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wszystkich szczebli będzie to odkrycie
znacząco oddziaływać na rozwój naszej
społeczności. Rok 2021 przyniósł rówZ takim pytaniem witaliśmy niedawno

nież zapowiedzi realizacji kolejnych, nie

2021 r. Przyniósł on nam wiele proble-

boję się użyć tego sformułowania projek-

mów i zmian. Cieszyliśmy się z realizacji

tów inwestycyjnych w naszym powiecie.

wielu potrzebnych inwestycji, ważnych

Myślę tutaj o nabierającej coraz bardziej

odkryć dokonanych w naszym powiecie

konkretnych kształtów budowie drogi

i dobrych sygnałów płynących z gospo-

ekspresowej S12, która przetnie na osi

darki, które pozytywnie oddziaływały na

wschód – zachód nasz powiat, wzdłuż

nasze życie. Pojawiły się jednak zagro-

linii Gielniów, Przysucha, Wieniawa roz-

żenia, z którymi nie musieliśmy się do

poczynającej się wkrótce budowie nowej

tej pory mierzyć. Pandemia koronawiru-

siedziby sądu rejonowego i prokuratu-

tej infekcji w coraz mniejszym na szczęś-

sa zbierała również w naszej najbliższej

ry w Przysusze. Wiele lat zabiegaliśmy

cie stopniu, towarzyszą mi w codzien-

okolicy swoje tragiczne żniwo. Rosnąca

o tą bardzo potrzebną inwestycję i mogę

nym życiu. Pragnę bardzo podziękować

inﬂacja, ale przede wszystkim zmiany

wreszcie stwierdzić, że nareszcie jest

wszystkim pracownikom Szpitala Powia-

w międzynarodowej sytuacji politycznej

realizowane postępowanie przetargowe,

towego w Przysusze za ciężką i pełną po-

Polski zaczęły budzić nasze poważne

chociaż to była bardzo trudna droga,

święcenia pracę, za serce i zaangażowa-

obawy. Jaki będzie rok 2022 dla nas –

a jej ﬁnał wydawał się nieoczywisty. Te-

nie okazywane codziennie chorym. Czy

mieszkańców powiatu przysuskiego.

raz wątpliwości minęły i po zakończe-

możemy ograniczyć w naszym powiecie

Co przeważy ? Smutki, czy nadzieje ?

niu przetargu rozpocznie się wreszcie

skutki pandemii ? Myślę, że tak, ale nie

Z nurtującymi nas pytaniami zwróciłem

budowa. Naprawdę bardzo się cieszę

tu łatwych rozwiązań. Zaostrzenie prze-

się do starosty przysuskiego – Mariana

z tego faktu. Ruszył również w ramach

pisów, karanie wysokimi nawet mandata-

Niemirskiego. Zapraszam Państwa Czy-

Programu Inwestycji Samorządowych

mi, nie spowoduje bezpośrednio spadku

telników do zapoznania się z zapisem

nabór wniosków do I edycji Polskiego

liczby zakażających się osób, zwłaszcza

naszej rozmowy.

Ładu. W jego ramach otrzymaliśmy środ-

w sytuacji, kiedy obywatele odrzucają

Ziemia Przysuska: Jak podsumowałby

ki inwestycyjne na przebudowę naszego

takie rozwiązania. Wirusolodzy i lekarze

Pan ubiegły, 2021 rok ?

urzędu i dostosowanie go wreszcie do

twierdzą, że możemy w ciągu kilku tygo-

Marian Niemirski: To był trudny rok

potrzeb osób niepełnosprawnych.

dni doprowadzić do znacznego zmniej-

z jednej strony,a również rok pełen po-

Z.P.: Jakie zjawiska negatywnie oddzia-

szenia

zytywów. W kategoriach pozytywnych

ływały na nas w 2021 r. ? Czy widzi Pan

pandemię. Jednak musielibyśmy nieco

traktuję realizację napiętego, ale jedno-

szansę na osłabienie ich negatywnego

zmienić swoje nastawienie do proble-

cześnie bardzo potrzebnego programu

wpływu na obywateli w 2022 r. ?

mu szczepień. W skali powiatu poziom

inwestycyjnego. Cieszę się ze spadku po-

M.N.: Pojawiło się niestety w naszej rze-

szczepień przekroczył, co prawda już 50

ziomu rejestrowanego bezrobocia w po-

czywistości kilka zjawisk negatywnych

% populacji, ale taki poziom szczepień,

wiecie – ponieważ to zawsze oznacza,

o silnym oddziaływaniu na ludzi. Pierw-

to wg naukowców o wiele za mało, żeby

że maleje w naszym powiecie liczba ludzi

sze z nich to pandemia koronawirusa,

ograniczyć

w trudnej sytuacji. Pozytywem było rów-

która dotknęła w naszym powiecie do 3

przez wirusa. Wiemy już, że szczepionka

nież wielkie odkrycie naukowe dokonane

lutego - już 3604, a aż 119 osób zmarło.

nie chroni przed samym zakażeniem, ale

przez paleontologów w Borkowicach.

Wszystkim mieszkańcom, którzy stracili

ogranicza najgorsze ryzyka z nim zwią-

Ślady dinozaurów, ich liczba oraz bardzo

bliskich z powodu pandemii COVID – 19

zane. Dlatego ja namawiam Państwa

dobry poziom zachowania skamielin są

składam najgłębsze wyrazy współczu-

żebyście swoje decyzje w tej kwestii

wydarzeniem na miarę światową. Mam

cia. Sam również niestety przekonałem

konsultowali z lekarzami, a nie budowa-

nadzieję, że przy właściwym podejściu,

się na własnej skórze, jak ciężka i nie-

li je w oparciu o informacje medialne,

zaangażowaniu i współpracy wszyst-

przewidywalna jest to choroba, ponieważ

szczególnie te, które rozpowszechniane

kich zainteresowanych stron, czyli świa-

wkrótce po zakażeniu musiałem poddać

są w mediach społecznościowych. Jest

ta nauki, rządu polskiego i samorządów

się leczeniu szpitalnemu, a skutki przeby-

tak wiele oﬁar, które dały wiarę różnego
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rodzaju propagandzie, bardzo często

z nas. Problem drugi to wstrzymywanie

odnawialnych w instytucjach powiatu.

nastawionej tylko na budowanie popu-

środków dla Polski należnych nam w ra-

Fotowoltaika i pompy ciepła powinny

larności ich autorów. Fakt, że może to

mach programu odbudowy gospodarki

zapewnić w naszych obiektach efek-

kosztować ludzkie życie – nie ma już dla

po pandemii. Przyznane Polsce środki

ty ekologiczne w postaci zmniejszenia

tych ludzi żadnego znaczenia. Strasznie

w ramach tego programu środki to: 23,9

emisji szkodliwych substancji do atmo-

to smutne i negatywne zjawisko. Ja pro-

mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro

sfery i także, co bardzo ważne – również

szę jeszcze raz wszystkich. Przy podej-

w pożyczkach. Na wykorzystanie tych

efekt ekonomiczny w postaci obniżenia

mowaniu ważnych decyzji zawsze się-

środków mamy czas do 2026 r. w Przeli-

kosztów funkcjonowania budynków. Po-

gajmy po opinie ludzi, którzy wiedzą jak

czeniu na złotówki to około 110 mld zło-

winna się rozpocząć w 2022 r. budowa

problem rozwiązać i opierają swoją wie-

tych dotacji i blisko 156 mld zł pożyczek.

nowego obiektu dla sądu i prokuratury

dzę o naukę i zawodowe doświadczenie.

Łącznie problem dotyczy 266 mld zł po

w Przysusze z Ministerstwem Spra-

Bo tylko w ten sposób będziemy chronić

obecnym kursie euro. Wstrzymywanie

wiedliwości jako inwestorem. Z dużym

siebie i najbliższych. W mojej opinii innej,

tych środków dla Polski to również ich

prawdopodobieństwem przystąpimy do

realnie skutecznej metody na osłabienie

brak dla naszego powiatu. Będzie to się

postępowania przetargowego na realiza-

negatywnego wpływu pandemii na na-

przejawiać w niższej dynamice wzrostu

cję pierwszego projektu realizowanego

sze życie nie ma. Drugi problem który po-

inwestycji i wolniejszej realizacji aspiracji

w ramach programu „Polski Ład”. Przy-

jawił się w naszej codzienności w ubie-

mieszkańców. Nie ukrywam, że chyba jak

stąpimy już w lutym do drugiego naboru

głym roku to rosnąca inflacja. Nie jest to

każdy samorządowiec w Polsce oczeki-

wniosków na kolejne projekty w ramach

w żaden sposób sytuacja zależna od sa-

wałem na postawienie tych funduszy do

tego właśnie programu. Zleciłem zapro-

morządu, jednak staje się dla nas coraz

dyspozycji polskich samorządów. Tak

gramowanie wydatków na inwestycje

bardziej odczuwalnym kłopotem. Na po-

się jednak na razie nie dzieje. Decyden-

w wysokości 67 mln zł, na które możemy

ziomie powiatu nie mamy żadnych moż-

ci europejscy inspirowani niestety przez

dostać nawet 57 mln zł doﬁnansowania.

