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72,13% - najwyższe poparcie dla prezydenta Dudy
na Mazowszu, II wśród powiatów w Polsce.
Wyniki I tury wyborów prezydenckich w powiecie
przysuskim na stronach 4-5.
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XI sesja Rady Powiatu w Przysusze
– posiedzenie w cieniu koronawirusa
28 maja 2020 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Powiatu w Przysusze, które było chyba najważniejszym spotkaniem radnych powiatowych
w bieżącym roku. Pierwszą okolicznością wyróżniającą był sposób obrad będący konsekwencją sytuacji epidemicznej w Polsce. Został on przygotowany
i ogłoszony przez Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Wochniaka.

Procedura ta wyglądała następująco: Z uwagi
na niebezpieczeństwo zarażenia oraz na podstawie
Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) obrady odbędą
się w innej formie. Zostaje zachowany art. 15 ust 1a
ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz.
511 ze zmianami) tj. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Radni Rady Powiatu w Przysusze będą obecni podczas
6 punktu porządku obrad, czyli około godziny 10:20.
Będą wchodzili pojedynczo w określonych odstępach
czasowych, dlatego zostanie zastosowany art. 13 ust
1b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019
poz. 511 ze zmianami) tj.: w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1a nie
jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się
głosowanie imienne. Zostały przygotowane projekty
uchwał wraz z tabelą do głosowania na której Radny
podpisze się oraz zaznaczy czy jest na TAK, czy na NIE
czy wstrzymuje się od głosu. Następnie głosy zostaną
podliczone i nadane będą numery uchwałom.
Przebieg obrad wyglądał następująco: po
wstępnych czynnościach organizacyjnych przepro-

wadzonych przez Przewodniczącego Rady zostały
odczytane: uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Przysusze wotum zaufania. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2019 rok. Opinie Komisji stałych Rady Powiatu. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Przysuskiego za 2019 rok. Wniosek
Komisji Rewizyjnej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok. Następnie radni zapoznali się
z oświadczeniami o zapoznaniu i przyjęciu: Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Przysusze za 2019 r. Sprawozdania z wykonania
planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Przysusze za rok 2019. Sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
oraz z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej.
Sprawozdania zbiorczego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Przysuski. Informacji za rok 2019 z dokonanych
umorzeń należności oraz przyznanych ulg, należności
pieniężnych przypadających Powiatowi Przysuskiemu

KOMUNIKAT
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 30.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu przysuskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu
30.06.2020 r. Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba) 224 / (17). Liczba osób
aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 42 / ( 0 ). Liczba osób aktualnie objętych pobytem
w izolatorium: 0. Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0/ (0).
liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 3 / ( 0 ). Liczba
przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 80/ (0). Liczba zgonów
związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / ( 0 ). Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 29 / (0).
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oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych
ulg w ich spłacie oraz Protokołu nr X sesji Rady Powiatu
w Przysusze z dnia 23 stycznia 2020 r.
W dalszej kolejności posiedzenia rada procedowała uchwały: w sprawie założenia Branżowej Szkoły
II stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry
Przysusze. W sprawie złożenia wniosku o zezwolenie
na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego. W sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2020 rok realizowanych
przez Powiat Przysuski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2019 dla Powiatu Przysuskiego. Uchwały w sprawie
przyjęcia „Sprawozdania za 2019 rok z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”. W sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata
2020 – 2026. Uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2020 r. Następnie odbyło się głosowanie radnych zgodnie z wyznaczoną procedurą. Po
policzeniu głosów i przyjęciu uchwał Przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Wochniak zakończył obrady
XI sesji Rady Powiatu w Przysusze. Uchwały zostały
podjęte jednogłośnie.
Jarosław Bednarski

Uwaga Konkurs !!!
Starosta Przysuski ogłasza konkurs dla mieszkańców „Głosuj w II turze wyborów” Mieszkańcy
mogą wygrać dla swojej gminy specjalistyczny,
strażacki pojazd patrolowy. Gmina powiatu przysuskiego, której mieszkańcy osiągną najlepszą
frekwencję podczas II tury wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 r. otrzyma tę potrzebną Ochotniczej Straży Pożarnej nagrodę. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi po ogłoszeniu oficjalnych
wyników II tury wyborów Prezydenta RP przez
Państwową Komisję Wyborczą. Idąc do wyborów
wzmacniasz swoją Dużą i Małą Ojczyznę.
Nie zapomnij !!!
12 lipca idź na wybory.
Pamiętaj wybieramy dla Polski,
więc: Głosuj za Polską
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Pomoc suszowa dla utrzymujących
stawy hodowlane – wnioski od środy
Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem
suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty
w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą
mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca
2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie
składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji. O pomoc może wystąpić producent
rolny, który: w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę
ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na
obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza
lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer
identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza
weterynarii; złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017
oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące
powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach
służących do chowu lub hodowli. Stawka pomocy
wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod
stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania
będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod
stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej
powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego
podatnika podatku rolnego nie może być większa niż

W podziękowaniu
za maseczki
14 czerwca w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej
w Odrzywole sprawowana była msza święta w intencji
kobiet, które przyłączyły się do akcji szycia maseczek.
Eucharystii przewodniczył proboszcz, kapelan radomskich myśliwych ks. kan. Adam Łukiewicz. Po zakończonej mszy świętej odbyła się oficjalna dekoracja.
Medal 100.Rocznica Urodzin Karola Wojtyły z rąk ks.
Adama Łukiewicza otrzymały Panie Alicja Krasa i Marzanna Adamczyk. Kapituła Medalu św. Jana Pawła
II nadała go w dowód uznania za szczególne zasługi
w upamiętnieniu pontyfikatu naszego rodaka, za budowanie cywilizacji miłości i dobra w ramach ogólnopolskiej akcji dian i braci łowieckiej.

równowartość w złotych 30 tys. euro. Wsparcie będzie
udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury. Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka
możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni,
które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR.
W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć
dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację
o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać
za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla
hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl

ks. Adam Łukiewicz wręcza Medale Jana Pawła II
w podziękowaniu za pomoc medykom.

POLICJANCI Z PRZYSUCHY WŁĄCZYLI SIĘ
W AKCJĘ #GASZYNCHALLENGE
#GaszynChallenge to akcja strażaków ochotników
z Gaszyna. Zasady są bardzo proste, osoby czy instytucje nominowane, muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA Wojtusia
Howisa z Galewic lub w łatwiejszej wersji nie zrobić
pompek ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne minimum 3 osoby,
które mają 48 godzin na wykonanie zadania. Komenda

Powiatowa Policji w Przysusze dostała nominację od Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu do wzięcia udziału w bardzo szczytnym celu. Przysuscy policjanci podjęli
wyzwanie, bo wszyscy wspólnie walczymy o życie i zdrowie małego Wojtusia. Wojtuś Howis z Galewic to 18-miesięczny chłopiec, który cierpi na SMA – najcięższą postać
rdzeniowego zaniku mięśni. Aby mógł przeżyć musi jak
najszybciej otrzymać najdroższy lek na świecie, wart
9 milionów złotych. #GaszynChallenge to akcja, która

łączy dbanie o kondycję fizyczną z pomocą potrzebującemu chłopcu. W akcję włączają się różne instytucje, samorządowcy, przedstawiciele firm, a także prywatne osoby.
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze również przyjęła
wyzwanie. I dlatego, przysuscy policjanci „pompowali”
dla Wojtusia, tym samym dołożyli swoją cegiełkę w tej
szczytnej społecznej akcji. Jest nam niezmiernie miło, że
mogliśmy włączyć się w tę szlachetną i wyjątkową inicjatywę. To już nie pierwsza taka
akcja, w którą funkcjonariusze
naszej jednostki włączają się na
rzecz niesienia pomocy dzieciom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym i chorym.
Bycie policjantem, to nie
tylko wykonywanie czynności
służbowych i zapewnianie
bezpieczeństwa publicznego.
To przede wszystkich chęć
służenia innym, niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji życiowej. Wojtuś, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrówka, jesteśmy z Tobą i Twoimi
rodzicami, trzymamy mocno kciuki! Na Twoje konto
trafi też od nas cegiełka. Komenda Powiatowa Policji
w Przysusze do wykonania zadania nominuje: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, Nadleśnictwo Przysucha, Komendę Powiatową
Policji w Białobrzegach.
st. asp. Aneta Wilk
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Diana Alicja Krasa dziękuje za wyróżnienie.
Za promocję ziemi radomskiej, w ramach społecznej akcji „Myśliwi z pomocą pielęgniarkom, lekarzom
i ratownikom” Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował panią Alicję Krasę medalem pamiątkowym „Pro Masovia”, który nadawany
jest za wybitne zasługi oraz działalność na rzecz województwa mazowieckiego. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wyróżnienie wręczył Pan
Leszek Przybytniak. Ponadto wszystkie znajdujące się
w świątyni panie, które włączyły się w akcję społeczną
otrzymały symboliczne upominki. „Do akcji zgłosiłam
Radom 24 marca. Miałam obiecaną partię 4000 sztuk
maseczek do uszycia. Niestety, pojawiły się problemy,
ale udało się je pokonać. W sumie uszyto nieodpłatnie
ponad 7 tys. maseczek, które trafiły do szpitali w Radomiu, Nowym Mieście i Przysusze. W ogólnopolskiej
akcji „Myśliwi z pomocą” zebrano na zrzutce.pl prawie
35 tys. zł. Na terenie kraju rozdano ponad 180 tys.
maseczek i 2 tys. przyłbic. Do akcji włączyło się ponad 1000 osób działających w 29 miastach. I jestem
bardzo dumna, że Radom na tej mapie pomocy też się
zameldował. Dzięki akcji z maseczkami dostrzegłam, że
zaangażowanie, słuszny i dobry cel przebije się zawsze,
mimo napotkanych trudności i oporów środowiska. A ta
akcja była dla mnie wstępem do tego, by zrozumieć
i kontynuować dzieło pomocy drugiemu człowiekowi”.
– komentuje Pani Alicja Krasa z Zarządu Okręgowego
PZŁ w Radomiu, diana z Koła Łowieckiego Szarak.
Aleksandra Świercz
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I tura wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
w Polsce, w województwie mazowieckim
i powiecie przysuskim
Dokładnie o 21.00 28 czerwca 2020 r. zakończyła się I tura wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Frekwencja wyborcza wyniosła w skali kraju 64,51 %(19 483 760
głosujących z 30 204 792 uprawnionych), w skali województwa – 70,34 %, (3 216 319 głosujących z 4 572 447 uprawnionych) w skali powiatu – 65,77 %(22 574 głosujących
z 34 325 uprawnionych).
W wyborach wzięło udział 11 kandydatów. Warto zauważyć, że urzędujący prezydent Andrzej Duda uzyskał w powiecie przysuskim najwyższe poparcie w skali całego
Mazowsza i drugie wśród powiatów w Polsce - osiągając 72,13 %. Najwyższa frekwencja w województwie mazowieckim została odnotowana w gminie Michałowice. Nasza
gmina Klwów z frekwencją 80,64 % - przegrała niestety samochód bojowy dla OSP o 24 głosy, natomiast w gminach Odrzywół i Rusinów zanotowano jedne z najwyższych
w województwie wyników prezydenta Andrzeja Dudy: 80,96 % w Odrzywole i 80,13 % w Rusinowie. Wyniki I tury wyborów w skali kraju kształtują się następująco:
Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Rafał Trzaskowski
Szymon Hołownia
Krzysztof Bosak
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Stanisław Żółtek
Marek Jakubiak
Paweł Tanajno
Waldemar Witkowski
Mariusz Piotrowski

Liczba głosów
8450513
5917340
2693397
1317380
459365
432129
45419
33652
27909
27290
21065

% głosów
43,50 %
30,46 %
13,87 %
6,78 %
2,36 %
2,22 %
0,23 %
0,17 %
0,14 %
0,14 %
0,11 %

Wyniki wyborów w województwie mazowieckim:
Imię i nazwisko
Liczba głosów
Andrzej Duda
1305649
Rafał Trzaskowski
1099956
Szymon Hołownia
408502
Krzysztof Bosak
209037
Władysław Kosiniak - Kamysz
81797
Robert Biedroń
72663
Stanisław Żółtek
7706
Marek Jakubiak
7104
Waldemar Witkowski
6128
Paweł Tanajno
4850
Mariusz Piotrowski
3513

% głosów
40,71 %
34,30 %
12,74 %
6,52 %
2,55 %
2,27 %
0,24 %
0,22 %
0,19 %
0,15 %
0,11 %

Wyniki wyborów w powiecie przysuskim:
Imię i nazwisko
Liczba głosów
Andrzej Duda
16202
Rafał Trzaskowski
2244
Szymon Hołownia
1457
Krzysztof Bosak
1425
Władysław Kosiniak - Kamysz
800
Robert Biedroń
210
Stanisław Żółtek
45
Marek Jakubiak
35
Mariusz Piotrowski
19
Paweł Tanajno
16
Waldemar Witkowski
10

% głosów
72,13 %
9,99 %
6,47 %
6,34 %
3,56 %
0,93 %
0,20 %
0,16 %
0,08 %
0,07 %
0,04 %

Poniżej, na stronie 5 prezentujemy szczegółowe wyniki wyborów w gminach powiatu przysuskiego.
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Wyniki głosowania w Gminie Gielniów (frekwencja 62,70%,
głosowało 2363 osób z 3769 uprawnionych)

