ARiMR
Jeszcze tylko do 15 czerwca mają rolnicy czas na złożenie wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020.
Mimo utrudnień związanych z epidemią, tegoroczna kampania przebiega
sprawnie.
Do 28 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty. W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. Do ARiMR wpłynęło do
28 maja blisko milion (988 tys.) wniosków, co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona,
które w ubiegłym roku złożyli rolnicy. Rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy
chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku
o przyznanie płatności za roku 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca 2020 r.
Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca 2020 r. Wnioski
o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus
będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.),
należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.
„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
do 30 czerwca
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania
wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do
29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone
zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw
rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się
o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na złożenie
wniosków do 30 czerwca 2020 r. Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od
13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników.

W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być
mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich
gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro. Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych
na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%.
Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich,
w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik
może otrzymać do 200 tys. zł. W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe
może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha
użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw
to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł)
po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc.
(12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację można przeznaczyć
wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów
rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej
premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. W obu naborach wnioski
o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR.
Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną
nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do
specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. Do
20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników,
a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000
wniosków.
ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę
dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł. W kampanii 2019 producenci rolni złożyli blisko
70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację
programu przeznaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln zł dla 69,5 tys. rolników. O dopłaty mogą się starać producenci rolni,
którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany. Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych - wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku
powierzchni upraw i stawki dopłaty. Dopłatami objęte są następujące gatunki
roślin uprawnych: - zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica
(twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; - rośliny strączkowe: bobik, groch siewny
(odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak. W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału
siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja
do 25 czerwca 2020 r.
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Konkurs dla bibliotekarek
Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok organizuje konkurs dla Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: „placówka
biblioteczna mniejsza” oraz „placówka biblioteczna większa”. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Na zgłoszenia w Konkursie
czekamy do 6 lipca. Byłoby nam ogromnie miło, jeśli rozesłalibyście Państwo informację o Konkursie do bibliotek znajdujących się na terenie gminy/ powiatu. Wniosek
oraz regulamin Konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie: https://www.bibliotekarki.love/, facebook: https://www.facebook.com/projektbabcia/.

Nawet 100 tys. euro co roku
dla nowych grup producentów
Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach
PROW 2014-2020.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne,
działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub
średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać
się grupy, które spełniają następujące warunki:
• zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
• łączą producentów jednego produktu lub gru-

py produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów
utworzonej ze względu na ten sam produkt
lub grupę produktów;
• której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie
działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.;
• w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
• zadeklarują realizację planu biznesowego w celu
osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego
okresu pomocy.
Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami
z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Dnia 16 czerwca b. r. /wtorek/ w godz.
8.30 14.00 będzie można oddać krew
w ambulansie przy Zespole Szkół Nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Ambulans będzie zaparkowany przy budynku Warsztatów Szkolnych od strony
ul. Polnej. Apelujemy o udział w tej humanitarnej akcji.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
OR PCK i SK PCK

W dniu 25 kwietnia 2020r. odeszła od nas
Marysia Miśkowska z Romualdowa, poetka,
nauczycielka szkół w Domasznie, Zychorzynie,
Brogowej. Człowiek wielkiego serca i niezwykłej pogody ducha. Była jedną z założycielek
i bardzo aktywną członkinią grupy poetyckiej
„Ozimina”. Pomimo rozlicznych obowiązków
rodzinnych i zawodowych znajdowała czas na
refleksje nad życiem, przyrodą, zjawiskami społecznymi, by później przelać te przemyślenia na
papier w formie pięknych wierszy.
Publikowała swoje artystyczne wynurzenia w prasie lokalnej (Ziemia Odrowążów, Ziemia Przysuska) oraz w formie zwartej w kilku
tomikach wierszy dla dzieci i w zbiorze wierszy
„Wzrastanie” wraz z innymi twórcami z Koła Literackiego „Ozimina”.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci
osobą życzliwą, pogodną i pełną radości w tych
trudnych czasach.