liwości ograniczania wysokości inflacji,

część polskiej opozycji politycznej odwo-

W ramach przygotowywanych wniosków

ponieważ generują ją makroekonomicz-

łują się do rzekomych uchybień w dzie-

zamierzamy rozwijać mundurowy proﬁl

ne czynniki o charakterze globalnym.

dzinie praworządności w niezasadny

kształcenia w szkole w Lipinach, będzie-

Z nadzieją jednak patrzę na działania rzą-

sposób ingerując w naszą suwerenność

my budować i remontować drogi powia-

du, który po raz pierwszy w najnowszej

w obszarze budowania polskiego wymia-

towe i zapewnić dostęp do obszaru naj-

historii Polski, w obliczu problemów, tak

ru sprawiedliwości. Bardziej tę sytuację

większego odkrycia paleontologicznego

zdecydowanie staje po stronie obywate-

traktuję jako grę polityczną opozycji, niż

na przestrzeni ostatnich lat w Polsce.

li. Obniżka cen paliw, czy też podstawo-

jako realne zagrożenie. Mam głębokie

Będzie to możliwe wyłącznie dzięki bar-

wych artykułów spożywczych najlepiej

przekonanie, że wkrótce rząd przełamie

dzo dobrej sytuacji budżetowej powiatu

pokazuje jak ta władza i ten rząd traktuje

impas w tej sprawie. My i tak jako Pol-

i rozsądnym decyzjom, które prowadzą

swoich obywateli. To napawa otuchą, że

ska damy sobie radę. A my w powiecie

do stałego zwiększania wartości budże-

w ciężkim nawet czasie staje za nami na-

przysuskim, ze wsparciem środków rzą-

tu. W tym roku budżet po stronie do-

sze państwo.

dowych, będziemy aktywnie inwestować

chodów osiągnie ponad 100 mln zł. Jak

Z.P.: Czy w skali naszego powiatu za-

w rozwój naszej małej ojczyzny.

widać więc mamy bazę do agresywnego

uważa Pan jakieś zagrożenia rozwojo-

Z.P.: Co więc nas czeka dobrego w nad-

inwestowania.

we, które mogą na nas negatywnie od-

chodzącym roku ?

Z.P: Czego życzy Pan mieszkańcom na

działywać w 2022 r. ?

M.N.: Nie potraﬁę wróżyć, ale na pod-

2022 r.?

M.N.: Niestety tak. Jednak one również

stawie zapisów budżetowych, już dzisiaj

M.N.: Przede wszystkim życzę zdrowia,

wynikają z decyzji podejmowanych da-

mogę powiedzieć, że będzie to inten-

spokoju, stabilności i realizacji planów.

leko poza naszą społecznością. Pierw-

sywny rok. Będziemy nadal prowadzić

Ponadto nam wszystkim życze spokoju,

szy problem to komplikująca się sytua-

inwestycje w infrastrukturę drogową

pokoju i życia w bezpiecznej, stabilnie

cja międzynarodowa i wzrost zagrożeń

i mostową. Będziemy wdrażać nowe

rozwijającej się i wiernej swojej tradycji

w Europie Wschodniej. Nikt nie potraﬁ

technologie

oraz kulturze Polsce.

przewidzieć ani przebiegu zdarzeń, ani

naszych

też ich konsekwencji. Jedno wydaje

również ważne inwestycje infrastruktu-

M.N.: Dziękuję bardzo i pozdrawiam

się być wysoce prawdopodobne – jeśli

ralne. Będziemy w obliczu szoku ceno-

wszystkich Czytelników Ziemi Przysu-

dojdzie do eskalacji konfliktu, to skut-

wego na globalnym rynku paliw dążyć

skiej.

ki mogą być drastyczne dla każdego

do wzrostu udziału energii ze źródeł

do

polepszenia

mieszkańców,

obsługi

czekają

nas

Z.P.: Dziękuję za rozmowę.
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Rozmawiał Jarosław Bednarski
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Powiat z rekordowym budżetem na 2022 r.
100 mln złotych dochodów i 107 milionów złotych po stronie wydatków. Z Ewą
Białecką Skarbnikiem powiatu przysuskiego rozmawiamy o budżecie powiatu
na 2022 r.
Ziemia Przysuska: Pani Skarbnik, wysokość budżetu powiatu przysuskiego została uchwalona na poziomie ponad 100
mln zł dochodów. Na co powiat wyda te
pieniądze?
Skarbnik Ewa Białecka: Budżet został
uchwalony 22 grudnia 2021 r. Wysokość dochodów to ponad 100 milionów,
a wysokość wydatków jest planowana

zaplanowane w wysokości ponad 107 mln

dem powiatu przysuskiego jest promesa

na 107 mln. Budżet jest bardzo dobrze

zł., z czego ponad 31 milionów to wydatki

przyznana ze środków Polskiego Ładu

zbilansowany. Przygotowywany jest na

majątkowe.

na kwotę 17 milionów zł. Kwota ta zosta-

podstawie wysokości zaplanowanych w

- Dla wielu samorządów krytyczną wręcz

nie przeznaczona na zadanie pod nazwą

subwencjach, zapowiadanych przez Mini-

dziedziną ich działalności jest oświata i

„Przebudowa połączona z konieczną roz-

sterstwo Finansów. Głównymi składnika-

jej niewystarczające zdaniem wielu sa-

budową do standardów zeroemisyjności

mi dochodów są subwencje oświatowa i

morządowców ﬁnansowanie. Na ile ten

wraz z dostosowaniem do potrzeb osób

wyrównawcza oraz wpływy z podatku do-

problem znajduje odzwierciedlenie w po-

niepełnosprawnych”. Wiadomo, że mamy

chodowego od osób ﬁzycznych i od osób

wiecie przysuskim?

pół roku na przedstawienie dokumentów

prawnych. Wielkości dochodów były rów-

- Subwencja oświatowa w powiecie przy-

wykonawczych i zadanie będzie weryﬁko-

nież zaplanowane na podstawie wysoko-

suskim jest kluczowym dochodem po-

wane i z pewnością wprowadzone do rea-

ści przyznanych w dotacjach z Mazowie-

wiatu i stanowi prawie 39,5 mln zł plus

lizacji jako zadanie wieloletnie.

ckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe

oczywiście dochody wypracowane przez

- Czy skala budżetu może ulec zmianie w

dochody wynikają z działalności statuto-

wszystkie jednostki. Mamy tych jedno-

kolejnych miesiącach?

wej powiatu oraz na podstawie umów za-

stek budżetowych w powiecie przysuskim

- Z całą pewnością. Zostanie ona zweryﬁ-

wartych z innymi jednostkami. Jeżeli cho-

16 i to one decydują o wielkości subwen-

kowana o wielkości wolnych środków, któ-

dzi o wielkość wydatków to zostały one

cji oświatowej dla powiatu. W powiecie

re nie są w pełni planowane, są one wery-

przysuskim budżet oświaty

ﬁkowane po bilansie. Są planowane środki

jest zrównoważony. Budżet

które zostały na rachunkach bankowych z

oświaty będzie weryﬁkowany

niezrealizowanych zadań z roku poprzed-

w ciągu roku, bo wiadomo, że

niego, które zostały przesunięte w czasie

wielkość budżetu jednostek

w związku z realizacją konkretnych zadań.

oświatowych zmienia się na

Tak więc budżet, który został uchwalony

przełomie

4

szkolnego.

nie jest ostateczny, on zmienia się i jest

Jest weryﬁkowany w mie-

roku

weryﬁkowany o już konkretne wartości

siącach jesiennych, czyli w

zarówno w odniesieniu do subwencji jak

trzecim kwartale roku następ-

i dochodów przyznanych, jak również o

nego o nabór w konkretnych

środki, o które powiat aplikuje do różnych

jednostkach oświatowych.

zewnętrznych instytucji przy realizacji za-

- Jakie są plany inwestycyjne

dań inwestycyjnych.

powiatu na 2002 r.?

- Dziękuję za rozmowę.

- Wydatki inwestycyjne zapi-

- Również bardzo dziękuję i pozdrawiam

sane w budżecie – to ponad

wszystkich Czytelników.