Wyniki głosowania w Gminie Borkowice (frekwencja 60,17%,
głosowało 2139 osób z 3555 uprawnionych)
Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Rafał Trzaskowski
Szymon Hołownia
Krzysztof Bosak
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Liczba głosów
1411
249
157
141
128
25
19

% głosów
66,24 %
11,69 %
7,37 %
6,62 %
6,01 %
1,17 %
0,88 %

Liczba głosów
1591
154
138
132
124
16
9

% głosów
73,52 %
7,12 %
6,38 %
6,10 %
5,73 %
0,74 %
0,41 %

Liczba głosów
1484
147
145
118
74
19
11

% głosów
74,27 %
7,36 %
7,26 %
5,91 %
3,70 %
0,95 %
0,55 %

Wyniki głosowania w Gminie Rusinów (frekwencja 69,39 %,
głosowało 2450 osób z 3531 uprawnionych)
Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Krzysztof Bosak
Rafał Trzaskowski
Szymon Hołownia
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Liczba głosów
1952
141
137
115
66
15
10

% głosów
77,96 %
7,69 %
5,52 %
5,31 %
2,29 %
0,68 %
0,55 %

Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Rafał Trzaskowski
Krzysztof Bosak
Szymon Hołownia
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Liczba głosów
1824
145
118
95
47
12
12

% głosów
80,96 %
6,44 %
5,24 %
4,22 %
2,09 %
0,53 %
0,53 %

Wyniki głosowania w Gminie Przysucha (frekwencja 64,17 %,
głosowało 6337 osób z 9875 uprawnionych)

Wyniki głosowania w Gminie Potworów (frekwencja 60,64%,
głosowało 2006 osób z 3308 uprawnionych)
Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Krzysztof Bosak
Szymon Hołownia
Rafał Trzaskowski
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Liczba głosów
1836
181
130
125
54
16
13

Wyniki głosowania w Gminie Odrzywół (frekwencja 71,50%,
głosowało 2265 osób z 3168 uprawnionych)

Wyniki głosowania w Gminie Klwów (frekwencja 80,64 %,
głosowało 2183 osób z 2707 uprawnionych)
Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Władysław Kosiniak - Kamysz
Rafał Trzaskowski
Krzysztof Bosak
Szymon Hołownia
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Rafał Trzaskowski
Krzysztof Bosak
Szymon Hołownia
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Rafał Trzaskowski
Szymon Hołownia
Krzysztof Bosak
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Liczba głosów
3981
1043
534
443
185
82
39

% głosów
63,12 %
16,54 %
8,47 %
7,02 %
2,93 %
1,3 %
0,62 %

Wyniki głosowania w Gminie Wieniawa (frekwencja 64,17%,
głosowało 2831 osób z 4412 uprawnionych)
% głosów
80,13 %
5,79 %
5,62 %
4,72 %
2,71 %
0,62 %
0,41 %

Imię i nazwisko
Andrzej Duda
Rafał Trzaskowski
Krzysztof Bosak
Szymon Hołownia
Władysław Kosiniak - Kamysz
Robert Biedroń
Pozostali kandydaci

Liczba głosów
2123
233
173
162
92
25

% głosów
75,28 %
8,26 %
6,13 %
5,74 %
3,26 %
0,89

12 lipca 2020 r. odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Wezmą w niej udział Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Będziemy wybierać jednego z dwóch kandydatów. Do nas – wyborców należy ocena, który z nich jest bardziej wiarygodny i który jako prezydent lepiej będzie nam służył. W I turze daliśmy nasze bardzo wyraźne wskazanie
w kwestii opinii na ten temat. Mimo iż widać wyraźnie kto jest najlepszym kandydatem w opinii naszej społeczności nie jesteśmy na końcu procedury wyborczej. Wszystko
zaczynamy od nowa. Trzeba jeszcze raz – 12 lipca – zabrać ze sobą długopis, maseczkę i rękawiczki i iść na wybory. Zadbajmy o to, abyśmy to my wybrali Głowę Państwa,
nie dopuszczając do tego by wybrali nam ją inni. Do naszego wspólnego sukcesu został jeden bardzo ważny krok. Trzeba oddać swój ważny głos w II turze wyborów. Mam
nadzieję, ze nikogo z nas nie zabraknie przy urnie wyborczej. Pamiętajmy, że przyszłość Polski jest autentycznie w naszych rękach. Głosujmy za Polską !!!!
Na podstawie danych z pkw gov.pl opracował Jarosław Bednarski
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Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
26 czerwca nastąpiło zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Świadectwa promocyjne były w tym
dniu wręczane uczniom z wybranych klas w sali
gimnastycznej o wyznaczonych godzinach. Uczniowie z kolejnych klas odbierać będą swoje świadectwa
29 czerwca oraz 1 lipca. W związku z wytycznymi sanitarnymi wprowadzonymi z powodu sytuacji epidemicznej, obowiązkiem ucznia było założenie maseczki
ochronnej, a przed wejściem do sali gimnastycznej
obowiązkowo każdy uczeń dezynfekował ręce. Ponadto uczniowie zachowali odstęp 1,5 metra od innych
osób. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 został
zmodyfikowany ze względu na specyficzną sytuację
epidemiczną. Trwająca epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w marcu, a następnie przyczyniła się do wprowadzenie edukacji zdalnej. Nauczyciele i uczniowie organizowali ją z wykorzystaniem
różnych narzędzi i aplikacji. Te okoliczności sprawiły, że
nie odbywały się szkolne uroczystości Dnia Patrona, do
których przygotowywali się uczniowie i nauczyciele.
Nie udało się sfinalizować w tradycyjnej formie działań profilaktycznych szkoły, których podsumowanie
stanowi Szkolny Dzień Profilaktyki. Niemożliwe także
stało się wspólne przeżywanie 100. Rocznicy urodzin
Patrona Szkoły Jana Pawła II. Najlepszą klasą w tym
roku szkolnym była klasa I ag, która uzyskała średnią
4,51. Najwyższą frekwencję miała klasa I bp i wyniosła
ona 96,59%. Kandydatami do
Stypendium Prezesa Rady Ministrów są uczniowie: reprezentujący liceum ogólnokształcące
po szkole podstawowej Jakub
Polak(kl. I dp) ze średnią 5, 47,
przedstawicielka liceum ogólnokształcącego po gimnazjum
Urszula Gawryś(kl. II a) ze średnią 5,40 oraz reprezentant technikum informatycznego po gimnazjum Tomasz Marcinkowski(kl. I tg) ze średnią 4, 95.
Zostały wręczone świadectwa a z wyróżnieniem dla
uczniów, którzy uzyskali średnią 4,75 i powyżej oraz
mieli co najmniej bardzo dobre zachowanie. Do tego
grona należą według klas: z klasy I ag: Weronika Jackowska – średnia 5,19, Aleksandr Seta – średnia 5,19,
Julia Tomasik – średnia 5,07, Rafał Kietla ˜ – średnia
ocen 5,0, Aleksandra Nocoń – średnia ocen 4,94, Łukasz Wudarczyk – średnia ocen 4,94, Kacper Cichawa
– średnia ocen 4,88, Wiktoria Garczyńska – średnia
ocen 4,81; z klasy I bg: Patrycja Kwapisz – średnia ocen
5,13, Anna Wierzbicka – średnia ocen 5,13; z klasy
I cg: Jakub Zieliński – średnia ocen 4,88; z klasy I dg:
Bartłomiej Borycki – średnia ocen 5,06, Wiktoria Kazała – średnia ocen 5, 00, Andżelika Malik – średnia
ocen 4,94, Anna Wlazło – średnia ocen 4,94, Weronika
Balcerak – średnia ocen 4,81, Anna Bartyzel – średnia
ocen 4,81, Klaudia Rek – średnia ocen 4,81; z klasy I tg:
Tomasz Marcinkowski – średnia ocen 4,95, Wojciech
Groń – średnia ocen 4,84; z klasy I ap: Wiktoria Woźniak – średnia ocen 5,25, Klaudia Abramczyk – średnia
ocen 5, 00, Katarzyna Nowosielska – średnia ocen 5,00,
Klaudia Chrobak – średnia ocen 4,94, Karolina Woźnica – średnia ocen 4,94, Patrycja Karbownik – średnia
ocen 4,88, Karolina Waśkiewicz – średnia ocen 4, 88,
Julia Lesiak – średnia ocen 4,81, Daria Osuchowska
– średnia ocen 4,81; z klasy I bp: Klaudia Chmielnicka
– średnia ocen 5,20, Natalia Sadowska – średnia ocen
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4,86, Katarzyna Ciecierska – średnia ocen 4,80; z klasy
I cp: Karolina Janiak – średnia ocen 5,13, Gabriela Mikulska – średnia ocen 4,93; z klasy I dp: Jakub Polak
– średnia ocen 5,47, Igor Cieślikowski – średnia ocen
5,13, Emil Cieślikowski – średnia ocen 5,07, Kinga Piecyk – średnia ocen 5,00, Julia Walasik – średnia ocen

4,87; z klasy II a: Julia Bąk – średnia ocen 5,40, Urszula
Gawryś – średnia ocen 5,40, Karolina Dyl – 5,10, Antoni Frasuński – średnia ocen 5,00, Kinga Szymańska
– średnia ocen 4,90, Milena Kowalska – średnia ocen
4,80, Iga Wójciak – średnia ocen 4,80; z klasy II b: Anita
Rdzanek – średnia ocen 5,11, Eryk Głąb – średnia ocen
5,00, Julia Kietlińska – średnia ocen 4,89, Julia Siwiec
– średnia ocen 4,89, Adam Bartyzel – średnia ocen
4,78; z klasy II c: Wiktor Bajor – średnia ocen 5,10, Zuzanna Kwintal – średnia ocen 5,00; z klasy III t: Daniel
Cieślak – 4,86.
Nadejście wakacji skłania do podsumowań pracy
dydaktycznej. W tym roku uczniowie naszej placówki chętnie uczestniczyli w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Rafał Kietla(kl. I ag) był laureatem
półfinału XXX Olimpiady Teologii Katolickiej, zajął
7 miejsce w etapie diecezjalnym i otrzymał wyróżnienie. Natomiast finalistami etapu diecezjalnego
byli: Kacper Brodecki z klasy I cg oraz Magdalena
Salata z klasy II a. Natomiast w XXXV Olimpiadzie
Wiedzy Ekologicznej uczestniczyło 7 osób z klasy
I ap oraz 5 osób z klasy II a. I miejsce w szkole zajęła
uczennica klasy II a Julia Bąk i zakwalifikowała się do
kolejnego etapu, a następnie uczestniczyła w finale
II etapu tej olimpiady. Ponadto reprezentanci naszej
placówki przystąpili do Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Eko-Planeta. Klaudia Abramczyk
z kl. I ap zajęła I miejsce w szkole w kategorii testów,
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

a Karolina Waśkiewicz z kl. I ap – I miejsce w kategorii
prac indywidualnych. Natomiast wyróżnienia w tym
konkursie otrzymały uczennice klasy Iap: Wiktoria
Czarkowska, Oliwia Jaśkiewicz, Daria Osuchowska. Natomiast w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie
Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” wzięło udział
5 uczniów naszej szkoły. Julia Tomasik z klasy I ag zajęła II miejsce w województwie, a Kacper Cichawa oraz
Aleksander Górazdowski uplasowali się na III miejscu
w województwie. Ponadto uczennice naszej placówki:
Patrycja Kwapisz(kl. I bg) oraz Anna Wierzbica(kl. Ibg)
były laureatkami finału krajowego OKAWAGO Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej. Po raz
kolejny przedstawiciele naszej placówki rywalizowali
w międzyszkolnym konkursie wiedzy historycznej
„Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. To już
VIII edycja konkursu organizowanego przez Stanisława Karczewskiego, senatora RP ziemi
białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej
i przysuskiej. Rozgrywki odbywały się
pod patronatem Instytutu Pamięci
Narodowej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Do osób wyróżnionych należą
tu uczniowie klasy II a: Urszula Gawryś,
Iga Wójciak oraz Antoni Frasuński. Za
udział w Ogólnopolskim Konkursie
dla Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych „Polskie
Serce Pękło. Katyń 1940” Dyplom Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy otrzymała Oliwia
Dembowska(kl. I ap). Uczniowie chętnie wzięli udział
w Konkursie Matematycznym KANGUR. Szkołę reprezentowało 41 uczestników z klas: I ag, I ap, I bp, I dp, IIa, II b,
III d, IV t. Wyróżnienia otrzymały osoby: Igor Cieślikowski(kl. I dp), Emil Cieślikowski(kl. Idp), Emil Porczyński(kl.
IV t). Natomiast w VI Szkolnym Zespołowym Konkursie
Matematycznym najlepsza była klasa II c (na poziomie
podstawowym), którą reprezentowali uczniowie: Wiktor
Bajor, Zuzanna Kwintal, Aleksandra Popis. Wśród klas na
poziomie rozszerzonym najlepsza była klasa II a, której
przedstawicielami byli: Urszula Gawryś, Natalia Polak,
Antoni Frasuński. W Konkursie Plastycznym „Pamiątka
z Przysuchy” uczestniczyła Julia Kartasińska(kl. I cp)
i zajęła I miejsce, natomiast Wiktoria Czarkowska(kl. I ap)
uzyskała wyróżnienie. Ponadto w Konkursie Plastycznym
„Stroiki Świąteczne” uczestniczyła Karolina Kaczmarek(kl.
Icp) i zajęła I miejsce. Liczna grupa uczniów placówki
wzięła także udział w Międzyszkolnym Konkursu Języka
Niemieckiego „Atrakcje turystyczne krajów niemieckojęzycznych”. I miejsce zajęła Wiktoria Woźniak z klasy
I ap, II lokatę zajęła Wiktoria Czarkowska z klasy I ap, na
III miejscu były Alicja Pal i Julia Lesiak – również z klasy
I ap. Wyróżnienie otrzymała Alicja Chrapowicz z klasy Ibp.
Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy sukcesów i życzymy udanego wakacyjnego odpoczynku!