Schabowe roladki z żółtym serem
Smakowite roladki ze schabu z żółtym serem. Idealne danie obiadowe podane z ulubionymi dodatkami. Polecam wypróbowanie przepisu. Porcja dla 5-6 osób czas przygotowania ok. 60 minut.
Składniki: 1 kg schabu, kilka plasterków żółtego sera, sól i pieprz do
smaku, słodka papryka do smaku, mąka do obtaczania, olej do smażenia.
Przygotowanie: Schab kroimy w plastry i rozbijamy. Oprószamy solą
i pieprzem oraz słodką papryką. Na plastry schabu wykładamy gruby
plaster żółtego sera. Zwijamy w rulony. Na patelnię wlewamy olej i rozgrzewamy. Roladki obtaczamy w mące. Smażymy na rozgrzanym tłuszczu z każdej strony na złoty kolor. Podajemy z ulubionymi dodatkami.
Smacznego.
Monika Grzywaczewska
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Ogród mamy
Ogród uczuć mamy jest pełen miłości,
W ogrodzie mamy tyle życzliwości.
Tutaj ptak serca wyśpiewuje melodie najpiękniej
Tutaj czułe ręce jakoby z jedwabiu
Muskają najwięcej, najczęściej.
I oczy chcą zebrać pereł pełne dzbany,
Obdarzyć najbliższych,
Każdy tu kochany.
A serce szaleje, wyrwać by się chciało.
Było osłodą rodziny,
A gdzie się podziało?
Swą strzałą Amora trafiło, gdzie trzeba –
A jakże światła miłości
Nam wszystkim potrzeba.
W ogrodzie uczuć mamy
Każdy kwiat światłością lśni.
Dopełnieniem jego blasku
To oni, to wy, to my!
Maria Miśkowska
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W tym roku bez Pucharu Polski w Przysusze
Ogólnoświatowa sytuacja i wiele ograniczeń społecznych, jakie wprowadzono w naszym kraju zmusiły organizatorów Pucharu Polski w Siatkówce
Plażowej Kobiet i Mężczyzn - Beach Ball Przysucha 2020 do zrezygnowania
z organizacji tegorocznego wydarzenia. Turnieje siatkówki plażowej Beach Ball,

które od wielu lat organizowane są w Przysusze są jednymi
z najlepszych w kraju. Ubiegłoroczne zmagania przyciągnęły
do podradomskiej miejscowości pary z zagranicy, co nadało turniejowi międzynarodowego wymiaru. - Poziom turnieju stał na
naprawdę wysokim poziomie, a kibice znowu nie zawiedli. Dużo
dobrej siatkówki i pełne trybuny to coś, o czym marzy każdy organizator takich turniejów. My mogliśmy znowu cieszyć się tym
w tamtym roku... - wspomina Piotr Skiba, jeden z organizatorów
przysuskich zmagań. Od dłuższego czasu kibice, zawodnicy czekają na informację na temat tegorocznych rozgrywek. Od początku roku organizatorzy zmagań Beach Ball w Przysusze pracowali
nad kształtem tegorocznej edycji. - Prowadziliśmy rozmowy ze
sponsorami, partnerami. Tworzyliśmy konspekt całego wydarzenia, układając każdy jego szczegół tak, by wszystko było idealnie.
W marcu dogoniła nas nieprzyjemna rzeczywistość. Wszystko,
podobnie jak w całym kraju i na świecie, stanęło. Sytuacja była
dynamiczna, bardzo niepokojąca. Długo nie wiedzieliśmy, co
możemy z tym wszystkim zrobić - relacjonuje Skiba. Lipcowy termin zawodów w Przysusze nie wchodził w grę. Zastanawiano się,
czy uda się przenieść turniej. Ostatecznie, postanowiono o odwołaniu tegorocznego Beach Ball w Przysusze, w ramach którego
miał zostać rozegrany Puchar Polski. - Za każdym razem z całych
sił staramy się, by turniej był czymś wyjątkowym dla kibiców,
uczestników, sponsorów, partnerów, a także samych organizatorów. W tym roku nie udałoby nam się tego osiągnąć ze względu
na liczne ograniczenia. Najważniejsze jest też bezpieczeństwo
wszystkich, którzy by z nami byli. Stąd decyzja o rezygnacji przyznaje Piotr Skiba. - Chciałbym bardzo podziękować osobom
do tej pory zaangażowanym w przygotowania do tegorocznej
edycji. Sponsorom i partnerom, którzy byli gotowi nas wesprzeć.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli wszystkich
zaprosić ponownie nad zalew Topornia – dodaje. Turniej w Przysusze nie jest jedynym, który nie odbędzie się ze względu na
ogólnoświatową pandemię. Powoli jednak sytuacja zmienia się
i w kraju podejmowane są starania, by przywrócić choć częściowo sportowe wydarzenia. Choć zmagań Pucharu Polski w siatkówce plażowej nie będzie, organizatorzy turniejów Beach Ball
nie ustają w staraniach, by włączyć się w „odmrażanie” sportu.
Istnieje szansa, że w regionie odbędzie się jedno z niewielu wydarzeń sportowych tego lata. - Chcemy zorganizować coś, czym
kibice będą mogli cieszyć się przed ekranami telewizorów. To zupełnie inna forma turnieju, która miałaby zostać zorganizowana
także w innym miejscu. Jesteśmy w trakcie rozmów i negocjacji,
więc nie mogę zdradzić szczegółów. Mniej więcej na początku
czerwca będziemy mieć potwierdzenie i wtedy wrócimy do kibiców siatkówki plażowej z pełną informacją - mówi tajemniczo
autor.
Piotr Skiba.
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Pożegnanie
Żołnierzy WOT