31 milionów złotych. Klu-

Na podstawie rozmowy z Radio Plus

czowym wydatkiem i docho-

opracował Jarosław Bednarski
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Pożegnanie seretarz urzędu
Sekretarz Powiatu Elżbieta Nielipińska
przeszła na emeryturę.
28 stycznia pracownicy Starostwa
Powiatowego w Przysusze pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Sekretarz,
Elżbietę

Nielipińską.Starosta

przysuski

Marian Niemirski dziękując za wieloletnią
współpracę podkreślił, że Pani Elżbieta
pełniła swoje obowiązki od 32 lat, to znaczy od początku istnienia powiatu w 1990
roku.
Starosta

podziękował

odchodzącej

Sekretarz za oﬁarną i pełną poświęcenia
pracę oraz sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Nowa sekretarz urzędu

morządem terytorialnym związana jest od
ponad 11 lat. Pracę na stanowisku kie-

cjalizacji „Zarządzanie zasobami ludzki-

rowniczym rozpoczęła w maju 2016 roku,

mi w administracji publicznej”, a także

obejmując funkcję kierownika Wydziału

Pani Marta Zbrowska została nowym

kierunku Historia- specjalizacji „Media

Promocji i Kultury. Pani Marta Zbrowska

sekretarzem powiatu przysuskiego. Za-

i komunikacja społeczna”. Ukończyła tak-

jest również ekspertem merytorycznym

stąpiła na tym stanowisku Elżbietę Nieli-

że prestiżowe studia podyplomowe Exe-

z ramienia Starostwa w ponadnarodowym

pińską, która przeszła na emeryturę.

cutive Master of Business Administration

projekcie : „ Innowacyjny model pomocy

Z dniem 1 lutego br. Pani Marta Zbrow-

na Collegium Humanum oraz Szkołę Przy-

awatar opiekuna osoby starszej”.

ska objęła stanowisko Sekretarza Po-

wództwa Instytutu Wolności. Pani Marta

- „Nominacja jest dla mnie bardzo du-

wiatu Przysuskiego. Pani Zbrowska jest

Zbrowska pracuje w Starostwie Powia-

żym wyróżnieniem ze strony Pana Sta-

absolwentką kierunku Administracja- spe-

towym w Przysusze ponad 10 lat, a z sa-

rosty. To też duży kredyt zaufania. Do tej

Marta Zbrowska nową Sekretarz Powiatu

pory byłam kierownikiem Wydziału Promocji” - mówi Marta Zbrowska.
Nowo wybrana Sekretarz podkreśla,
że urzędnicy Starostwa Powiatowego
w Przysusze posiadają wysokie kwaliﬁkacje i kompetencje, gwarantujące mieszkańcom naszego powiatu świadczenie
usług administracyjnych o wysokiej jakości.
Do obowiązków Pani Marty Zbrowskiej
będą należały obsługa między innymi:
prac zarządu powiatu, rady, nieodpłatnej
pomocy prawnej, czy jednostek podległych starostwu.
Pełniącą obowiązki kierownika wydziału promocji została Aleksandra Świercz.
Pani Sekretarz składamy gratulacje
i życzymy wielu sukcesów!

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Sesja egzaminów zawodowych w ZS nr 2 w Przysusze
10 stycznia 2022 r. rozpoczęła się zi-

wali egzamin pisemny sprawdzający wie-

w obrębie swojego

mowa sesja egzaminów zawodowych

dzę i umiejętności z zakresu przygotowa-

zdających po egzaminach były jak zwykle

dla uczniów klas IV technikum. Ucznio-

nia zawodowego oraz egzamin praktyczny

mieszane, dla jednych łatwe , dla innych

wie przystąpili do egzaminów z

kolejnej

polegający na rozwiązaniu zagadnienia

trudne. Na wyniki egzaminów trzeba bę-

swoim zawodzie. Zdanie

o charakterze projektu organizacyjnego

dzie poczekać do 31 marca 2022r.

kwaliﬁkacji w

zawodu. Odczucia

egzaminu zawodowego jest warunkiem
koniecznym uzyskania średniego wykształcenia zawodowego w wybranym
zawodzie. W tym roku 87 uczniów klas
kończących technikum przystąpiło do
egzaminów w 5 różnych kwaliﬁkacjach:
EE. 22 technik elektronik, TG.16 technik żywienia i usług gastronomicznych,
AU.26- technik usług fryzjerskich, MG. 43
- technik pojazdów samochodowych, TG.
13- technik hotelarstwa. W ZS nr 2 w Przysusze egzaminy musiały odbywać się z
zachowaniem reżimu sanitarnego. We
wszystkich kwaliﬁkacjach uczniowie zda-

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze
Biblioteka „Skowyrówki” uczestniczyła

z MEN w wysokości 12 tys. zł , za które

w programie NPRCz Edycja 2021. Biblio-

zakupionych zostało 341 pozycji książko-

teka naszej szkoły uczestniczyła w pro-

wych z różnych dziedzin i gatunków, czyt-

gramie po raz drugi. Głównym celem pro-

niki kodów kreskowych do oprogramowa-

gramu jest wzbogacanie księgozbioru

nia MOL oraz nowe regały biblioteczne.

oraz modernizacja wyposażenia biblioteki

Nauczyciele bibliotekarze przeprowa-

szkolnej jak również prowadzenie szeregu

dzili szereg działań promujących czytel-

działań promujących czytelnictwo prze-

nictwo wśród młodzieży: np.

de wszystkim wśród uczniów, ale także

wiersz – Zbigniewa Herberta”, „Czytaj pl

rodziców i nauczycieli. W ramach progra-

- Upoluj swoją książkę” . Odbyły się kon-

mu biblioteka otrzymała doﬁnansowanie

kursy : „Myślę więc czytam- czytam, więc
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„Podaruj

myślę” , „Śladami Patrona Szkoły – Ludwik
Skowyra” oraz szeroko zakrojona akcja:
„Nie nudź się przyjdź do nas” , która polega na możliwości wypożyczania książek
na ferie i wakacje. Realizacja programu
NPRCz umożliwia także bieżące doposażanie biblioteki szkolnej w nowe lektury,
które pojawiły się na liście lektur obowiązkowych i uzupełniających.
Natomiast dużym zainteresowaniem
młodzieży cieszą się nowe pozycje książkowe o tematyce przygodowej i obyczajowej, które mamy nadzieję umilą czas ferii
zimowych.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Koncert Kolęd w Sanktuarium

czyk. „Pozwólcie Państwo, że skieruję
nieporadne słowa, wobec tego, czego doświadczyliśmy, co zobaczyliśmy i co usłyszeliśmy. Słowo – dziękuję – to mało; Bóg

W niedzielę 9 stycznia 2022 r. Ksiądz
zaprosił

zapłać – może wobec tego piękna, tej wia-

mieszkańców na niezwykły koncert kolęd

ry, patriotyzmu, kultury, której doświadczy-

w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo-

liśmy. Może Pan Bóg uśmiechnie się i nad

łu Artystycznego Wojska Polskiego. Jego

Kościołem w Polsce, i nad Ojczyzną, nad

szczególne walory estetyczne i artystycz-

nami wszystkimi. Bardzo dziękuję – tak

ne w sposób szczególny potęgowały mury

po ludzku i po chrześcijańsku wobec pięk-

sanktuarium, oferując znakomitą akustykę

na i świadectwa wiary, jakiego dane nam

niemożliwą do uzyskania w innym miej-

było doświadczyć w czasie tego koncertu

scu. Uroczyste popołudnie w Sanktuarium

w Waszej obecności. Dziękuję bardzo – nie

Matki Bożej Staroskrzyńskiej rozpoczęło

tylko słowami, ale i sercem i modlitwą za

się mszą świętą o godz. 16.00. Już pod-

Was wszystkich. Dziękuję komendantowi

czas liturgii artyści zachwycali publicz-

zespołu, panu komandorowi Jarosławowi

ność pięknymi kolędami i oprawą mszy.

Rybarskiemu, panu dyrygentowi Toma-

Jednak prawdziwa uczta duchowa czeka-

szowi Labuniowi, kierownikowi muzyczne-

ła na obecnych w świątyni bezpośrednio

mu Grzegorzowi Mielimące, kierownikowi

po zakończeniu mszy św. Instrumentaliści

technicznemu Krzysztofowi Stoickiemu,

i wokaliści rozpoczęli swój niezwykły kon-

kierownikowi chóru Pawłowi Szkopowi,

cert. W związku z faktem, iż największy

każdemu z Państwa śpiewającym, grają-

Dziekan

Andrzej

Szewczyk

rozwój twórczy w dziedzinie tworzenia

Jezuniu”, „Z narodzenia Pana”, Przybieże-

cym, dyrygującym. Wszystkim z obsługi

kolęd miał miejsce w XVII w., czyli w cza-

li do Betlejem”, „Gdy śliczna Panna”, „Do

technicznej, bo to wielki wysiłek. Bóg za-

sie rozkwitu polskiej kultury szlacheckiej,

Betlejem”, „Lulajże mi lulaj”, „Oj maluśki,

płać, dziękuję”. Publiczność podziękowała

artyści wystąpili w tradycyjnych strojach

maluśki”, „Yoy raise me up”, „O holly night”,

artystom rzęsistymi brawami. Na bis Ze-

charakterystycznych dla szlachty w okre-

Ad este ﬁdeles”, „Ta święta noc”, „Bóg się

spół wykonał ponownie kolędę „Bóg się

sie baroku. Panie w sukniach tzw. „polo-

rodzi”, która wieńczyła ten wspaniały kon-

rodzi”. Ze świątyni po koncercie publicz-

nezkach”, a panowie w kontuszach przy-

cert. Kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki

ność wychodziła, nie kryjąc wzruszenia.

ozdobionych tradycyjnymi szlacheckimi

kolędy autorstwa Franciszka Karpińskiego

W zgodnej opinii uczestników to był jeden

pasami. Kolędy tworzyli najczęściej anoni-

artystom podziękował gospodarz koncer-

z najpiękniejszych i najbardziej wzruszają-

mowi autorzy. Najbardziej znanymi twór-

tu i jego główny organizator Kustosz Sank-

cych koncertów, jakie miały miejsce w na-

cami kolęd byli: Franciszek Karpiński, Piotr

tuarium – Ksiądz Dziekan Andrzej Szew-

szym powiecie.