POWIAT PRZYSUSKI

Sesja egzaminacyjna egzaminów
potwierdzających kwalifikacje
zawodowe w ZS nr 2 rozpoczęta
22 czerwca 2020r. rozpoczęła się sesja egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole
Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze. Do egzaminu
przystąpi łącznie 107 uczniów technikum w następujących zawodach:, technik hotelarstwa, technik
elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług
fryzjerskich oraz 13 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach kucharz i mechanik pojazdów samo-

chodowych. Egzaminy składają się z części pisemnej
i praktycznej. Część pisemna dla wszystkich uczniów
odbyła się 22 czerwca, natomiast egzaminy praktyczne
potrwają do 6 lipca 2020r. W tym roku odbywają się
w szczególnych okolicznościach ze względu na sytuację
epidemiczną i zarówno uczniowie jak i egzaminatorzy
muszą przestrzegać procedur bezpieczeństwa sanitarnego.
Małgorzata Bednarska

Uczniowie technikum
pojazdów
samochodowych
w ZS nr 2 w konkursie
młodych mechaników

Nauczyciel historii z ZS nr 2 w Przysusze laureatem
ogólnopolskiego konkursu historycznego zorganizowanego
przeZ Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej i ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty
uczniowie klasy II technikum pojazdów samochodowych wzięli udział IX Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w kategorii „Młody mechanik”
zorganizowanych przez V8 Team Międzynarodowe
Targi Poznańskie. W konkursie uczniowie: Bartek
Kalita, Szymon Kaczyński, Karol Makowski, Mateusz Papis Wiktor Regulski, Tomasz Urbańczyk musieli wykazać się wiedzą z branży samochodowej
i rozwiązać test on- line. Udział w konkursie wymagał przygotowania merytorycznego i zawodowego.
Opiekunem uczniów był nauczyciel kształcenia
praktycznego Pan Daniel Chojnacki.

80 lat temu NKWD dokonało mordu na polskich jeńcach wojennych, w związku
ze zbrodnią katyńską IPN w Warszawie zorganizował konkurs dla nauczycieli, edukatorów historycznych, instruktorów harcerskich i pasjonatów historii. Zadanie polegało
na przygotowaniu i przeprowadzeniu autorskiego projektu, który miał pokazać jaką
wielką stratę poniosła Rzeczypospolita w wyniku zbrodni dokonanej przez ZSRR na
obywatelach polskich w 1940 r. Nagrodą dla laureatów miał być zagraniczny wyjazd
edukacyjny.
15 czerwca 2020 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu, wśród laureatów znalazł się Artur Maroszek, nauczyciel historii ze „Skowyrówki”. Jego projekt „Widzę ich
twarze” znalazł uznanie w oczach konkursowego jury.
Najważniejsze nie jest jednak znalezienie się na liście laureatów, ale zachęcenie młodych ludzi do pogłębiania znajomości historii własnego narodu oraz pielęgnowanie miłości i szacunku
dla Ojczyzny. Należy podziękować młodzieży z klasy III technikum hotelarskiego za zaangażowanie w realizację
tego projektu, jak również Instytutowi Pamięci Narodowej, za organizację będących na wysokim poziome konkursów historycznych, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Pan Artur brał w tych konkursach udział wielokrotnie, a w trzech edycjach był ich laureatem.
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W maseczkach i rękawiczkach na maturze i po świadectwo
Rok szkolny za nami, podobnie z maturami. I o ile
w pierwszym przypadku rozstrzygnięcia są już wiadome, o tyle w drugim, tegoroczni maturzyści jeszcze
poczekają na efekty swojej pracy. Kasztany nie czekały
w tym roku na maturę, zakwitły jak zawsze w maju.
Zdawały się nic nie wiedzieć o COVID – 19 i całym koronawirusowym zamieszaniu. A kiedy ich piękne kwiaty
zaczęły zamieniać się w zalążki owoców, maturzyści
wyposażeni w maseczki zjawili się przed szkołą. Na arkuszach wydrukowano datę 4 maja, choć kartka w kalendarzu wskazywała 8 czerwca. Tym, którzy w 2020
roku ukończyli szkołę, przyszło się zmierzyć z przygotowanymi dla nich w normalnym trybie arkuszami.
Tyle, że mieli miesiąc więcej na naukę i nie musieli się
stresować egzaminami ustnymi – te odwołano.
Tak było w całej Polsce, tak było także w Liceum
Ogólnokształcącym Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej
w Lipinach.W poniedziałek w drugim tygodniu czerwca przed szkołą, która dawno nie widziała ludzi, zjawiły się 42 osoby. Przygotowano dla nich dwa wejścia
do szkoły i płyny do dezynfekcji. Jedna spośród osób
nadzorujących wyciągała numerki stolików, zdający
sami odczytywali swój PESEL, nie przekazując dowodu osobistego z ręki do ręki jak to było dotychczas.
Początki były inne od lat minionych, ale kiedy zasiedli
w ławkach – z zachowaniem większej, bo półtorametrowej odległości w każdą stronę – zdjęli maseczki i od
tego momentu było prawie jak zawsze. W Lipinach do
matury przystąpili wszyscy, którzy ukończyli szkołę,
a ukończyli ją wszyscy uczniowie klas trzecich. Frekwencja na maturze w stosunku do liczby uczniów była
więc stuprocentowa.I tak było przez dwa dni. W trze-
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cim zdawany był język angielski i tu już kilka osób opuściło grupę i zamiast angielskiego wybrało język niemiecki, który był przewidziany w kolejnym tygodniu.
W Liceum Kadetów przeprowadzono 13 egzaminów
pisemnych. Poza obowiązkowymi: językiem polskim,
matematyką i językiem obcym na poziomie podstawowym, uczniowie wybierali przedmioty na poziomie
rozszerzonym. Tu największą popularnością cieszył się
język angielski. W tym roku zdetronizował on królującą
dotychczas geografię, Ta w czerwcu 2020 roku okazała
się być druga wśród przedmiotów wybieranych najczęściej. Później była historia, wiedza o społeczeństwie
i matematyka. Pisano także fizykę i biologię oraz język
polski i niemiecki. Przedmioty wybierane jako rozszerzone najczęściej były tymi, które wybierają kandydaci, chcący przyjść do szkoły. Proponujemy wtedy do
rozszerzenia większość ze wskazanych wyżej. To może
świadczyć o trafionych propozycjach już na etapie rekrutacji. W czasie kiedy maturzyści skończyli (ostatni
egzamin maturalny w szkole odbył się w ostatnią środę
czerwca w godzinach popołudniowych i była to wiedza
o społeczeństwie), naukę tym razem w formie zdalnej
kończyli też pozostali uczniowie.
W ostatni piątek czerwca zgodnie z kalendarzem
zakończył się rok szkolny. Jego finał okazał się dobry
dla zdecydowanej większości uczniów. A dla niektórych nawet bardzo dobry. W każdej klasie znaleźli
się ci, którzy zasłużyli na biało czerwony – pasek na
świadectwie. W niektórych klasach to jedna osoba,
w innych nawet trzy. Spośród tych, którzy otrzymali
promocję z wyróżnieniem wskazano dwie osoby do
stypendium Prezesa Rady Ministrów. W pierwszym
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przypadku to uczennica wojskowej klasy 1a – kadet
Nina Ochnik, w drugim Izabela Maciągowska – uczennica części cywilnej klasy 2b. Iza jest naszą perełką od
dwóch lat – zaangażowana także społecznie na rzecz
szkoły, pełniąca funkcję przewodniczącej Samorządu
Uczniowskiego, pięknie scalająca kadetów i cywili.
Nina jest objawieniem tegorocznym – poznawaliśmy ją przez pierwsze półrocze, a potem przyszła epidemia, ale nic w tym co zaprezentowała Nina w realu
nie zmieniło się w świecie zdalnej nauki. Uśmiechnięta, obowiązkowa, skrupulatna, dobry duch.
Ale o tym zakończeniu - jego urokach i anomaliach już ktoś inny z perspektywy innego nauczyciela.
Dorota Sokołowska
dyrektor szkoły

POWIAT PRZYSUSKI

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN PANI LUDWIKI MALIK
Nie często się zdarza, aby tradycyjnie śpiewane „sto lat”, z racji chwili modyfikowano w sekwencji życzeń na lat „dwieście.”Tak właśnie było 19 czerwca
2020 roku w Brzezinkach, gdzie obchodziła jubileusz swoich setnych urodzin
Pani Ludwika Malik. W tym wyjątkowym dniu Jubilatce towarzyszyła rodzina oraz Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki. Kwiaty oraz życzenia
przekazał Jubilatce Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki, który wyraził
radość, że Pani Ludwika cieszy się dobrym zdrowiem, podkreślił, że dzień dzisiejszy jest dla niej okazją do spotkań w miłej rodzinnej atmosferze i będzie
okazją do wspomnień. Życzył długich lat życia, szczęścia, spokoju i wszelkiej
pomyślności. Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był specjalnie na tę
okazję przygotowany tort urodzinowy, a Jubilatka sama osobiście zdmuchnęła
umieszczone na nim świeczki. Uczestnicy tej wzruszającej i niecodziennej uroczystości zaśpiewali Dostojnej Jubilatce „200 lat”.

Wsparcie działań OSP
w ramach walki z pandemią
W związku z panująca pandemią SARS Cov-2 Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Przysusze informuje, że w ramach doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
przekazano dla zabezpieczenia strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych
środki ochrony indywidualnej tj. maseczki chirurgiczne, rękawice ochronne oraz okulary ochronne. Niezbędne elementy wyposażenia zostały przekazane z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

APEL
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. Niestety krwi nie
da się wyprodukować, jest ona niezastąpionym
lekiem w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, a jedynym jej „wytwórcą” jest człowiek. Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy teraz przed
wielkim testem odpowiedzialności. Lekarze,
pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele
innych zawodów zdają najtrudniejszy egzamin

w życiu. Jednak pomoc Honorowych Krwiodawców jest niezastąpiona. Dlatego PROSIMY o POMOC w propagowaniu
naszych apeli. Gorąco prosimy o rozpropagowanie naszego
APELU wśród społeczności lokalnej powiatu przysuskiego,
na stronie internetowej, portalach społecznościowych, we
wszelkiego rodzaju instytucjacjach, urzędach itp., za pośrednictwem których jest możliwość dotarcia do znacznej
grupy potencjalnych krwiodawców. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, zrozumienie do przeprowadzanych
działań. Jednocześnie 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 Radomiuprosimy 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. 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,
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nie miała kontaktu z osobą zakażoną lub będącą
w kwarantannie 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 (przeziębienia, kataru itp.), kontaktu z osobą zakażoną lub będącą w kwarantannie z powodu koronawirusa, temperatury ciała nie
przekraczającej 37,3oC.
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BORKOWICE

Zakończenie roku szkolnego
26 czerwca zakończył się rok szkolny dla uczniów
Szkół Podstawowych oraz Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach. Był to rok bardzo trudny. Epidemia koronawirusa spowodowała konieczność zamknięcia placówek
oświatowych. Od marca do końca roku szkolnego
nauczyciele prowadzili naukę zdalnie poprzez elektroniczne systemy. Na terenie gminy Borkowice rok
szkolny 2019/2020 ukończyło łącznie 43 absolwentów.
Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego
w Borkowicach: Dulęba Natalia, Dulęba Zuzanna, Fidos
Jakub, Gawrońska Wiktoria, Patyna Natalia, Patyna
Paulina, Plaskota Mateusz, Płóciennik Błażej, Polak
Wiktoria, Próchnicka Łucja, Sadowski Jakub, Sykuła
Wiktoria, Walasik Roksana oraz Wilczak Mateusz. Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Rzucowie: Bisiński Marcel, Dumin Aleksandra, Giezgała Jacek, Głuch Kacper, Głuch Małgorzata, Kaprzyk Dawid, Kaźmierczyk Aniela, Kaźmierczyk
Wiktoria, Kopyta Kacper, Krakowiak Julia, Michalczyk
Wiktoria, Partyka Kamil, Pietras Maja, Słoń Katarzyna,
Świercz Dominik. Absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach z dobrymi
i bardzo dobrymi wynikami w nauce: klasa VI cyklu
sześcioletniego: instrument: skrzypce: Jaworska Maria,
Madej Zuzanna, Sadowska Zuzanna, perkusja: Romanik Izabela , Wójcik Błażej, fortepian: Sionek Amelia,

flet: Stępień Hanna, oraz klarnet: Woźniak Olga, klasa
IV cyklu czteroletniego: instrument: flet: Dudek Hanna, Noga Małgorzata, Szymańska Weronika, klarnet:
Kaźmierczyk Wiktoria, Stachura Karol, trąbka: Plasko-

ta Wiktor. Wszystkim absolwentom i uczniom, którzy
ukończyli naukę w roku szkolnym 2019/2020 serdecznie gratulujemy i życzymy spokojnego odpoczynku
podczas wakacji.