Skarga, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp –

Jarosław Bednarski

Szarzyński, Juliusz Słowacki, czy Adam
Mickiewicz. Ksiądz Dziekan Andrzej Szewczyk otworzył koncert słowami: „Prosimy
artystów o dalsze kolędowanie tu, przy
Matce Bożej Staroskrzyńskiej, w tym jednym z najstarszych miejsc Maryjnych słynącym łaskami w naszej ojczyźnie. Niech
to kolędowanie będzie radością chrześcijańską, niech ono będzie na chwałę Bogu
w Trójcy jedynemu, Jezusowi Chrystusowi i Maryi – Matce Pana Jezusa. Bardzo
prosimy o ten koncert”. Za pulpitem dyrygenckim stanął Tomasz Labuń, pod którego batutą artyści wykonali następujące
kolędy i pastorałki: „Chrystus się rodzi”,
„Jezus malusieńki”, „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Lulajże

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

7

POWIAT PRZYSUSKI
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II bawili się na studniówce
nich są wychowawcy. Wychowawca to
wyjątkowy nauczyciel. On pierwszy powitał Was w I klasie i zostanie z wami aż do
ostatniego dnia nauki. On czasami więcej
wie o Was niż Wasi rodzice. W tym miejscu chciałabym podziękować im za dotychczasowa pracę.” Dyrektor Zoﬁa Szymańska podziękowała Paniom: Renacie
Witaszek – Gocel, Agacie Marszał, Ewie
Trochim, Wioletcie Pomykale, Annie Więckowskiej, Iwonie Żmijewskiej. Dyrektor
szkoły podziękowała rodzicom za zaufanie i skierowanie dzieci na naukę do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła w PrzysuUczniowie 5 klas maturalnych z Zespołu szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze tradycyjnym polonezem rozpoczęli
bal studniówkowy zorganizowany w Zajeździe Lwowskim w Klwowie 28 stycznia
2022 r.
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz
główni bohaterowie wydarzenia – maturzyści z 4 klas kończących naukę w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II bawili
się wspólnie na pierwszym dorosłym balu
inaugurującym ostatni okres przygotowań
do egzaminu dojrzałości. Studniówka jest
ogromnym i pełnym wzruszeń przeżyciem. Widok własnego dziecka podczas
tradycyjnego poloneza pozostawia niezapomniane wrażenia, które potęgują
piękna sala balowa, muzyka i uroczysta
atmosfera – komentuje jeden z rodziców,
który prosi o anonimowość. Bal rozpoczął
się tradycyjnie od wystąpienia Dyrektor
Szkoły Pani Zoﬁi Szymańskiej, która powiedziała do maturzystów: „...Każdemu
zależy, aby ten wieczór był jedyny, niepowtarzalny i pamiętany, jako jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Takie chwile
uświadamiają nam, że warto jest wspólnie być i bawić się, ale też pozwalają nam
podsumować, co już do tej pory osiągnęliście. A osiągnęliście wiele. Dotarliście do
matury, która będzie zwieńczeniem nauki
w naszej szkole. Staliście się bardziej doświadczeni, mądrzejsi, dojrzalsi, wrażliwsi, silniejsi i świadomi swojej wartości. …

sze. Poprosiła również o stworzenie w tym
okresie optymalnych warunków do przygotowania się do egzaminu dojrzałości.
Swoje wystąpienie zakończyła słowami:
„Drodzy Maturzyści. Bawcie się dzisiaj bardzo dobrze i zakończcie wzorowo tę kartę historii. Wspaniałej zabawy. Dziękuję.”
Dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom
za naukę i opiekę dziękowali rodzice maturzystów. Za opiekę, naukę i wychowanie
maturzyści podziękowali swoim nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji pięknymi
kwiatami.
Życzenia bohaterom wieczoru złożyli
również rodzice. Uczniowie dziękowali za
opiekę, kształcenie i wychowanie – rodzicom i nauczycielom. Po części oﬁcjalnej,
tradycyjnie polonezem rozpoczął się bal
trwający tradycyjnie do białego rana.

Otacza was wiele życzliwych osób. Wśród
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Studniówka - Lipiny 2022

W dniu 29.01.2022 r. maturzyści z klasy
III c i III d brali udział w studniówce zorganizowanej w Zajeździe Lwowskim w Klwowie. Uroczystość oﬁcjalnie rozpoczęła
dyrektor szkoły Pani Barbara Jackowska
słowami: - Niedługo czeka was ważny egzamin w życiu, który jest przepustką do
dalszych waszych wyborów życiowych.
Życzę wam, byście zdali maturę i otrzymali dobre wyniki. Wśród gości zaproszonych
był starosta Powiatu Pan Marian Niemirski
wraz z małżonką. Potem był już polonez,
a po polonezie liczne fotograﬁe przyszłych
maturzystów wraz z wychowawczyniami:
Panią Dorotą Niezabitowską i Agnieszką
Niemirską. Na balu, młodzież wraz z kadrą
nauczycieli, bawiła się do białego rana.
Urszula Ślusarczyk

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Plany na 2022 rok

cowie, rozbudowa i przebudowa Szkoły

doﬁnansowania zewnętrznego. Rada Gmi-

Muzycznej

ny będzie podejmować ważną uchwałę

w Ruszkowicach, remonty
Rusz-

dotyczącą utworzenia stanowiska badaw-

wane będą zadania inwestycyjne o warto-

kowicach i Bolęcinie, rozbudowa gminne-

czego w związku z odkryciem świetnie za-

ści kilku milionów złotych. Wśród najważ-

go oświetlenia drogowego w Zdonkowie

chowanych tropów dinozaurów na terenie

niejszych zadań znalazły się: modernizacja

i Ruszkowicach, projekt techniczny budo-

miejscowości Borkowice. Wśród ważnych

przepompowni wody w Kochanowie, pro-

wy świetlicy w Kochanowie, budowa placu

wydarzeń zaplanowanych na 2022 rok

jekt techniczny budowy wodociągu w Ko-

zabaw i siłowni plenerowej w Bryzgowie,

znalazły się obchody 100 - lecia Ochotni-

chanowie – Nowinkach, projekt technicz-

projekty techniczne dróg gminnych: Wola

czej Straży Pożarnej w Borkowicach oraz

ny budowy gminnej oczyszczalni ścieków

Kuraszowa – Galapatów, Ninków Kol.

cykliczne imprezy gminne organizowane

w Niskiej Jabłonicy i sieci kanalizacyjnej

– Wola Kuraszowa, Rzuców - ul. Polna,

od wielu lat. Gminny Ośrodek Pomocy

w rejonie Rzucowa, przebudowa drogi

budowa wieży widokowej na Krakowej Gó-

Społecznej będzie realizował programy:

gminnej w Ninkowie, modernizacja kuch-

rze, budowa przepompowni wody dla so-

Asystent osobisty osoby niepełnospraw-

ni i zaplecza w przedszkolu w Ninkowie,

łectwa Radestów. Część inwestycji będzie

nej i Opieka wytchnieniowa.

modernizacja Sali gimnastycznej w Rzu-

zrealizowana pod warunkiem otrzymania

W 2022 roku na terenie gminy realizo-

dróg gruntowych w Radestowie,

Druh Paweł Majewski Strażakiem miesiąca!
Miło nam poinformować, że nasz druh
Paweł Majewski z tytułem Strażaka Miesiąca Listopada Województwa Mazowieckiego został wyróżniony za działania
po tragicznym wypadku w Radestowie
w gminie Borkowice. Dh Paweł Majewski
11 listopada był wyznaczony do pocztu
sztandarowego podczas uroczystej mszy,
niestety życie napisało inny scenariusz.
W galowym mundurze ruszył na ratunek
oﬁarom tragicznego wypadku. Samochód
osobowy uderzył w betonowy przepust,
śmiertelnie potrącając wcześniej kobietę.
Osobę, która najmniej ucierpiała w wypadku przekazał pod opiekę osobom postronnym, a sam zajął się poszkodowanym w bardzo ciężkim stanie. Prowadził
resuscytację, aż do przybycia ratowników
medycznych i wspierał ich w dalszych
działaniach.Za swoją profesjonalną postawę otrzymał tytuł Strażaka Miesiąca.
Wyróżnienie zostało wręczone we wtorek
28 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim
w Warszawie. Do tytułu strażaka miesiąca laureaci nominowani są za bohaterską
postawę, zaangażowanie, profesjonalizm
i gotowość niesienia pomocy oraz bezinteresowną służbę ludziom. Wyróżnienie
i nagrodę ﬁnansową odebrał z rąk wi-

Ewy Orzełowskiej. W spotkaniu wzięli

Siudek i prezes Zarządu Oddziału Powia-

cemarszałka Rafała Rajkowskiego oraz

udział przedstawiciele gminy: wójt Robert

towego OSP Szymon Niemirski.

członka zarządu województwa Janiny

Fidos, komendant OSP Borkowice Robert
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Setne urodziny mieszkanki Smagowa
16 grudnia 2021 roku Pani Marianna
Kijanka

mieszkanka wsi Smagów

swoje pracowite życie spędziła w tej miej-

ob-

scowości. Miała dwójkę rodzeństwa: bra-

chodziła swoje setne urodziny. Najlepsze

ta i siostrę. W wieku 7 lat straciła ojca.

życzenia urodzinowe złożyli Wójt Gminy

Wśród miejscowej społeczności odbiera-

Borkowice Robert Fidos oraz Kierownik

na jest jako osoba zawsze uśmiechnięta,

Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Cieślik.

życzliwa, pracowita, ciesząca się zaufa-

Po złożonych życzeniach i gratulacjach

niem i szacunkiem. Otoczona miłością

przyszedł czas na jubileuszowy tort. Pani

i serdecznością siostrzenicy Zoﬁi dożyła

Marianna urodziła się 16 grudnia 1921 r.

szczęśliwie pięknego jubileuszu 100 lat.

w Smagowie w rodzinie chłopskiej i całe

Z dziejów powstania styczniowego
159 lat minęło od chwili, gdy naród

Antoni Gaszyna – mieszkaniec wsi Kawy,

polski pod zaborem rosyjskim zerwał się

walczył w oddziałach Rudowskiego i Sza-

do walki o wolność. Wśród zimowych za-

mejta. Brał udział w bitwach pod Sulejo-

mieci, licho odziani i uzbrojeni powstańcy

wem, Stefankowem i Wirem, gdzie został

szli na święty bój za wiarę i Ojczyznę, nie

ranny. Po 1918 roku otrzymał stopień pod-

bacząc na przewagę wroga. W 1863 dło-

porucznika WP i dożywotnią rentę. Zmarł

nie wszystkich stanów splotły się w ser-

w 1934 roku.

decznym uścisku i stworzyły patriotyczny

Napoleon Żarski – 19 – letni mieszkaniec

odruch całego narodu. Brakowało wtedy

Ninkowa , syn pułkownika Franciszka Żar-

broni, pieniędzy, jednolitego dowództwa,

skiego. Zginął w bitwie pod Mechlinem.

ale nie zabrakło zapału, ani zdecydowa-

Przed śmiercią zabił dwóch dragonów ro-

nej walki o wolność. Pomimo przegranej,

syjskich. Spoczywa na cmentarzu w Smo-

wymiernym sukcesem było wymuszenie

gorzowie wraz z sześcioma kolegami.

na Rosji ustawy wprowadzającej uwłasz-

Antoni Lityński (drugi z prawej) – uczest-

czenie chłopów. Marzenie milionów wło-

nik bitew pod Przedborzem, Małogosz-

ścian o własnej ziemi stało się faktem

czem i Kraśnikiem. W trakcie walk stracił

w 1864 roku. Niepodległość, która przy-

prawą rękę. Po 1918 otrzymał stopień

szła w 1918 roku nie byłaby możliwa bez

podporucznika weterana. Zmarł w Rzuco-

powstańczych zrywów w XIX wieku. W po-

wie w 1922 roku.

Andrzej Kucharski – uczestnik powstania,
zesłany na Syberię. Za odnalezienie nowej
żyły srebra, został uwolniony przez cesarza Rosji. Zmarł w Politowie w 1893 roku.
Ignacy Myślakowski – syn urzędnika
administracji dworskiej w Borkowicach,
alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po powstaniu wyświęcony na
księdza.
Ks. Antoni Gołębiowski – proboszcz paraﬁi Borkowice, aresztowany za odbieranie
od powstańców przysięgi. Po 3 miesiącach w areszcie w Radomiu został zwolniony i wrócił do Borkowic.

wstańczych zmaganiach 1863 i 1864 r.
wzięło udział wielu mieszkańców Gminy
Borkowice. Oto ich sylwetki:

Erazm Drzewiecki – współwłaściciel wsi
Politów, zwany pułkownikiem, zorganizował powstańczy oddział kawalerii.
Kazimierz Lutrowicz – urzędnik Dóbr Rycerskich Borkowice, uczestnik powstania
1863 roku.

Błażej Fidos – mieszkaniec paraﬁi Borkowice zesłany za udział w powstaniu na
Syberię. Jego losy są nieznane.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Podatki i opłaty lokalne w Gminie Gielniów na 2022 r.

Na bieżący rok stawki podatku od nie-

b) związanych z prowadzeniem dzia-

sa GUS średniej ceny sprzedaży drewna,

ruchomości zostały określone uchwałą

łalności gospodarczej oraz od budynków

obliczonej według średniej ceny drewna

Rady Gminy Gielniów Nr XXXII.168.2021

mieszkalnych lub ich części zajętych na

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierw-

z dnia 13 grudnia 2021 r. i wynoszą:

prowadzenie działalności gospodarczej –

sze trzy kwartały 2021 r., która wyniosła

1. od gruntów :

18,34 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

212,26 zł za 1m3. Stawka podatku leśne-

a) związanych z prowadzeniem działal-

c) zajętych na prowadzenie działalności

ności gospodarczej, bez względu na spo-

gospodarczej w zakresie obrotu kwaliﬁko-

1 ha lasu.

sób zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów

wanym materiałem siewnym – 12,04 zł od

Odpady Komunalne

i budynków - 0,64 zł od 1 m 2 powierzchni ,

1 m² powierzchni użytkowej,

W dniu 14.01.2022 r. została podpisana

go w Gminie Gielniów wynosi 46,70 zł za

b) pod wodami powierzchniowymi sto-

d) związanych z udzielaniem świadczeń

umowa na odbieranie i zagospodarowy-

jącymi lub wodami powierzchniowymi

zdrowotnych w rozumieniu przepisów

wanie odpadów komunalnych z nieru-

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

o działalności leczniczej, zajętych przez

chomości położonych na terenie Gminy

– 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

podmioty udzielające tych świadczeń –

Gielniów w roku 2022. W postępowaniu

3,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

przetargowym zwycięską ofertę złożyło

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ści pożytku publicznego przez organizacje

wadzenie odpłatnej statutowej działalno-

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze na

pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m 2 po-

ści pożytku publicznego oraz organizacje

kwotę 725 266,80 zł. Z analizy złożonej

wierzchni,

pożytku publicznego -4,35 zł od 1 m² po-

oferty wynika że opłata miesięczna na

wierzchni użytkowej,

jednego mieszkańca Gminy Gielniów za

rem rewitalizacji, o którym mowa w usta-

3. od budowli - 2% ich wartości określonej

odbiór odpadów komunalnych powinna

wie z dnia 9 października 2015 r. o rewi-

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7

wynieść 17,50 zł, jednakże Rada Gminy

talizacji (Dz.U.2021.485 t.j.), i położonych

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Gielniów nie zdecydowała o podniesieniu

na terenach, dla których miejscowy plan

Stawki Podatków od środków transpor-

opłaty i zostanie ona na dotychczasowym

zagospodarowania przestrzennego prze-

towych zostały niezmienione a ich wyso-

poziomie, czyli 11,50 zł do końca I półro-

widuje

kość pozostała na poziomie roku 2021.

cza br. Gmina ponosi opłatę w wysokości

mieszkaniową, usługową albo zabudowę

Stawki podatku rolnego zostały ustalone

897,42 zł za 1 tonę za zmieszane odpady

o przeznaczeniu mieszanym obejmują-

na podstawie ogłoszonej przez Prezesa

komunalne, natomiast za 1 tonę szkła czy

cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli

GUS średniej ceny skupu żyta za okres

tworzyw sztucznych w wysokości 337,73

od dnia wejścia w życie tego planu w od-

11 kwartałów poprzedzających kwartał

zł. Należy zauważyć że w 2021 roku ze-

niesieniu do tych gruntów upłynął okres 4

poprzedzający rok podatkowy 2022, która

brano około 580 ton śmieci zmieszanych

lat, a w tym czasie nie zakończono budo-

wyniosła 61,48 zł za 1 decytonę. Stawki

a tylko 250 ton segregowanych. Pozosta-

wy zgodnie z przepisami prawa budowla-

podatku rolnego w Gminie Gielniów wy-

wienie w/w stawki w niezmienionej kwo-

nego - 3,39 zł od 1 m2 powierzchni,

noszą: 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego

cie będzie zależne od poziomu segregacji

2. od budynków lub ich części:

i 307,40 zł z 1 ha ﬁzycznego.

odpadów przez mieszkańców.

d) niezabudowanych objętych obsza-

przeznaczenie

pod

zabudowę

a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ,

12

Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie ogłoszonej przez Preze-
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WOŚP grał w gminie Gielniów

W Rozwadach po raz czwarty zorganizowano Finał
WOŚP. W tym roku mimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych 6 wolontariuszom udało się
zebrać kwotę 12 tysięcy złotych. Organizacja ﬁnału to
duże przedsięwzięcie , w które zaangażowania jest lokalna społeczność oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Z roku na rok przybywa osób które wspierają
nas w organizacji tej wspaniałej inicjatywy. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za wsparcie i czynny
udział.
Ewelina Danielik koordynator organizacji
Finału WOŚP w Rozwadach.