Remonty dróg na terenie Gminy
W miejscowości Smagów zakończona została przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I . Zakres
inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej o dł.506 m. Wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, pobocza
z kruszyw łamanych, odwodnienie oraz oznakowanie
pionowe. Wartość inwestycji to kwota 345 tyś. zł. Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym

z Urzędu Marszałkowskiego dla typu operacji ,, Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji tj. 219 tyś. zł oraz środków własnych Gminy. Na
terenie gminy wykonany został remont drogi woje-

Remont drogi wojewódzkiej 727
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wódzkiej 727 od ul. Gródek w Ruszkowicach do ul. Stawowej w Borkowicach. W ramach tego zadania została
położona nawierzchnia bitumiczna, wyremontowane
zostały pobocza, zatoka przystankowa, udrożnione i pogłębione rowy, zrobione wjazdy ma posesję oraz została
wymieniona kostka brukowa obok cmentarza. W b.r.
powiat przysuski wykona remont ul. Spacerowej w Borkowicach na odcinku 1204 m.

BORKOWICE

Środki ochrony dla strażaków
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przekazał gminom w formie darowizny zestawy środków ochronnych dla jednostek OSP włączonych do KSRG.
Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach została wyposażona w środki ochronne do przeciwdziałania COVID – 19.
W skład zestawu przeznaczonego dla jednostki wchodzą:
maseczki jednorazowe- 150 szt., kombinezony jednorazowe – 15 szt., rękawice jednorazowe – 400 par, komplety
ubrań specjalnych ( wraz z hełmem lekkim, przyłbicą oraz
goglami) – 4 kpl., worki na odpady czerwone ( 120 litrów)
– 20 szt. oraz płyn dezynfekcyjny – 10 l. Wartość zestawu
to kwota 13 804,44 zł. Wójt Gminy Robert Fidos wraz z Kierownikiem zamówień publicznych i inwestycji Zdzisławem
Świerczyńskim przekazali środki ochronne na ręce Prezesa
OSP w Borkowicach Marcina Ślizaka i Komendanta Gminnego ZOSP RP Roberta Siudka. Środki te zostaną wykorzystane do walki z koronawirusem. 24 czerwca została
podpisana umowa w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu na realizację zadania w ramach programu
,, Mazowieckie strażnice OSP – 2020”. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borkowicach zostaną wyremontowane i pomalowane.
Budynek strażnicy odzyska nowy blask, a odnowione pomieszczenia poprawią warunki garażowanych pojazdów
oraz przechowywanego sprzętu specjalistycznego.

Podtopienia
na terenie gminy
W ostatnim tygodniu czerwca, w wyniku gwałtownych ulew na terenie gminy
Borkowice wystąpiły liczne podtopienia budynków gospodarczych i mieszkalnych.
W miejscowości Rzuców i Smagów jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy zabezpieczały domy przez zalaniem, układając wały z worków z piaskiem
oraz wypompowując wodę z piwnic. W Rusinowie została zalana piwnica oraz groziło zalanie budynku mieszkalnego. W Niskiej Jabłonicy wezbrała rzeka Jabłonica,
w wyniku czego zostały zalane domostwa znajdujące się w pobliżu. W akcji ratowniczej brały udział jednostki OSP z terenu gminy, OSP z Wieniawy oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza z Przysuchy. W akcji został wykorzystany quad i opel Vivaro oraz
koparka i przyczepa gminna do przewozu worków z piaskiem. Mieszkańcy Niskiej
Jabłonicy licznie wzięli udział w akcji ratowniczej użyczając swojego sprzętu. Worki
z piaskiem zostały ułożone wzdłuż rzeki, celem umocnienia brzegów i zatamowania przepływu wody na posesje. Zabezpieczanie gospodarstw trwało do późnych
godzin wieczornych. W akcji brało udział ok. 40 mieszkańców wsi i ok. 40 strażaków. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Niskiej Jabłonicy na czele
z sołtysem – radnym wsi p. Krzysztofem Wielgusem , strażakom oraz pracownikom
gminy.

Odnowiona krypta
Po zakończeniu trwającej 3 lata renowacji zabytkowego kościoła parafialnego
w Borkowicach, parafia podjęła kroki w celu zabezpieczenia podziemi świątyni.
Pod prezbiterium kościoła znajduje się sklepiona krypta z wejściem wewnętrznym
od strony kościoła. Krypta w pierwotnym założeniu pełnić miała rolę części katakumb prowadzących do pomieszczeń z grobowcami. Znajdujące się za centralną
ścianą krypty pomieszczenie z pochówkami rodziny Małachowskich, głównych
fundatorów budowy kościoła zostało zamurowane. W trakcie istnienia kościoła
wykorzystywano część krypty, jako pomieszczenie techniczne, tj. na kotłownię
z piecem do ogrzewania kościoła. Murowane ściany sklepień krypty o ciekawej
neogotyckiej architekturze wykonano z zachowaniem sztuki murarskiej i wedle
prawideł budowania sklepień. Przez wiele lat ściany były tynkowane, a odpadający tynk uzupełniano mocniejszym tynkiem cementowo wapiennym. Tynki
cementowe prowadziły do utrzymywania się skumulowanej wilgoci w ścianach.
W strefie podwyższonego zawilgocenia widocznego gołym okiem pozostały ściany. Po oględzinach i konsultacji z przedstawicielem biura Mazowieckiego Konserwatora Zabytków przyjęto założenie, aby wątki ceglane i kamienne odkryte
po skuciu tynków poddać renowacji i wyeksponować, jako oryginalne lico ścian
i sklepień krypty, w celu zachowania oryginalnych powierzchni w jak największym stopniu. Przez wiele lata w okresach Świąt Wielkiej Nocy w krypcie inscenizowano ,,Grób Pański” udostępniając wejście wiernym. Po jej odrestaurowaniu
będzie możliwe kontynuowanie tradycji.
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30 lat samorządu terytorialnego w Gminie Gielniów
W bieżącym roku obchodzimy XXX-lecie odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Znaleźliśmy się obecnie
w trudnym czasie, w którym nie możemy wszyscy wspólnie uczestniczyć w obchodach jubileuszu. Nie spotkamy
się szanowni mieszkańcy wspólnie świętować jubileusz
lokalnej demokracji. W tym miejscu należy zatem podsumować i dokonania samorządu Gminy Gielniów.
W ostatnim 30-leciu na obszarze Gminy Gielniów
obserwujemy systematyczny rozwój gospodarczy, którego głównym celem jest poprawa warunków zamieszkania i pracy lokalnej społeczności.
W okresie tym wybudowano ponad 90% istniejącej sieci wodociągowej wynosi 71,18km. Woda do sieci
gminnej jest dostarczana z 4 ujęć :Rozwady Brzezinki,
Jastrząb, Zygmuntów. Stacja uzdatniania wody w Zygmuntowie jest w pełni zautomatyzowana. Następną inwestycją z zakresu infrastruktury sanitarnej była budowa
oczyszczalni ścieków oraz kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej, która to sieć jest nadal budowana w kolejnych
miejscowościach. W minionym okresie na wielu drogach
gminnych i ulicach wykonano nawierzchnię asfaltową
i chodniki. Prowadzona była współpraca ze starostwem
powiatowym w zakresie modernizacji dróg powiatowych
na terenie gminy. Minione lata to praca na rzecz poprawy
warunków działalności społeczno-kulturowej, remont
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie,
świetlic wiejskich w Jastrzębiu, Goździkowie, Rozwadach,
Snarkach i obecnie trwający remont budynku świetlicy
w Bielinach. Kluczowym zadaniem w okresie młodej lokalnej demokracji był nacisk na poprawę warunków edukacji najmłodszej grupy naszego społeczeństwa. W latach

1997-2003. w Rozwadach oddano do użytku budynek
wraz z halą sportową w którym mieści się Publiczna
Szkoła Podstawowa w Rozwadach. W 2001r. przy budynku szkolnym w Gielniowie wybudowano halę sportową
o pow. 1158 m2. Ponadto powstał kompleks sportowy
w ramach programu ORLIK. W Bielinach rozbudowano
istniejącą szkołę o kotłownie i pomieszczenia sanitarne.
W ostatnim okresie we wszystkich szkołach doposażono
sale lekcyjne. Korzystając z instrumentów wsparcia finansowego tak krajowego jak i UE Gmina Gielniów jest
w rakcie oczekiwania na kolejne środki o które aplikuje
aby realizować zadania z myślą o naszych mieszkańcach.
Na przestrzeni tych 30 lat, by budować i zbudować
należało umiejętnie wykorzystać istniejące możliwości
finansowe dla gminy, zwłaszcza po przystąpieniu Polski
do UE.
Pragnę podziękować mojemu poprzednikowi,
pierwszemu Wójtowi Gminy Gielniów wybranemu

w 1990 r. na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym Panu Jakubowi Starnawskiemu oraz radnym
wszystkich kadencji, którzy na przestrzeni XXX lecia
włożyli swój wkład poprzez wspieranie moich inicjatyw
mających tylko jeden cel – rozwój naszej małej Ojczyzny.
Dziękuję
Wójt Gminy w Gielniowie
Władysław Czarnecki

Park w Wywozie- kiedyś.

Z Papieżem.

Budynek szkoły w Gielniowie - kiedyś.

Świetlica wiejska w Bielinach - kiedyś.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach
- obecnie.

Budynek szkoły w Gielniowie. - kiedyś.

Niższe stawki podatku od środków transportowych
w Gminie Gielniów
Rada Gminy Gielniów na posiedzeniu w dniu
28 maja 2020 r. podjęła uchwałę nr XX.85.2020
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na 2020 rok. Aktem tym obniżone
zostały stawki podatku od środków transportowych
do stawek minimalnych określonych przez Ministra
Finansów. Uchwała ma zastosowanie do podatku
począwszy od 1 lipca 2020 r. Od 1 lipca na terenie
Gminy Gielniów zmianie uległy: - wysokość opłaty
za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków wozami
asenizacyjnymi stanowiącymi własność gminy. Opłata
wynosi 46,30 zł za beczkę + 8 % VAT, - opłata za ścieki
dowożone z terenu gminy wozami asenizacyjnymi nie
stanowiącymi własności gminy wynosi 7,20 zł za 1m3
+ 8% VAT. Od 1 lipca zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 210 z późn.
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zm.) w 2019 r. zostały wprowadzone zmiany, które
nałożyły na samorządy obowiązek dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do
obowiązującego prawa. Nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku zamiaru prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jest obowiązek
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze
zwolnienia w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty
od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość. Zwolnienie to jednak przysługuje dopiero po złożeniu nowej deklaracji, a warunkiem korzystania ze zwolnienia jest posiadanie kompostownika
na nieruchomości i gromadzenie w nim bioodpadów.
Od 1 lipca 2020 r. stawka opłaty za odbiór odpaInformator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

dów komunalnych wynosi 12,50 zł na miesiąc od
osoby. Stawka ta obowiązuje, gdy odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji naliczana będzie opłata podwyższona w wysokości 25,00 zł
miesięcznie od osoby. Rada Gminy Gielniów ustaliła, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości
120,00 zł za rok. Podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie
wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
ustala się w wysokości 240,00 zł za rok.

GIELNIÓW

Egzaminy ósmoklasistów 2020 Gmina Gielniów
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Tegoroczny egzamin odbył się w nietypowych warunkach. Nie tylko stres
towarzyszył uczniom w związku z egzaminami ale i obawa związana z epidemią koronawirusa, na egzaminie obowiązywał reżim sanitarny. Mimo to uczniów jak i nauczycieli nie opuszcza wiara w to, że będzie jeszcze pięknie i w dobrych nastrojach oczekują
na wynik egzaminu, które poznają do 31 lipca. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Życzymy więc naszym
uczniom jak najlepszych wyników.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach.