Wielka Orkiestra Świątecznej zagrała w powiecie przysuskim
30. ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W akcję
po raz kolejny zaangażowali się społecznicy powiatu przysuskiego. Sztab
Przysucha zebrał rekordową kwotę - ponad 31 tysięcy złotych. W ramy tegorocznego ﬁnału wpisało się morsowanie w Toporni oraz koncert zespołów
„Jacie...” z Przysuchy i „Belfry” z Radomia. Dużym zainteresowaniem cieszył
się pokaz wirtualnej rzeczywistości w którą wprowadził Karol Baranowski.
Nie zabrakło również tradycyjnych licytacji. Walka o nagrody była niezwykle
zacięta, osiągnęła łączną kwotę 8701 zł. Wydarzenie mimo złych warunków
pogodowych zakończyło światełko do nieba.Łącznie wolontariusze WOŚP
z powiatu przysuskiego przekazali 43 tys. zł. Dziękujemy.
Aleksandra Świercz
Sztab WOŚP w Przysusze

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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„Podaruj ziarenko czułości”

Bożego Narodzenia Jezus narodził się
naprawdę w sercach ludzi i obdarzył ich
wielką miłością, by dzielili się nią z innymi.
Ziarenko czułości nawiązywało do
pracoholizmu znamiennego dla współczesnego świata, dlatego zapracowani biznesmeni otrzymali odpowiedź na pytanie
co zrobić by odnaleźć miłość. Dzięki spektaklowi wszyscy zebrani mieli możliwość
przeżyć chwile refleksji nad własnym ży-

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie

ność w świąteczny nastrój. Tym razem

należy do najpiękniejszych w roku. Dlatego

dzieci i młodzież pod kierunkiem s. Danuty

też tradycją Szkoły Podstawowej w Klwo-

Gamoń i s. Joanny Sidor przygotowała

wie są coroczne jasełka przygotowywane

spektakl pt. „Podaruj ziarenko czułości”.

przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie

Ukazuje on jak ważne są w naszym życiu

inaczej było i w tym roku. 17 grudnia ucz-

proste gesty dobroci, czynione nie tylko od

niowie mieli możliwość zaprezentowania

święta, ale codziennie. Sceny, które rozgry-

swoich zdolności artystycznych – aktor-

wały się na świątecznej ulicy i we współ-

skich i wokalnych. W pięknej scenograﬁi

czesnej polskiej rodzinie, łączyły wspólne

i w specjalnie przygotowanych kostiu-

motywy: brak miłości, samotność i za-

mach wprowadzili zgromadzoną publicz-

bieganie. Jednak w nadchodzące Święta

14 grudnia sześcioro ósmoklasistów
Szkoły Podstawowej w Klwowie pod
opieką Pani Karoliny Głuch wzięło udział
w międzyszkolnym konkursie językowym

ciem i wartościami związanymi z Bożym
Narodzeniem.
Ogromne

młodych

opłacił się. Jasełka bardzo się podobały.
Zostały ciepło przyjęte przez publiczność
i nagrodzone gromkimi brawami. Podziękowania dla Pani Kasi Wójcik za przygotowanie dekoracji, a wszystkim za okazaną
pomoc.

Międzyszkolny konkurs językowy
„Get into the box”

„Get into the box”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Kostrzyniu. Zadaniem
uczniów było rozwiązanie sześciu różnych
zagadek w języku angielskim. Po rozszyfrowaniu każdej z nich otrzymywali wskazówkę, dzięki której mogli przystąpić do
rozwiązywania kolejnej. I tak po dwugodzinnej, intensywnej pracy reprezentanci
Szkoły Podstawowej w Klwowie zdobyli
I miejsce i dostali się do głównej nagrody
ukrytej w specjalnej skrzynce. Serdeczne
gratulacje dla zwycięzców.

14

zaangażowanie

aktorów i czas poświęcony na próby –
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Akcja charytatywna dla domu samotnej matki

dziewczynka. I tym razem uczniowie nie
zawiedli i pokazali, że warto pomagać po-

Święta Bożego Narodzenia to czas

świątecznym Samorząd Uczniowski wraz

trzebującym. Uczniowie zbierali artykuły

szczególny dla Nas wszystkich, spędza-

z opiekunem Panią Karoliną Głuch zor-

szkolne (piórniki, zeszyty, mazaki, kred-

ny w gronie najbliższych. Istnieją miejsca,

ganizował akcję charytatywną na rzecz

ki, bloki, farby, kolorowy papier, nożyczki,

gdzie szczęściu trzeba pomóc. Z inicja-

Domu Samotnej Matki w Radomiu, gdzie

itp.), zabawki (układanki, puzzle, klocki, gry

tywą pomocy wyszli uczniowie Szkoły

obecnie w placówce znajduje się kilko-

planszowe, ciekawe książki do czytania),

Podstawowej w Klwowie. W okresie przed-

ro dzieci w wieku szkolnym oraz 3-letnia

pastę do zębów, szczoteczki do zębów
oraz słodycze. Wszystkie paczki zostały przekazane na ręce pracowników tuż
przed świętami, by najmłodsi podopieczni
mogli się cieszyć prezentami znalezionymi pod choinką.
Każda akcja charytatywna to dla młodego człowieka swoista lekcja empatii,
zrozumienia, wrażliwości, dobroci, otwarcia się na potrzeby innych, będących
w trudnej sytuacji życiowej. Każde dobro
i pomoc drugiemu człowiekowi to wartość
nie do przecenienia, to najpiękniejszy czyn,
który na pewno znajdzie swoje odbicie
w kolejnych latach.

Mobilne Oceanarium w Przedszkolu
W dniu 10 stycznia do Niepublicznego

żenie, że przebywają na dnie oceanu. A to

„Przedszkola Marzeń” w Klwowie przy-

wszystko za sprawą pływających wokół

było mobilne Oceanarium, które zabrało

ryb. Dzieci zobaczyły również wiele innych

wszystkich przedszkolaków w niezwy-

mieszkańców raf koralowych: płaszczki,

kłą podwodną podróż. W specjalnej, na-

ośmiornice, żółwie morskie, delﬁny czy

dmuchiwanej kopule dzieci w atrakcyjny

rekiny. Była to dla nich fascynująca lekcja.

sposób poznały morskie życie zwierząt.
Przedszkolaki mogły w niej odnieść wra-

Anna Bętkowska

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Nieuregulowane wspólnoty gruntowe od lat
blokują rozwój miejscowości w gminie Odrzywół
Redakcja: Przy okazji wprowadzenia

też Różanna.

przez Sejm obowiązku wskazania przez

Redakcja: Ile wspólnot jest w Gminie Od-

Gminę placu targowego dla rolników,

rzywół?

powraca problem wspólnot gruntowych

MK: Jest ich 19, o powierzchni prawie

w Gminie Odrzywół?

1000 ha.

Marian Kmieciak-Wójt Gminy: Niestety,

Redakcja: Jakie inne utracone korzyści

Gmina nie posiada tytułu prawnego do

by Pan wymienił?

placu targowego przy ulicy Radomskiej

MK: Brak prawidłowej gospodarki leśnej.

w Odrzywole. Aby prowadzić targowisko,

W ogóle nie ma wyrębów, nowych nasa-

trzeba zainwestować w utwardzenie pla-

dzeń. Korzystają niestety tylko złodzieje.

cu, doprowadzenie wody i odprowadzenie

promenady, uzbrojenie terenów rekrea-

Nad Drzewiczką zarosło bezwartościową

ścieków, oświetlenie itp. Ze środków pub-

cyjnych nad Drzewiczką w Odrzywole, ale

samosiejką około 120 ha łąk wypasanych

licznych nie można inwestować w nieure-

i nad Pilicą.

przez mieszkańców Odrzywołu od kilku-

gulowane grunty. Powinna to robić Spółka

Redakcja: A prywatne inwestycje?

set lat. Są liczne przypadki użytkowania

dla Zagospodarowania Wspólnoty. W tej

MK: Było przynajmniej kilkanaście podmio-

wspólnot i pobierania dopłat w prywatnym

sytuacji Gmina wskaże Plac Kilińskiego

tów gospodarczych, które chciały zainwe-

interesie. Jest też zajmowanie terenów

jako plac targowy i drugą lokalizację - plac

stować na terenie dawnego GS-u i SKR-u,

wspólnot przez niektórych właścicieli są-

przy ul. Warszawskiej obok boiska.

ale tego nie zrobiły, bo nikt przy zdrowych

siednich gruntów.

Redakcja: Wspólnoty gruntowe to duży

Redakcja: A budynek po Spółdzielni Kó-

zmysłach nie wyłoży pieniędzy w cudzy

problem dla gmin?

łek Rolniczych w Odrzywole?

MK: Też, ale przede wszystkim dla spo-

MK: To tragedia. Już ruina. W 2003r. na-

łeczności wiejskich . Nieuregulowane

bywca nakładów SKR wpłacił na konto

grunty wspólnot lub źle zarządzane blo-

Mamy ofertę Specjalnej Strefy Ekonomicz-

Spółki w Odrzywole 25 tys. złotych tytu-

kują rozwój miejscowości. Generują ol-

nej ze Starachowic.

łem rekompensaty za działki, które na po-

brzymie utracone korzyści dla miejscowo-

Redakcja: Nie ma prawnych możliwości

czątku lat 70-tych Odrzywół przekazał jako

ści. Wspólnoty powstawały, aby wszyscy

uregulowania tych wspólnot ?

swój udział w tej spółdzielni ( w Odrzywole

mieszkańcy mogli z nich korzystać, czy

MK: W nieuregulowanych wspólnotach

nie było kółka rolnego). Do dnia dzisiejsze-

to poprzez pobieranie dopłat rolniczych,

trwa to 5 – 6 lat, pod warunkiem, że nie

go nie udało mu się uzyskać praw do dzia-

czy to poprzez wypas, wyrąb lasu, czy też

ma konfliktów i są dokumenty.

łek ani też odzyskać pieniędzy.

w inny sposób.

Redakcja: A podatki?

W Odrzywole nie była aktualizowana li-

Redakcja: Jak duże są kwoty z dopłat,

MK: Podatki są naliczane zgodnie z obo-

które przepadają?

wiązującym prawem, według ewidencji

MK: Szacuję, że dla Odrzywołu przepadło

womocnego Zarządu. W 2014r. Sąd usta-

gruntów, na właściciela działki. Podatni-

od 2007r. około 1,5 mln złotych, jeżeli nie

nowił Sławomira Gajewskiego Kuratorem

kiem jest więc Wspólnota, czyli nikt. Je-

więcej.

Spółki „celem niezwłocznego podjęcia

żeli akurat Wspólnota nie ma Spółki dla

Dla porównania: użytkownicy-dzierżawcy

czynności zmierzających do powołania

Zagospodarowania, albo istniejąca Spółka

Wspólnoty czterech wsi nad Pilicą w ciągu

dla niej organów, a w razie potrzeby, ce-

prawomocnego Zarządu, to nie ma komu

6 lat wpłacili prawie 1 mln złotych daro-

lem postarania się o likwidację”. Po 7 la-

wręczyć decyzji podatkowych i wyeg-

wizny na cele wskazane przez mieszkań-

tach jego działalności, organów Spółki jak

zekwować podatków. Przez lata Gmina

ców tych sołectw. To za te między innymi

nie było, tak nie ma. Za to aktywny był on

straciła na tym setki tysięcy złotych. Właś-

środki Gmina Odrzywół będzie realizować

w Sądach i postępowaniach administra-

ciciel nakładów SKR płacił przez kilka lat

w tym roku 3 inwestycje drogowe, a po-

cyjnych, skarżąc między innymi decyzje

podatek od nieruchomości, choć nie mu-

wiat grójecki budowę chodnika w Doma-

d.t. budowy boiska. Nie widzę tu jakiejś na-

siał.

niewicach.

Redakcja: Jakie jeszcze inne utracone

dziei. Moim zdaniem, mieszkańcy Odrzy-

Redakcja: Czy jeszcze inne wspólnoty ko-

korzyści Pan widzi?

rzystają z dopłat?

MK: Trudności w realizacji inwestycji pub-

MK: Tak, Wspólnota Wysokin. Korzystała

licznych, takich jak np. ścieżki spacerowe,

16

grunt. Firma transportowa chciała tam
przenieść siedzibę i administrację. Inna
chciała wybudować Zajazd, Dom Weselny.

sta uprawnionych od 1964 roku i nie ma
teraz możliwości prawnej powołania pra-

wołu w większości nie wiedzą, ile stracili
i ile tracą z tego powodu.
Dziękuję za rozmowę
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Obchody 159-rocznicy wybuchu powstania styczniowego
w gminie Odrzywół
Choć

główne

uroczystości

wraz

z inscenizacją historyczną zaplanowane
na sobotę 22 stycznia br. zostały odwołane, przedstawiciele gminy Odrzywół i powiatu przysuskiego złożyli białoczerwone
wiązanki i zapalili znicze na cmentarzu
powstańców styczniowych w Ossie i na
historycznej górze Królówka w Stanisławowie. W uroczystości wzięli udział min.
Poseł Dariusz Bąk, Starosta Marian Niemirski i Wójt Marian Kmieciak. Z okazji
rocznicy na ręce Wójta Poseł Ziemi Opoczyńskiej skierował okolicznościowy list
(w załączeniu).

Rozpoczęła się
rozbudowa wodociągu
w Dąbrowie

Modernizacja przepompowni na ul. Radomskiej
w Odrzywole
Kosztem ponad 120 tys. zł. gmina Od-

Gmina Odrzywół rozpoczęła rozbudowę

rzywół realizuje zadanie „Modernizacja

sieci wodociągowej w Dąbrowie. Kosztem

przepompowni ścieków w Odrzywole”.

130 tys. zł. zostanie wybudowany wodociąg

Celem inwestycji jest zmniejszenie awa-

o długości 400 m.b. Inwestycja umożliwi

ryjności pracy i zwiększenie wydajności

zaopatrzenie w wodę zarówno kilka istnieją-

przepompowi. Niniejszym składamy po-

cych posesji jak i przewidzianych do zabudo-

dziękowania dla właścicieli działek za ich

wy w najbliższym czasie.

udostępnienie na czas robót.

Rada Gminy w Odrzywole wskazała place targowe dla rolników
Na sesji Rady Gminy w dniu 31 stycz-

lińskiego w Odrzywole. Plac ten spełnia

nia br. wskazała place targowe dla rolni-

wszelkie wymagania sanitarne, jest

ków i ich domowników. Uchwała miała

utwardzony a obok jest publiczne WC

związek z uchwaloną w dniu 29 paź-

z bieżącą wodą Na tym placu od dłuż-

dziernika 2021 r. w ramach Polskiego

szego czasu odbywa się sobotni handel

Ładu ustawą sejmową o ułatwieniach

bezpośredni.

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników.

Jeżeli handel w tych dniach będzie
utrudniony lub stwarzał zagrożenie

Zgodnie z tą ustawą Rada Gminy

dla mieszkańców, plac targowy będzie

musi wyznaczyć miejsca- place do

przeniesiony w rezerwowe miejsce na

prowadzenia bezpośredniego handlu

ul. Warszawskiej naprzeciwko Urzędu

w piątki i soboty przez rolników i ich do-

Gminy. Plac ten także spełnia wymaga-

mowników.

nia sanitarne.

Miejsca te, jako obiekty publiczne
powinny spełniać wymagania sanitarne
do prowadzenia handlu.
Na wniosek Wójta Rada Gminy
wskazała jako miejsce handlu Plac Ki-

Do obu tych miejsc gmina posiada
tytuł prawny do władania.
Wymogów tych nie spełnia dotychczasowy plac targowy przy ul. Radomskiej w Odrzywole.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

17

POTWORÓW

Gmina Potworów przekazała policjantom nowy alkomat
Dzięki wsparciu władz samorządo-

wał Wójtowi Gminy Potworów Markowi

chęcać do badań stanu trzeźwości kierow-

wych Gminy Potworów, przysuska komen-

Klimkowi za zakup urządzenia dla policji,

ców. Każdy może udać się do jednostki

da zyskała nowe urządzenie do badania

które przyczyni się to do poprawy bezpie-

Policji i bezpłatnie, całodobowo sprawdzić

stanu trzeźwości Alco-Sensor FSTw672.

czeństwa lokalnej społeczności.

zawartość alkoholu w organizmie. Warto

Uroczyste przekazanie urządzenia odby-

Zakup urządzenia został sﬁnansowany

skorzystać z tego urządzenia, w przypad-

ło się w Urzędzie Gminy w Potworowie.

ze środków ﬁnansowych budżetu Gminy

ku, gdy nie jesteśmy pewni, czy możemy

Komendant Powiatowy Policji w Przy-

Potworów, aby zwiększyć bezpieczeństwo

bezpiecznie kierować pojazdem.

susze insp. Adam Czyżewski podzięko-

na drogach. To urządzenie ma również za-

Dodatek osłonowy dla polskich rodzin
Szanowni Państwo, informujemy, że

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

datku osłonowego.

od stycznia 2022r. można składać wnio-

Wnioski będzie można składać:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosi-

ski o nowe świadczenie – dodatek osło-

- elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31

my o kontakt telefoniczny pod numerem:

nowy. Mieszkańcy Gminy Potworów,

października 2022 r. podpisane za pomocą

48 67 13 046 wew. 106 - Sylwia Głuszyń-

wnioski o dodatek osłonowy mogą skła-

kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego

ska

dać w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

lub uwierzytelnione z wykorzystaniem pro-

48 67 13 046 wew. 106 - Anna Bielska

łecznej w Potworowie

ul. Radomska 2.