ROZSTANIA NADSZEDŁ CZAS
Ostatni dzwonek szkolny w tym roku zabrzmiał
w marcu. Wszyscy żyli nadzieją, że wrócą w szkolne
mury jeszcze przed wakacjami. Mocno wierzyła w to
także klasa VIII, która zakończyła w tym roku edukację
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gielniowie. Niestety sytuacja w kraju na to nie pozwoliła. Sytuacja
zaś w Gminie sprawiła, że Ósmoklasiści naszej szkoły
dopiero w drugim tygodniu lipca napiszą egzaminy,
a później odbiorą świadectwa zwieńczające ich edukację na tym, podstawowym poziomie. Absolwenci
tegoroczni to : Sebastian Achmierowicz, Adam Grudziecki, Kamil Grudziecki, Maja Grzywaczewska, Martyna Grzywaczewska, Jakub Kobyłka, Adam Kowalski,
Laura Krzyżanowska, Emilia Meuszyńska, Paweł Morawski, Michał Moryc, Karolina Olesik, Natalia Pawlikowska, Angelika Starnawska, Kacper Sokołowski,
Alina Szczygieł. Nie zabrzmi wspólne „Dziękujemy!”,
nie wymienią serdecznego uścisku dłoni, nie powiedzą przygotowanych wierszy i nie zaśpiewają ostatniej
piosenki. Chcą więc tu podziękować całemu Gronu Pedagogicznemu za wspólnie spędzone lata; Panu Dyrektorowi Bartłomiejowi Sionkowi: - za tak duże
zaangażowanie, dbanie o poziom i jakość nauczania,

- za sprawiedliwość i obiektywizm,
- za to, że w naszej szkole czuliśmy
się bezpieczni, - za pogodę ducha i otwartość na nasze sprawy.
Pani Agacie Michałowicz- naszej Wychowawczyni od klasy
4: - za ciepło w oczach, uśmiechu
i sposobie bycia, - za to że nasze
dobro było dla Pani najważniejsze, a każdy- nawet mały problem
bardzo istotny, - za wspaniały wzór
pedagoga -zgłębiającego wiedzę
i odkrywającego nam świat, - za
każdy mądry kierunkowskaz dany
nam na dorosłe życie. Pani Annie
Patrzykąt – naszej Wychowawczyni w klasach I-III: - za spokój
i opanowanie, które tak bardzo z perspektywy czasu
podziwiamy, - za każde wzruszenie i radość z pierwszych napisanych liter i przeczytanych tekstów, - za
obraz szkoły, który jest tak ważny dla początkującego
ucznia: przyjazny, barwny, bezpieczny, sprawiedliwy i wspierający. Pani Jadwidze Szczytowskiej
i Danucie Choińskiej: - za opiekę nad nami w „Zerówce” i oddziale przedszkolnym, - za
to że ten czas wspominamy pięknie
i zawsze z radością maszerowaliśmy
by wspólnie bawić się, śpiewać, przekładać kartki pierwszych książek i zawierać pierwsze przyjaźnie. Całemu
Gronu Pedagogicznemu: - za trud
wniesiony w kształtowanie naszych
charakterów i edukację, - za cenny dar
wiedzy, - za to że możemy tak dobrze
i z tak dużym sentymentem wspominać naszą najważniejszą – pierwszą
szkołę. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:
ABSOLWENCI
Zakończył się ważny rozdział
w życiu naszych dzieci. Są absolwentami Szkoły Podstawowej. Dziś wspominamy pierwszy ich dzień w murach
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

szkolnych, widzimy je z pierwszymi kolorowymi plecakami, wracamy do ich pierwszych zachwytów, fascynacji, ale i wspólnych obaw . Teraz stoi przed nami
młodzież niemalże już dojrzała i dorosła. Ukształtowana z całych sił by być mądrymi i szlachetnymi dorosłymi ludźmi. Jesteśmy i my rodzice, dumni i wzruszeni.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie zaangażowanie
w ich edukację i rozwój. Dziękujemy za Wasz wkład
właśnie w tą naszą dumę i radość. Za to że zdołaliście
sprawić, że nasze dzieci pokochały zdobywanie wiedzy,
że chętnie tu przychodziły po nią właśnie do Państwa.
Dziękujemy że wspieraliście je i czujnie obserwowaliście. Że uczyliście odróżniać dobro od zła. Za to że posyłając dzieci pod Państwa opiekę mieliśmy pewność,
że są bezpieczne. Cieszymy się, że współpraca z nami
była dla Was ważna i wierzyliście we wspólną misję.
Dziękujemy za każdy szczęśliwy powrót naszych dzieci,
z wycieczek i wyjazdów, za każde ogłoszone nam przez
nie, z wypiekami na twarzy i ogromną radością osiągnięcie . Za „skrzydła” i wiarę w siebie, dzięki którym
próg dorosłości ich nie przeraża, a napawa chęcią „zdobycia świata”. Dziękujemy za poziom nauczania ,dzięki
któremu jesteśmy pewni, że nasze dzieci ten świat zdobyć mogą.
RODZICE
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KLWÓW

Kolejny sprzęt komputerowy dla
uczniów i nauczycieli z gminy Klwów
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Klwów
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, otrzymała dofinansowanie na
zakup sprzętu komputerowego. Dzięki temu, zakupiono 14 komputerów stacjonarnych marki Dell, 6 komputerów przenośnych marki Lenovo z oprogramowaniem
systemowym Windows 10 oraz pakietem biurowym
Microsoft Office 2019 na łączna kwotę 55 000zł –
100% dofinansowania.
Zakupione komputery zostały przekazane na rzecz
szkół podstawowych z terenu Gminy Klwów. Dyrektorzy szkół zdecydują o dalszym rozdysponowaniu sprzętu, który umożliwi prowadzenie interaktywnych zajęć
dydaktycznych w ramach zdalnego nauczania. Laptopy
mają profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające
prowadzenie zajęć online.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie
zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów i w ten sposób realizują podstawę
programową.

Portret rodziny
- drzewo
genealogiczne
W miesiącu maju, w nawiązaniu do realizowanych
w przedszkolu zajęć pt. „Moja rodzina”, Niepubliczne przedszkole „Przedszkole marzeń” zorganizowało
konkurs pn. „Portret rodziny”- drzewo genealogiczne.
Celem konkursu była integracja rodzin, promowanie
wspólnego spędzania czasu wolnego, propagowanie
świadomości wartości rodziny, a także rozwijanie zainteresowań plastycznych. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło 1 czerwca.
Warto znać swoje korzenie – wiedzieć kim byli
nasi przodkowie, skąd pochodzili i w jakiej rzeczywistości dorastali. Taka „podróż do przeszłości” własnej
rodziny z pewnością stanie się źródłem nowych, ekscytujących odkryć. Dziękujemy dzieciom za udział
w konkursie „Portret rodziny”- drzewo genealogiczne.
Gratulujemy Weronice i Kacprowi pięknych prac. Podziękowania również dla rodziców za pomoc.

Klwowska orkiestra nie próżnuje
w czasie pandemii
Wydawać by się mogło, że czas w jakim przyszło
nam żyć zniszczy to co udało się wypracować przez
ostatni rok z Dziecięco Młodzieżową Orkiestrą Dętą
z Klwowa. Prawie trzy miesiące rozłąki, brak spotkań
na próbach to niczym zabójstwo dla poczatkujących
muzyków. Jednak zaangażowanie młodzieży i codzienne ćwiczenia w domu, spotkania on-line i stały
kontakt czy to telefoniczny, czy mailowy pozwoliły
utrzymać to co najważniejsze: kondycję i zapał do gry.
Z instrumentalistą jest tak jak ze sportowcem: aby
osiągać sukcesy należy stale trenować i w tej kwestii
młodzież wykazała się ogromna odpowiedzialnością.
1 czerwca udało się zorganizować próbę orkiestry.
Spotkaliśmy się na boisku szkolnym zachowując wszelkie normy jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Radości było
co nie miara z faktu, że możemy się widzieć, ale też
dlatego, że możemy wspólnie muzykować.
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Pojawiło się wyzwanie: 11 czerwca- uroczystości
Bożego Ciała. Dla orkiestry to ważne święto, ponieważ rok temu był to nasz debiut, który wspominamy
z nostalgią. Zorganizowaliśmy jeszcze trzy próby, aby
przygotować się do tego wydarzenia.
Repertuar niewiele odbiegał od ubiegłorocznego,
lecz praca dzieciaków pozwoliła na ubogacenie pieśni
o kolejne dwa głosy, więc udało się uzyskać brzmienie
w pełnej harmonii co przy tak krótkim czasie nauki
z takimi utrudnieniami jakie nas spotkały świadczy
tylko o tym, że mamy do czynienia z niezwykle utalentowaną i pracowitą młodzieżą.
Z tego miejsca pragnę podziękować ks. Proboszczowi Stanisławowi Pudzianowskiemu za zaproszenie
dzieciaków i młodzieży na słodki i orzeźwiający poczęstunek w postaci lodów. To dla nich bardzo ważne
i dowartościowujące.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Z nadzieją patrzymy w przyszłość i liczymy, że nic
już nie ograniczy naszej pracy. Klwowscy, młodzi muzycy maja ambitne plany i pragną się rozwijać. Dlatego tez serdecznie zapraszamy w nasze szeregi już od
września wszystkich, którzy kochają muzykę i chcieliby
rozwijać swoje pasje razem z nami.
Kapelmistrz orkiestry
Beata Zagaj

KLWÓW

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa
egzaminy ósmoklasistów odbyły się w innym terminie
od planowanego, bo aż dwa miesiące później. Tegoroczny egzamin wiązał się nie tylko ze stresem związanym ze zmierzeniem się z intelektualnym wyzwaniem.
Trzy miesiące nieobecności w szkole, polegając jedynie
na nauczaniu zdalnym, było dla wszystkich dalekie od
tradycyjnego przygotowania się do egzaminów. Teraz musieli stanąć do egzaminu, któremu towarzyszą
ograniczenia związane z panującą epidemią koronawirusa. Mimo to do egzaminu przystąpili z dużym zaangażowaniem. Uczniowie byli rozsadzeni w bezpiecznej
odległości i tak wpuszczani do szkoły - w maseczkach
i dezynfekowali ręce. Nauczyciele w przyłbicach zachowując środki bezpieczeństwa. Jako pierwszy odbył się
egzamin z języka polskiego. Drugiego dnia przyszedł
czas na matematykę. Ostatniego dnia uczniowie zmierzyli się z językiem angielskim.
Pomimo napięcia, którego w czasie tegorocznych egzaminów niestety było więcej, mamy nadzieję, że młodzi ludzie zaliczą je do udanych. Trzymamy kciuki.

Dzień Dziecka
w Podczaszej Woli
W dniu 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka
i z tej okazji rodzice przygotowali niespodziankę dla tutejszych dzieci. Każdy miał swój udział w realizacji imprezy. Tatusiowie rozpalili
ognisko, a mamusie przygotowały kiełbaski oraz słodki poczęstunek
dla wszystkich zebranych. Młodzież z odpowiedzialnością przystąpiła do smażenia kiełbasek nad ogniskiem z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Najmłodszym pociechom pomagali
rodzice lub starsze rodzeństwo. Następnie impreza przeniosła się
do budynku Świetlicy Wiejskiej. Uczestnicy mieli możliwość pograć
w gry planszowe i tenisa stołowego. Również zabawki nie leżały na
półkach bo najmłodsi uczestnicy z zainteresowaniem zajęli się nimi.
Następnie chłopcy rozegrali mecz na boisku zlokalizowanym przy
świetlicy, a dziewczynki im kibicowały tańcząc przy muzyce. Każde dziecko z okazji swojego święta otrzymało prezent, co sprawiło
uśmiech na twarzy dzieci. Rodzice również byli bardzo zadowoleni,
mieli okazję porozmawiać przy kawie ze znajomymi. Wszyscy super się bawili aż do zachodu słońca, zwłaszcza dzieci, które czekają
z niecierpliwością na kolejną imprezę.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ

Gmina przekazała na rzecz powiatu przysuskiego
dokumentacje techniczna strzelnicy
sportowo-wojskowej w LipinacH
W dniu 16 czerwca b.r. Wójt Gminy Odrzywół Marian
Kmieciak przekazał na ręce Wicestarosty Pana Marka Kilianka
i Skarbnika Pani Ewy Białeckiej opracowaną przez gminę dokumentację, która została uzgodniona przez Wojskowy Instytut
Uzbrojenia i Techniki . Koszty dokumentacji na podstawie Porozumienia z powiatem pokryła gmina Odrzywół. Obecny projekt
strzelnicy obejmuje 6 stanowisk strzeleckich przystosowanych
do strzelania stojącego i leżącego na liniach 25m, 50m, i 100m.
Poziom zabezpieczenia umożliwi strzelanie z broni maszynowej. Strzelnica została usytuowana na działkach gminy Odrzywół i powiatu przysuskiego. Inwestycję zrealizuje powiat przysuski ze środków własnych i dotacyjnych z Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Strzelnica będzie służyć organizacjom strzeleckim, młodzieży Zespołu Szkół w Lipinach i WOT. Z obiektu będą mogli
korzystać także myśliwi. Wicestarosta i Pani Skarbnik zapowiedzieli rozpoczęcie budowy obiektu w II połowie 2020 r.

Sołectwo Myślakowice wybrało nowego Sołtysa
W dniu 21 czerwca 2020r. w Środowiskowym Domu Samopomocy mieszkańcy Sołectwa Myślakowice wybrali nowego sołtysa. Następca śp. Piotra Bielskiego,
zmarłego kilka tygodni temu sołtysa, została Pani Aldona Kabzińska. Pani Aldona jest ósmą kobietą wybrana na stanowisko sołtysa w gminie Odrzywół / na 16
sołectw/.

dr Andrzej Majchrzak „Zasłużony dla gminy Odrzywół”
W dniu 1 czerwca b.r. z powodu ograniczeń epidemiologicznych miała
miejsce skromna uroczystość pożegnania wieloletniego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ( a wcześniej Ośrodka Zdrowia)
w Odrzywole, dr Andrzeja Majchrzaka.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gapys na podstawie uchwały Rady
Gminy wręczył Panu doktorowi dyplom o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla gminy Odrzywół”. Wójt Gminy Marian Kmieciak przekazał Panu doktorowi pamiątkową szablę.
Dr Andrzej Majchrzak był lekarzem i kierownikiem Ośrodka Zdrowia a potem Dyrektorem SP ZOZ w Odrzywole w latach 1964 – 2020 .
W spotkaniu wzięły udział kierowniczki jednostek organizacyjnych gminy
Odrzywół.
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Świetlica i Izba Pamięci ks. Jana Ziei w Kolonii Ossie
zostały oficjalnie otwarte
W sobotę 20 czerwca b.r. w Kolonii Ossie miała
miejsce uroczystość oddania do użytku i poświęcenia
świetlicy wiejskiej i mieszczącej się w niej Izby Pamięci
ks. Jana Ziei.
Z przyczyn epidemicznych uroczystość odbyła
się w skromnym gronie samorządowym i sołeckim.
Uczestników uroczystości przywitał Wójt Marian Kmieciak. Przypomniał, że pierwotnie na uroczystość planował zaprosić mieszkańców Kolonii Ossa, Wandzinowa
i Ossy. Przygotowany był pokaz plenerowy filmu „Zieja”
oraz występy ludowe. Z powodu zagrożenia epidemią
uroczystość jak i działalność świetlicy zostały mocno
ograniczone.
Poświęcenia budynku dokonał ks. Proboszcz
Adam Łukiewicz, który przypomniał też drogę życiową
księdza Jana.
W imieniu Marszałka Adama Struzika radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Przybytniak odczytał list
Marszałka do uczestników uroczystości i przekazał
książki i publikacje o księdzu Ziei. W uroczystości wzięli
też udział Starosta przysuski Marian Niemirski i radna
Sejmiku Mazowieckiego Ewa Białecka.
Świetlica posiada 235m2 powierzchni użytkowej
i składa się z sali głównej, Izby Pamięci, kuchni i zaplecza socjalnego. W Izbie zostały zgromadzone prawie
wszystkie pamiątki po księdzu Ziei, jednym z najwybitniejszych kapłanów XX wieku. Świetlica będzie wykorzystywana przez mieszkańców Kolonii Ossy i Wandzinowa, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie
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Wiejskie oraz dzieci i młodzież. Obok świetlicy został
zbudowany mały plac zabaw. Budynek i otoczenie posiadają monitoring wizyjny. W budynku będą prowadzone m.in. warsztaty folklorystyczne, kursy komputerowe i nauki języków obcych dla mieszkańców gminy.
Inwestycja kosztowała 1 mln zł. Na jej realizację gmina,
jako jedna z kilkunastu na Mazowszu, pozyskała dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w najwyższej kwocie 500 tys. zł. Na koszty dokumentacji i wyposażenie swoje fundusze sołeckie przekazały
sołectwa Kolonia Ossa i Wandzinów.
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POTWORÓW

Kangur 2020
W tym roku w dniach 2- 6 czerwca w naszej
szkole, został przeprowadzony zdalnie konkurs
„Kangur Matematyczny”.

Zbiórka karmy dla Schroniska
27 maja 2020 r. opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego przekazał Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Radomiu karmę zebraną przez naszych uczniów. W zbiórce karmy wzięli udział głównie członkowie Szkolnego
Klubu Ekologicznego. Przekazaliśmy łącznie: 38,2 kg karmy suchej i 3,4 kg karmy mokrej.
Wszystkim uczniom, którzy podarowali karmę serdecznie dziękujemy!
Za przekazane dary pracownicy Schroniska umieścili na swojej stronie podziękowanie dla naszej szkoły.

2 czerwca kategoria Kadet, z naszej szkoły pisało
10 uczniów.
3 czerwca kategoria Beniamin, z naszej szkoły
pisało 26 uczniów.
4 czerwca kategoria Maluch, z naszej szkoły pisało 14 uczniów.
5 czerwca kategoria Żaczek, z naszej szkoły pisało 16 uczniów. Niestety nie wszyscy uczniowie
przystąpili do konkursu.
Oto najwyższe wyniki uczniów naszej szkoły:
Bardzo dobry wynik uzyskała Wencel Maja III a
w kategorii Maluch
Wyróżnienia:
- w kategorii Żaczek
Cipora Kaja II b
Dalbiak Adam II a
- w kategorii Maluch
Kałuziński Tomek III a
- w kategorii Beniamin
Rus Michał V a
-w kategorii Kadet
Podkowa Dawid VII b
Milczarski Tomasz VIIIa
Gratuluję świetnych wyników. Wszystkim
uczestnikom konkursu dziękuję za poświęcony
czas, zaangażowanie wraz z Towarzystwem
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych organizatorami XXIX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę
logiczną – czteroelementowy TANGRAM. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców będziecie mogli
odebrać w dniu zakończenia roku szkolnego.
Nauczycielom matematyki i wychowawcom klas
pierwszej, drugich i trzecich serdecznie dziękuję
za pomoc w przygotowaniu zdalnej edycji konkursu.

SZKOLENIA REZERWY SZANSĄ DLA TYCH,
KTÓRZY STRACILI PRACĘ
Na podstawie Decyzji NR 187/DSiPO ministra obrony narodowej ochotnicy, którzy w ostatnim czasie ze względuna epidemię koronawirusa utraciły pracę,
mogą zapisać się na szkolenia. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca
złotych.
Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach tak zwanej służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli
starać się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.
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POTWORÓW
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Potworów Marek Klimek
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)
Wójt Gminy Potworów
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Potworów.
1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
• być osobą pełnoletnią,
• zamieszkiwać na terenie danej gminy,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
• zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego
wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
• jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby
punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
6. Wymagane dokumenty:
• Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego;
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo
skarbowe;
• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
7. Kandydatury na rachmistrzów terenowych należy zgłaszać osobiście w godzinach
pracy Urzędu Gminy w Potworowie, tj.: 7:30 – 15:30, w terminie od dnia 15.06.2020 r.
do 08.07.2020 r.
8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela:
Agnieszka Natorska, tel. 48 671 30 46 wew. 117
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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XVIII Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha
W dniu 18 czerwca 2020r. o godzinie 10:00 rozpoczęła
się XVIII Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha. Obrady
prowadzone były w dwóch etapach. Po tygodniowej
przerwie, 25 czerwca posiedzenie Rady zostało wznowione. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w sesji, również i tym razem posiedzenie Rady
miało miejsce w Sali kinowej Domu Kultury w Przysusze.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta
Przysucha Tomasz Matlakiewicz oraz Skarbnik Aneta
Olborska. Sekretarz Wojciech Masłowski oraz Kierownik
Wydziału Mienia Komunalnego Jerzy Wolak uczestniczyli w sesji w formie online. Po otwarciu sesji przez
Przewodniczącego Rady Mirosława Pierzchałę, zostały
wprowadzone zmiany w porządku obrad, a następnie
urbanista- Paweł Wasilewski, dokonał prezentacji projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przysucha. Studium jest obligatoryjnym dokumentem planistycznym
sporządzanym w granicach administracyjnych, określającym wizję rozwoju gminy i miasta oraz zawierającym
szereg warunków i zasad działania, mających doprowadzić do jej realizacji. Sporządzona analiza wykazała, iż
obowiązujący dokument z 1999r. jest już w znacznym
stopniu zdezaktualizowany i wymaga kompleksowej
zmiany. Projekt studium wraz z prognozą był wyłożony do publicznego wglądu w okresie luty-marzec
2020r. oraz została przeprowadzona dyskusja publiczna. Rada podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Przysucha. Podczas
sesji zostało przedstawione Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
i Miasta Przysucha za rok 2019. Realizacja Programu
ma na celu stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy, zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla osób
uwikłanych w przemoc, zmniejszenie skali zjawiska
przemocy oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego
systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych,
bądź uwikłanych w przemoc w rodzie. Została także
podjęta Uchwała w sprawie przyjęcie oceny zasobów
pomocy społecznej Gminy i Miasta Przysucha za 2019
rok. Powyższa ocena została przygotowana w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
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Zasoby pomocy społecznej Gminy i Miasta Przysucha
obejmują w szczególności: dane o sytuacji społecznej
i demograficznej w gminie, przedstawiają infrastrukturę wybranych podmiotów realizujących zadania polityki
społecznej, kadrę pomocy społecznej, organizację pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, rodzaje ich problemów. Kolejne podjęte przez
Radę Gminy i Miasta Przysucha Uchwały, dotyczyły wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie zalewu w Przysusze
ul. Topornia. Na wniosek Ośrodka Wypoczynkowego
„Marysieńka” określony został sezon kąpielowy w okresie od 29.06.2020r. do 28.07.2020r. oraz na wniosek
Ośrodka Wypoczynkowego „Krokodyl u Jana” w okresie
od 30.07.2020r. do 28.08.2020r. Ponadto w trakcie posiedzenia omówione zostały propozycje Domu Kultury
oraz Biblioteki Publicznej w Przysusze dla dzieci i młodzieży na okres wakacji letnich 2020r, których realizacja
jest uwarunkowana panującą sytuacją epidemiologiczną. Kolejnymi podjętymi przez Radę uchwałami były:
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
rok 2020 oraz Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata
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2020-2025. Skarbnik Gminy i Miasta Przysucha Aneta
Olborska szczegółowo omówiła zakres wprowadzonych
zmian, dotyczących zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2020r., jak również planu wydatków, przy
czym deficyt budżetu nie uległ zmianie. Dodatkowymi
zagadnieniami, wprowadzonymi do porządku obrad
były: Uchwała podjęta w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mająca
na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Grodzkiej, Chopina,
Przemysłowej i Osiedlu Południe w Przysusze”; Uchwała
podjęta w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mająca na celu
pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa
sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Grodzkiej, Leśnej
i Żytniej w Przysusze”; Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały z dnia 7 maja 2020r. dotyczącej zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie
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planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków”. W związku z planowanymi wpłatami mieszkańców na realizację ww. zadania, zmniejszona została planowana kwota pożyczki z 420 000,00
zł do kwoty 280 710,00 zł. Podczas pierwszego etapu
obrad w dniu 18 czerwca br. Burmistrz Gminy i Miasta
Przysucha Tomasz Matlakiewicz przedstawił Raport
o stanie Gminy i Miasta Przysucha za 2019 rok. Raport
będący kompleksowym i miarodajnym zestawieniem
najważniejszych danych o samorządzie, kompendium
wiedzy o działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności z zakresu realizacji polityk, programów
i strategii, stanu realizacji Uchwał Rady Gminy i Miasta

Przysucha oraz zachodzących w samorządzie zmian. Na
treść opracowanego Raportu, składają się informacje
obejmujące zadania i działania, jakie były realizowane
przez samorząd, jednostki organizacyjne oraz instytucje
kultury. Raport powstał w oparciu o informacje uzyskane z poszczególnych wydziałów urzędu, jak również
jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Przysucha.
Opracowany Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha
za rok 2019, jest dostępny na stronie Urzędu Gminy
i Miasta w Przysusze www.gminaprzysucha.pl. Po dokonanej prezentacji ww. Raportu, rozgorzała burzliwa
dyskusja, po której obrady sesji zostały wstrzymane.
W dniu 25 czerwca 2020r. nastąpiło wznowienie obrad Rady Gminy i Miasta Przysucha. Podczas drugiego

etapu posiedzenia Rady, zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
i Miasta Przysucha wotum zaufania: „za” głosowało
7 Radnych, „przeciw” 8, nikt nie wstrzymał się od głosu. Rada Gminy i Miasta Przysucha pozytywnie oceniła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przysucha za 2019r.
Pozytywną ocenę realizacji budżetu wystawiła również
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Następnie Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gminy
i Miasta Przysucha absolutorium. Ostatnim punktem
obrad było omówienie spraw różnych oraz pism, które
wpłynęły do Rady.
Dorota Widawska

Umowy na remont
OSP oraz na
poprawę
infrastruktury
drogowej
już podpisane
W dniu 24 czerwca 2020r. w Radomiu Burmistrz Gminy
i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz oraz Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski podpisali Umowy o dofinansowanie. Gmina i Miasto Przysucha pozyskała kolejne środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w wysokości: 20 000,00 zł na remont garażu
w budynku OSP w Przysusze w ramach programu „Mazowieckie
Strażnice OSP-2020”; 95 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej
Dębiny-Krajów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja
zadań planowana jest do końca 2020 roku.

Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha oraz Aneta Olborska Skarbnik
podczas podpisania Umów na dofinansowanie zadań.
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Odnowiony plac zabaw w centrum
Przysuchy
W centrum Przysuchy przy ul. Przemysłowej odnowiony został plac zabaw. Samorząd inwestuje nie tylko
w nowe rzeczy, ale również remontuje to, co już było wykonane. W miejsce zniszczonej, wypaczonej i nierównej
nawierzchni, zamontowana została nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej, wraz z podkładem amortyzującym.
Położona sztuczna trawa, to ciekawa i praktyczna alternatywa, jako bezpieczna nawierzchnia dla dzieci korzystających z placu zabaw.

Pieniądze z FIS
dla Gminy
i Miasta
Przysucha

Rusza rządowy program wsparcia dla samorządów. Z Funduszu Inwestycji Samorządowych
w ramach dotacji Gmina i Miasto Przysucha
otrzyma kwotę 631 851,00 zł. Są to środki przekazane przez rząd, które będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty
szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne
niezbędne lokalnie działania. Co ważne - wsparcie jest bezzwrotne!

Gmina i Miasto Przysucha przystąpiła do projektu
partnerskiego z Samorządem Mazowsza
W dniu 25 czerwca 2020r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Radomiu zawarta została Umowa partnerska w
związku z deklaracją przystąpienia Gminy i Miasta
Przysucha w charakterze Partnera, do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i
uczniów do nauczania zdalnego”. W ramach przedsięwzięcia planowane jest:

-wyposażenie PSP w Skrzyńsku w sprzęt technologii
informacyjno-komunikacyjnej do prowadzenia zajęć
edukacyjnych,
-zaopatrzenie w pakiety oprogramowań umożliwiające prowadzenie nauki w formie zdalnej,
-przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w programie.

Ponadto z założeń projektowych wynika, że wsparciem
objęci zostaną:
-uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym z niepełnosprawnością,
-uczniowie nieposiadający warunków technicznych do
uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych, w tym
nieposiadający dostępu do internetu.

Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha oraz Grażyna Nicpoń Zastępca Skarbnika na podpisaniu Umowy partnerskiej.
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Stypendia
sportowe
w nowej formie
Po raz pierwszy zostały przyznane stypendia
sportowe w nowej formie
przez Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha Tomasza
Matlakiewicza. Otrzymało je 17 zawodników oraz
trener drużyny piłkarskiej
SKS „OSKAR” Przysucha, za
uzyskane wysokie wyniki
w rozgrywkach IV ligi i zdobycie Pucharu Polski regionu radomskiego w sezonie 2019/2020. Przyznane
stypendia są ukoronowaniem ciężkiej pracy oraz czasu
poświęconego na rzecz sportu. Gratulujemy wyjątkowych osiągnięć sportowych i życzymy kolejnych sukcesów po wznowieniu rozgrywek.

Środki na rozwój
bazy sportowej
Z Samorządu Województwa Mazowieckiego
przyznane zostało dofinansowanie dla Gminy i Miasta
Przysucha w wysokości 90 000,00 zł. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
Samorząd jeszcze w tym roku przystąpi do realizacji inwestycji pn. „Poprawa dostępności do istniejącej
infrastruktury sportowej poprzez budowę ciągów komunikacyjnych, trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy zespole boisk do piłki siatkowej plażowej
w Przysusze przy ul. Topornia”.

Wsparcie dla sołectw
Gmina i Miasto Przysucha została Beneficjentem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Pod koniec czerwca br. w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie 5 Umów przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Tomasza Matlakiewicza oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała
Rajkowskiego. Z Samorządu Województwa Mazowieckiego gmina pozyskała środki w wysokości 50 000,00 zł na realizację następujących przedsięwzięć:
-doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębinach w sprzęt agd, rtv, sprzęt komputerowy, meble, gry zręcznościowe;
-doposażenie świetlicy wiejskiej w Krajowie w sprzęt agd, rtv, meble, sprzęt sportowy;
-zakup altany wraz z wyposażeniem dla Huciska,
-zakup oraz montaż urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pomykowie,
-zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Zawadzie.
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EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW I ZAKOŃCZENE ROKU SZKOLNEGO
2019/2020 W OKRESIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM COVID-19
We wtorek 16 czerwca rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, podsumowujący naukę w szkole podstawowej. Termin ten został wydłużony o niemal dwa
miesiące - pierwotnie miał się rozpocząć w dniach 21-23 kwietnia, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną musiał zostać przełożony. Zgodnie z wytycznymi
sanitarnymi opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, uczniowie podczas
egzaminów musieli przestrzegać reżimu sanitarnego. Na egzaminy musieli się stawić w maseczkach, które mogli zdjąć dopiero na czas pisania egzaminu. Zasiadali
w ławkach oddzielonych od siebie o 1,5 metra. Nie ominął ich obowiązek dezynfekcji dłoni i przedmiotów. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty rozłożony został na trzy
dni z uwagi na fakt, iż uczniów czekało rozwiązywanie zadań z trzech przedmiotów.
Egzamin z języka polskiego rozpoczął się we wtorek o godz. 9.00. Uczniowie między
innymi odpowiadali na pytania dotyczące “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Pisali
przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym musieli przekonać słuchaczy, że książki są źródłem mądrości. W środę uczniowie zmagali się z matematyką. Geometria i pierwiastki sprawiły trochę kłopotu. Zadania dotyczące ostrosłupów
i kątów były raczej trudne i czasami podchwytliwe - relacjonowali ósmoklasiści. Dla
niektórych łatwe, dla innych trudne było też zadanie z siatką ostrosłupa. W czwartek uczniowie przystąpili do ostatniego egzaminu - z języka obcego nowożytnego.
Praktycznie wszyscy uczniowie „przysuskich” szkół na egzaminie wybrali język angielski, tylko jedna uczennica PSP 1 w Przysusze zdawała na egzaminie język niemiecki. Ósmoklasiści m.in. pisali e-mail, w którym musieli opisać prezent dla kolegi.
W roku obecnym, w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Przysucha do egzaminów przystąpiła następująca liczba uczniów klas ósmych: PSP1
– 39 uczniów, PSP2 – 30 uczniów i PSP Skrzyńsko – 15 uczniów. Dla porównania,
w ubiegłym roku szkolnym liczba uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty przedstawiała się następująco: PSP1 – 38 uczniów, PSP2 – 35 uczniów, PSP
Skrzyńsko – 30 uczniów. Wypełnione przez ósmoklasistów arkusze zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą
ogłoszone 31 lipca. Tego dnia uczniowie poznają swoje wyniki, a także otrzymają
zaświadczenia o uzyskanym na egzaminie rezultacie.
Zakończenie roku szkolnego zawsze wiąże się z upragnionymi wakacjami
wszystkich uczniów. Gdyby nie pandemia koronawirusa, zakończenie roku odbyłoby
się w tradycyjny sposób, tak jak wyglądało to do tej pory - uroczysty apel, uczniowie
ubrani na galowo, osobisty odbiór nagród, wyróżnień oraz świadectw. Niestety ze
względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia, w tym
roku nie było tradycyjnych akademii. Pożegnanie ze szkołą zostało ograniczone do
wręczenia uczniom świadectw. Odbyło się to 26 czerwca przy zachowaniu reżimu
sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, według uło-
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żonych przez dyrektorów placówek harmonogramów. Uczniowie poszczególnych
klas, o wyznaczonej w harmonogramie godzinie, w maseczkach i rękawiczkach
mogli odebrać upragnione świadectwa. Oczywiście ich odbiór w tym dniu nie był
obowiązkowy, w każdej z „przysuskich” szkół istnieje możliwość odbioru świadectw
w wyznaczonych dniach oraz w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu
się, w sekretariatach szkół. Podsumowując rok szkolny 2019/2020 Burmistrz Gminy i Miasta wystosował list skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników
Oświaty oraz Rodziców i Uczniów, z podziękowaniem za wytrwałość i zaangażowanie w nowych, trudnych warunkach nauczania oraz życzeniami zdrowych i bezpiecznych wakacji. Zakończenie roku szkolnego to nie tylko świadectwa, to też wyróżnienia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów. Tegoroczne stypendia Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha, za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze. Burmistrz przyznał również w tym roku nagrodę specjalną, za bardzo dobre wyniki w nauce, dla uczennicy Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Przysusze. Oprócz nagród Burmistrza, wyróżniający się uczniowie otrzymali również szkolne stypendia za wyniki w nauce lub za wyniki sportowe.
Dyrektorzy szkół w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel
w budżecie szkoły, przyznali stypendia łącznie dla 116 uczniów.
Przysuska Administracja Oświaty
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Dnia 28 czerwca 2020r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z panującą epidemią, wybory powszechne zostały zorganizowane przy zastosowaniu szczególnych zasad, wytycznych sanitarnych, określonych
środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19
oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa w lokalach wyborczych, mając
na względzie zapewnienie ochrony zdrowia osób przebywających w lokalach obwodowych komisji wyborczych. W lokalach wyborczych mogła przebywać ograniczona
liczba osób, członkowie komisji zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, a przy
wejściu do lokalu wyborczego, w widocznym miejscu, umieszczone były płyny do dezynfekcji rąk dla wyborców. Obowiązujące zalecenia nakładały obowiązek kilkakrotnego przeprowadzenie w trakcie głosowania dezynfekcji klamek, urn wyborczych,
stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni byli wyborcy. Głosowanie odbywało się w lokalach wyborczych między 7:00 a 21:00 w formie tradycyjnej, przez
umieszczenie urzędowych kart do głosowania w urnie wyborczej. W wyborach na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 28 czerwca 2020r. wyborcy
mieli możliwość skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania. W przypadku
głosowania korespondencyjnego w kraju, wyborcy korzystali z dostarczonego przez
zespół pocztowy pakietu wyborczego. W pakiecie wyborczym znajdowała się: instrukcja głosowania korespondencyjnego, karta do głosowania, koperta na kartę do

głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie wyborczej,
koperta zwrotna. Z tej formy głosowania na terenie Gminy i Miasta Przysucha skorzystało 119 wyborców. Procedury głosowania, wprowadzały również zmianę dotyczącą struktury obwodowych komisji wyborczych oraz zmiany kalendarza wyborczego.
Według nowych unormowań, minimalny skład obwodowej komisji wyborczej wynosił 3 osoby (według poprzednich przepisów, minimalny skład komisji wynosił od 7 do
13 osób, w zależności od liczby mieszkańców danego obwodu). Na terenie Gminy
i Miasta Przysucha w związku z przeprowadzonymi 28 czerwca 2020r. wyborami,
powołanych zostało 8 komisji obwodowych: w Skrzyńsku, Smogorzowie, Janikowie,
Ruskim Brodzie, Dębinach oraz trzy w Przysusze. Druga tura wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej została zaplanowana na 12 lipca 2020r.
Dorota Widawska
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RUSINÓW

Kolejne laptopy dla PSP im. Jana
Kochanowskiego w Rusinowie
Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski
przekazał Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie Dariuszowi
Ciecierskiemu 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu
pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiony sprzęt 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 Komisja powołana przez Dyrekcję Szkoły.

Egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie
Uczniowie w dniach 16-18 czerwca 2020 roku przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.
To pierwszy poważny test dla uczniów, który decyduje o przyjęciu do wymarzonej szkoły
średniej.
Według przygotowanego na początku roku szkolnego kalendarza wydarzenie to
miało się odbyć w kwietniu. Niestety, epidemia koronawirusa opóźniła egzaminy o blisko
dwa miesiące. To był szczególny egzamin i duże wyzwanie dla uczniów, którzy ostatni etap
przygotowań pokonali uczestnicząc w zdalnych lekcjach. Niektórzy z nich uczestniczyli
w konsultacjach z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Egzamin odbył się
z zachowaniem rygorów sanitarnych, zgodnie z procedurami o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przygotowanymi przez CKE.
Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane
do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu będą
ogłoszone 31 lipca br. Wtedy uczniowie poznają rezultaty swoich egzaminacyjnych zmagań i otrzymają zaświadczenia.

Życzymy uczniom, aby uzyskane przez nich wyniki pozwoliły im zrealizować swoje marzenia i dostać się do wybranej szkoły.

Przebudowa i remont (modernizacja) budynku świetlicy
wiejskiej w Brogowej
Inwestycja miała na celu zmodernizowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brogowa. Przeprowadzone roboty budowlane obejmowały: wymianę
pokrycia dachu, termomodernizację całego budynku, częściową przebudowę ist-
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niejącego układu funkcjonalnego obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
kompleksowy remont pomieszczeń (sali głównej, zaplecza higieniczno-sanitarnego,
sanitariatów, pomieszczenia porządkowego, zaplecza kuchennego, zmywalni, korytarza) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy. Wykonano także instalacje sanitarne, elektryczne, posadzki, tynki i malowanie ścian oraz wybudowano
dwie toalety. Obiekt został wyposażony w nowy sprzęt AGD i meble.
Zrealizowana inwestycja przyczyni się do pełnego wykorzystania istniejącego
obiektu, wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost
aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY RUSINÓW
W dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Rusinowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Rusinów VIII
kadencji, na której Wójt Gminy Rusinów przedłożył raport o stanie Gminy
Rusinów za 2019 rok. Następnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu
Gminy Rusinów za 2019 rok. Budżet po stronie dochodów zamknął się w kwocie
19,92 mln złotych. Dochody Gminy pochodziły w 46,3% z subwencji państwowych,
w 35,0% z pozyskanych dotacji, w 9,8% pochodziły z udziału w podatku dochodowym, a 5,4% pochodziło z opłat komunalnych i podatków samorządowych.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 19,31 mln zł. Budżet zamknął
się na koniec roku nadwyżką finansową w kwocie 610.523,12 zł. Największy udział
w wykonanych wydatkach miały wydatki na realizację zadań oświatowych, które
stanowiły 32,0% poniesionych wydatków ogółem. Na realizację zadań socjalnych
wydatkowano 31,28% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie administracji, gospodarki komunalnej, kultury i infrastruktury gminnej.
Z wydatków inwestycyjnych największe kwoty przeznaczono na przebudowę
i remont (modernizację) budynku świetlicy wiejskiej w Brogowej (545.735,44 zł),
zagospodarowanie działki nr 3025/3, 3025/4 i 2763/1 w miejscowości Rusinów
(295.710,39 zł) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz.
nr ew. 2147, 3429, 5315, 2172 – Etap I (248.322,03 zł).

Stan zadłużenia Gminy Rusinów wyniósł na koniec 2019 roku 360.066,88 zł i były
to zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW.
Przedłożone sprawozdanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu realizacji budżetu w 2019 roku.
Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie i udzieliła Wójtowi absolutorium.

Dotacja na drogę w Przystałowicach Małych
Gmina Rusinów otrzymała dotację w wysokości 75 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4 wraz
z włączeniem do drogi powiatowej dz. nr 1597/1 i dz. nr 235”.

„Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”
Słowa zaczerpnięte z pieśni Jana Kochanowskiego
oddają ducha współczesnych czasów i mogą być wskazówką, jak postępować w obliczu panoszącego się wirusa. Patron Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie
przekazuje nam w swoich utworach receptę na trudne
czasy, uczy nas pokory, poddania się losowi i panowania nad swoimi emocjami w najtrudniejszych chwilach
życia. Jakże nam potrzeba teraz tego filozoficznego
stoicyzmu, aby zrozumieć, że „nie już słońce ostatni raz
zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi”. Po-

czątek czerwca wiązał się w naszej społeczności szkolnej
z przygotowaniami i obchodami Święta Patrona Szkoły.
W tym roku w ciszy i zadumie chętni uczniowie czytali
dla Mistrza, oddając pokłon jego ponadczasowej myśli. Te indywidualne, krótkie spotkania z poezją Jana
z Czarnolasu wydawały się być głębokim przeżyciem,
a niedoceniane, nieuchwytne kiedyś słowa zdawały
się teraz krzyczeć: „Ty nie miej za stracone, co może być
wrócone”. Tak. Pragniemy powrotu do czasów sprzed
epidemii, by móc wspólnie cieszyć się z możliwości bycia
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z innymi, by służyć uczniom wiedzą i doświadczeniem,
by patrząc drugiemu człowiekowi w oczy, widzieć w nich
radość. Trudno nam pojąć to, o czym już poeta rozprawiał
przed wiekami. Doświadczony ogromnym cierpieniem,
przypomina, że „Nic wiecznego na świecie/ Radość się
z troską plecie” Na razie niech pocieszeniem dla nas będą
ostatnie wersy Pieśni IX napisane ręką ojca poezji polskiej, jednego z największych umysłów szesnastowiecznej Europy: „Siła Bóg może wywrócić w godzinie,
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie”
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WIENIAWA

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na rachmistrzów terenowych
W związku z ogłoszonym w dniu 15.06.2020 r. przez Gminnego Komisarza
Spisowego naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych Powszechnego
Spisu Rolnego informujemy, że nabór ten zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
31.07.2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728)
jest naborem otwartym i konkurencyjnym. Kryteria jakie musi spełniać osoba deklarująca chęć udziału w procesie rekrutacji na rachmistrza terenowego PSR 2020,
zostały określone w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z postanowieniami ww.
przepisu, nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród
osób: 1) pełnoletnich, 2) zamieszkałych na terenie danej gminy, 3) posiadających
co najmniej średnie wykształcenie, 4) posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie, 5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe. Potwierdzenie spełnienia wymogów ustawowych kandydat na rachmistrza składa poprzez oświadczenie, z klauzulą „jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Kolonie letnie dla dzieci rolników - Wakacje 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z organizowanej przez Gminę Wieniawa
w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras
z Lublina, kolonii letniej, która została zaplanowana
w terminie 21.07.2020 – 30.07.2020 w m. Biały
Dunajec oraz w terminie 22.08.2020 – 31.08.2020
w m. Rzucewo (woj. pomorskie). Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych
im. Teresy Kras z Lublina na bieżąco śledzi wszystkie
wytyczne sanitarne dotyczące organizacji transportu
autokarowego, usług hotelarskich i gastronomicznych,
pracy wychowawczej z dziećmi oraz w szczególności
organizacji wakacyjnego wypoczynku. Stowarzyszenie
wdrożyło wszystkie zalecenia zawarte w „Wytycznych
GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży”, będzie również na bieżąco dostosowywać
wyjazdy do aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb. Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy
Kras z Lublina jako duży organizator kolonii, jest pod
stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów
oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% turnusów
dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby. Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł
brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł
brutto. W przypadku kolonii w Białym Dunajcu Kuratorium Oświaty w Warszawie finansuje powstałą różnicę,
w związku z czym rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. W przypadku kolonii nad morzem, w Rzucewie,
woj. pomorskie, różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł może
być pokryta m.in.: - ze środków finansowych będących
w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów
Gmin; - z opłat wnoszonych przez rodziców. Stowarzyszenie zapewnia kompleksowe zorganizowanie kolonii
m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):
- zakwaterowanie i wyżywienie, - transport autokarowy, - atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu
do wszystkich zwiedzanych obiektów, - wyjście na basen/kąpielisko, - zajęcia rekreacyjno – sportowe, gry
i zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne itp., - opieka
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej
itd., Uwaga – realizacja programu (wycieczek itp.) bę-
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dzie uzależniona od wytycznych sanitarnych i aktualnej sytuacji epidemicznej. Warunki jakie należy spełnić
aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników: 1. data urodzenia dziecka – od
1 stycznia 2004 r., 2. co najmniej jedno z Rodziców
(prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym
zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym
oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim)
lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Uwaga:
ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno
– rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania
kolonii. Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji (ubezpieczenie
nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłasza-

nia chęci udziału w kolonii do Urzędu Gminy w Wieniawie. Więcej informacji na temat wypoczynku pod
numerem telefonu 48 377 73 75.
Monika Jędrys

Składanie wniosków na okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021.
Informacja Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Urzędu Gminy w Wieniawie dotycząca terminów składania wniosków
na okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY O USTALENIE PRAWA DO: ZASIŁKU RODZINNEGO, FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZENIA „DOBRY START” - MOŻNA
SKŁADAĆ ONLINE POPRZEZ PORTAL EMP@TIA, BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ ORAZ PUE ZUS OD DNIA 1 LIPCA 2020r. WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ-TRADYCYJNEJ NA WYŻEJ WYMIENIONE ŚWIADCZENIA BĘDZIE
MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY W WIENIAWIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2020r . (Formularze
wniosków będą dostępne w tut. Urzędzie od 01 sierpnia).
UWAGA!!!!
PRZYPOMINAMY, ŻE OSOBY, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 MAJĄ USTALONE PRAWO DO ŚWIADCZENIA
DO DNIA 31.05.2021r. W ROKU 2020 NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE 500+ ŚWIADCZENIE
500+ NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022.
Terminy składania wniosków: od dnia 01 lutego 2021r. drogą elektroniczną, od dnia 01 kwietnia 2021r.,
osobiście w formie papierowej.
Edyta Wielgo
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WIENIAWA

Płukanie sieci
wodociągowej
w SUW
Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 r. przystąpił do płukania
oraz czyszczenia zbiornika na bieżącą wodę w Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Kłudno wraz z siecią
wodociągową. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. W związku z prowadzonymi pracami, w początkowej fazie po uruchomieniu,
barwa i mętność wody może odbiegać od rzeczywistej.
Jednakże nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia.
Zalecamy przegotowanie wody w celu jej spożycia. Za
chwilowe utrudnienia związane z dostawą wody oraz
jej jakością serdecznie przepraszamy.

OGŁOSZENIE:
KONTROLA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)
NA TERENIE GMINY WIENIAWA
Wójt Gminy Wieniawa informuje, że zgodnie z art.
3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875.) gminy
prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych
w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz
w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli
częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych
osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu
rozwoju sieci kanalizacyjnej; 3) umów zawartych na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków
wynikających z ustawy; oraz na podstawie art. 9u w/w
ustawy sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców. Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu
Gminy w Wieniawie rozpoczną kontrolę nieruchomości, na podstawie stosownego upoważnienia i na żądanie właściciela nieruchomości dowodu potwierdzającego tożsamość, od dnia 8 czerwca 2020 r. Ponadto
informuję, że zgodnie z art.6 ust.1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art.
5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania

Czyste Powietrze
dla mieszkańców gminy
Gmina Wieniawa w powiecie przysuskim przyłączyła się do rządowego programu Czyste Powietrze. - W naszym urzędzie mamy gminnego energetyka, którego zadaniem jest m.in. tworzenie i wdrażanie polityki w zakresie gospodarowania energią w gminie - powiedział wójt Krzysztof
Sobczak. W ramach programu na wymianę pieców i kotłów opalanych węglem na ekologiczne
można uzyskać nawet 30 tys. zł dotacji. Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest skierowany
dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku. Wójt Sobczak mówi, że mieszkańcy są zainteresowani pozyskaniem środków z programu Czyste Powietrze. - Ludzie pytają i konsultują. To cieszy. Oferta czystego Powietrza jest duża. To
wymiana kotłów ogrzewania,
montaż paneli fotowoltaicznych czy termomodernizacja
obiektów - mówi wójt gminy
Krzysztof Sobczak. Rozmawialiśmy w tej sprawie również
z Markiem Ryszką, prezesem
zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

w formie umowy korzystania z usług wykonywanych
przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - przez
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za
te usługi. Wobec powyższego proszę właścicieli nieruchomości o przygotowanie powyższych dokumentów,
celem okazania w dniu kontroli. Kontroli podlegać
będzie również zabezpieczenie szamba oraz ogólny
stan techniczny (zapewnienie szczelności) zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych. Ochrona
naszego środowiska jest naszym wspólnym celem. INFORMACJA: Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może być podstawa do nałożenia z tego tytułu sankcji
karnych, czego chcemy uniknąć. Nasze działania wynikają z obowiązków nałożonych na gminy i ewentualnych konsekwencji wynikających z zaniechania ich
realizowania. Ostatecznym rozwiązaniem jest zgodnie
z art.9v ust.1 cytowanej ustawy wystąpienie wójta
z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta
Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
Paweł Kołtonowicz

Wójt
Krzysztof Sobczak
podsumował wybory
w gminie Wieniawa
Ponad 64 procent - tyle mieszkańców gminy Wieniawa
w powiecie przysuskim poszło
w niedzielę do urn wyborczych.
- Frekwencja stale rośne. To
cieszy, dlatego będę zachęcał
do pójścia na drugę turę - powiedział wójt gminy Krzysztof
Sobczak. Na Andrzeja Dudę głosowało tam 75,28 % wyborców,
zaś na Rafała Trzaskowskiego
8,26 %. Wójt Krzysztof Sobczak informuje również o środkach Funduszu Inwestycji Samorządowych,
które trafią do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. - Nasza gmina
ma otrzymać 500 tys. złotych. - To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak
i najmniejsze miejscowości - powiedział wójt Krzysztof Sobczak. Dla
państwa to niewielki wydatek a dla nas w gminach to zawsze znacząca poprawa jakości życia.
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WZNOWIENIE DOBORU
DO SŁUŻBY W POLICJI
Informujemy, że Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Osoby zainteresowane przystąpieniem
do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie
pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki. Decyzją Komendanta
Głównego Policji wznawia się procedurę doboru do służby w Policji. Osoby zainteresowane przystąpieniem do
rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach
miejskich lub powiatowych garnizonu mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP
zs. w Radomiu: - osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Sekcji ds. Doboru
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu (tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20),
- osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji (dane kontaktowe dostępne na stronie mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce Służba
w Policji „Informacja dot. przyjmowania dokumentów do służby w Policji w garnizonie mazowieckim”). Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać
na telefoniczną informację od pracownika Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu
zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona
w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponadto kandydat do służby w Policji jest zobowiązany stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych
przez pracowników jednostki. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć
na stronie internetowej Mazowieckiej Policji w dziale PRACA.
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu

PierŚ z Kurczaka
z cukinią
Błyskawiczne, nieskomplikowane danie jednogarnkowe. Doskonałe jako obiad dla zapracowanych i zabieganych. Do tego pyszne, pożywne oraz bardzo wartościowe.

Składniki: 1 duża cukinia, 1 pierś z kurczaka,
olej do smażenia, mąka do obtaczania mięsa,
kawałek papryki czerwonej, 1 cebula, 2-3 ząbki
czosnku, sól, pieprz ziołowy, ostra papryka w
proszku, 1 liść selera, 1 liść laurowy, 2 ziarnka
ziela angielskiego.
Wykonanie:1. Cukinię kroimy wzdłuż, następnie
w większą kostkę, cebulę kroimy w małą kostkę,
a najdrobniej kroimy czosnek. 2. Mięso kroimy
w kostkę, doprawiamy przyprawami, następnie
obtaczamy w mące i smażymy na oleju (na patelni lub w garnku o grubym dnie). Gdy mięso
się zrumieni z jednej strony, przewracamy je na
drugą stronę, następnie od razu wrzucamy na
mięso cukinię, cebulę i czosnek, doprawiamy,
mieszamy, przykrywamy pokrywką. Dusimy
do miękkości. Pod koniec duszenia na wierzchu
układamy paski z papryki.
Monika Grzywaczewska
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OGŁOSZENIE
Dnia 14 lipca 2020r. w godz. 8:30 – 13:30 będzie
można oddać krew w ambulansie przy siedzibie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze. Apelujemy o udział w tej humanitarnej akcji. Zapraszamy wszystkich chętnych.
OR PCK i SK PCK

Skorzystaj
z nieodpłatnej
pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną,
profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej
Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą
liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu
Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego
doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej
sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu
prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy
lub starostwa powiatowego.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są
w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl.
Portal został stworzony, aby pomóc producentom
rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty.
Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania
bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie
możemy wspierać polskie rolnictwo.
Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/
Koleżance Edycie Majos
składamy wyrazy współczucia i wsparcia
z powodu odejścia Syna
- koleżanki i koledzy
z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Przysusze.
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Przysucha, dnia 01.06.2020 r.

AB.6740.7.1.2.2020
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 5 w zawiązku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 148 z póź. zm. ) oraz art.49 i art.61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 60 z póź. zm.)
STAROSTA PRZYSUSKI
zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha działającego przez pełnomocnika Pana Szymona Materka w dniu 21.05.2020r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi
gminnej, ulicy Księdza Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+214 do km 0+438 wraz z budową parkingu i rozbudową oświetlenia drogowego w
miejscowości Przysucha nr ewid. działek – 4431, 1856/3, 1857/3, 1858/3, 1859/3, 1940/2, 1963, 1969, 1971”.
Zgodnie z art. 10§1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przysusze Al.
Jana Pawła II, pokój nr 49 w godzinach od godz. 8ºº - 15ºº, oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów.
Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne
doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać
wypowiedzi zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów ( pod wyżej wskazanym adresem ).
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Stosownie do art. 28 Kpa strona w postępowaniu w powyższej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:
- w granicach inwestycji
- w otoczeniu inwestycji, obejmujących nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji, położone w jednostce ewidencyjnej Przysucha, zgodnie z częścią
graficzną projektu zagospodarowania terenu.
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Spotkanie Starosty z Prezydentem Andrzejem Dudą
w Radomiu 25 czerwca 2020 r.