ﬁlu zaufanego

Wnioski złożone po 31 października 2022

Formularz wniosku o dodatek osłonowy

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia

pozostaną bez rozpatrzenia.

będzie można pobrać w Gminnym Ośrod-

2022 r. do 31 października 2022 r.:

Dodatek osłonowy będzie wypłacany

ku Pomocy Społecznej w Potworowie od

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wy-

przez gminy, które otrzymają dotacje z bu-

14 stycznia 2022 roku.

pełnieniu druku wniosku.

dżetu państwa.

Formularz wniosku można również po-

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grud-

brać klikając na poniższy link:

poczty elektronicznej –na wskazany we

nia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U.

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobra-

wniosku adres poczty elektronicznej bę-

2022 poz.1)

nia

dzie wysłana informacja o przyznaniu do-

18
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Koncert kolęd
18 grudnia 2021 roku w Publicznej

życzenia oraz zaprosiła do wysłuchania

sytuację epidemiczną prezentacja odby-

Szkole Podstawowej im. Marszałka Józe-

koncertu. Śpiewające w zespole uczenni-

wała się w trzech odsłonach.

fa Piłsudskiego w Potworowie odbył się

ce klas 4-7 zaprezentowały najpopularniej-

Słuchacze zostali podzieleni na mniej-

świąteczny koncert kolęd w wykonaniu

sze polskie kolędy, m.in.: „Gdy się Chrystus

sze grupy. Wykonane kolędy wprowadziły

szkolnego zespołu wokalnego.

rodzi”, „Lulajże Jezuniu” , „Przybieżeli do

zebranych w podniosły, uroczysty nastrój,

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor,

Betlejem”. Koncertu wysłuchali uczniowie,

a wykonawczynie zostały nagrodzone

która złożyła świąteczne i noworoczne

nauczyciele oraz rodzice. Ze względu na

gromkimi brawami.
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XXXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha
XXXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Przy-

oświetlenie ulic, placów i dróg oraz oczysz-

na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowe-

sucha odbyła się 30 grudnia 2021r. w Domu

czanie miasta i wsi, gmina planuje przezna-

go, to 1 580 823 zł, uwzględniając dotacje

Kultury w Przysusze.

czyć w bieżącym roku ponad 10 mln zł. Kolej-

podmiotowe dla instytucji kultury tj. Domu

Grudniowe obrady Rady Gminy i Miasta

ną, co do wielkości pozycję wśród wydatków

Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Przysu-

Przysucha otworzył Przewodniczący Rady

stanowią wydatki z zakresu kultury ﬁzycznej

sze. W uchwalonym budżecie na 2022 r. za-

Mirosław Pierzchała. W zaproponowanym

w kwocie ponad 13 mln zł. W tegorocznym

twierdzone zostały także wydatki na realiza-

porządku obrad dokonano zmian: wpro-

budżecie ponad 8 mln zł zaplanowano na

cję zadań stanowiących istotne potrzeby 23

wadzony został w punkcie sprawy różne,

wsparcie rodzin. W tych wydatkach uwzględ-

sołectw z punku widzenia ich mieszkańców,

dodatkowy projekt uchwały dotyczący wy-

niono: świadczenia wychowawcze, rodzinne,

zaplanowane do realizacji w ramach Fundu-

rażenia zgody na nabycie w drodze daro-

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

szu Sołeckiego. Łączna wartość tych zadań

wizny na rzecz Gminy i Miasta Przysucha

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez-

inwestycyjnych wynosi 443 058,21 zł, a ich

nieruchomości położonych w miejscowości

pieczenia społecznego, wydatki związane

realizację planuje się do końca roku.

Wistka, stanowiących własność Skarbu Pań-

z nałożeniem na gminy obowiązku wspiera-

Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy i Mia-

stwa; wykreślono punkt dotyczący podjęcia

nia rodziny przeżywającej trudności w wypeł-

sta Przysucha podjęte zostały przez Radę

uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia

nianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

uchwały w sprawie:

dla Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

oraz organizacji pieczy zastępczej. Ponad

1. wyboru metody ustalenia opłaty za go-

Najważniejszym punktem obrad było

2,5 mln zł, to świadczenia w ramach pomo-

spodarowanie odpadami komunalnymi oraz

uchwalenie przez Radę Gminy i Miasta Przy-

cy społecznej. Ponad 1 mln zł został zapla-

stawki tej opłaty. Zmiana stawek opłat za

sucha Budżetu Gminy i Miasta Przysucha

nowany na zadania z zakresu transportu

gospodarowanie odpadami komunalnymi

na 2022r. Projekt budżetu został pozytywnie

i łączności: remont ulic, dróg gminnych, mo-

związana jest ze wzrostem kosztów funk-

oceniony przez Regionalną Izbę Obrachun-

stów, przepustów pod drogami, oznakowanie

cjonowania systemu gospodarki odpadami.

kową. Dochody Gminy i Miasta Przysucha na

ulic, zimowe utrzymanie dróg. Na rolnictwo

Stawka opłaty za gospodarowanie odpada-

2022 rok zaplanowano w kwocie 59 331 648

i łowiectwo przeznaczono ponad 700 tys. zł,

mi komunalnymi zbieranymi i odbieranymi

zł, w tym dochody własne na poziomie 20

a na gospodarkę mieszkaniową kwotę 435

w sposób selektywny wynosi 13 zł miesięcz-

246 641 zł. Dotacje celowe w kwocie 26 622

500 zł. Wydatki z zakresu bezpieczeństwa

nie od osoby. Stawka opłaty podwyższonej

239 zł. Subwencja ogólna: część oświato-

publicznego i ochrony przeciwpożarowej

w wysokości 26 zł miesięcznie od osoby

wa-7 515 443 zł, część wyrównawcza-4 947

zatwierdzono w wysokości przekraczającej

dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy

325 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę

200 tys. zł z przeznaczeniem na działalność

nie wypełniają obowiązku zbierania odpa-

60 324 448 zł. Wydatki bieżące, to 39 230

jednostek OSP. Na ochronę zdrowia przewi-

dów komunalnych w sposób selektywny.

616 zł, wydatki inwestycyjne 21 093 832 zł.

dziano w tegorocznym budżecie ponad 240

Zwolnieni w części, stanowiącej kwotę 1 zł

Deﬁcyt budżetowy stanowiący różnicę mię-

tys. zł. Łączna kwota wydatków w budżecie

miesięcznie od osoby, opłaty za gospodaro-

dzy kwotą planowanych dochodów, a kwotą
planowanych wydatków oszacowano na poziomie 992 800 zł.
Podobnie jak w minionych latach jedno
z najbardziej odczuwalnych obciążeń dla
budżetu gminy stanowią koszty poniesione na oświatę i funkcjonowanie placówek
oświatowych, ponad 15 mln zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę
odpadami, gospodarkę ściekową i ochronę
wód, utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
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wanie odpadami komunalnymi są właścicie-

dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie

nych w miejscowości Wistka, stanowiących

le nieruchomości zabudowanych budynkami

zadania publicznego z zakresu promocji,

własność Skarbu Państwa. Po omówieniu

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostują-

polegającego na wydawaniu miesięcznika

spraw różnych Przewodniczący Rady Miro-

cy bioodpady stanowiące odpady komunal-

”Ziemia Przysuska”; 13. wyrażenia zgody na

sław Pierzchała ogłosił zamknięcie XXXIII

ne w kompostowniku przydomowym (gło-

nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy

Sesji Rady Gminy i Miasta Przysucha.

sowanie: za-11, przeciw-1, wstrzymało się-3

i Miasta Przysucha nieruchomości położo-

głosy);
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na
lata 2022-2027;
3.podjęcia Uchwały Budżetowej
na 2022 rok (głosowanie: za-12,
przeciw-2, wstrzymało się-1 głos);
4. zmiany uchwały w spawie poboru podatku rolnego, leśnego, od
nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
5.dopłaty do ceny wody i ścieków
dla odbiorców usług z gospodarstw domowych. Zaproponowana dopłata w 2022r. utrzymana
została na takim samym poziomie, jak w minionym roku.
6. udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Mazowieckiego.

Zakres

pomocy

dotyczył

opracowania na koszt własny
gminy koncepcji na rozbudowę
drogi wojewódzkiej na 727 na
odcinku Janików-Skrzyńsko oraz
drogi wojewódzkiej nr 749 Ruski
Bród- Gwarek; 7. zatwierdzenia
Planu Pracy Rady Gminy i Miasta
Przysucha na 2022r. 8. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego
Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Przysusze; 9. zmiany Uchwały
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego
Gminy i Miasta Przysucha na lata
2021-2027; 10. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021; 11.
uchylenia uchwały o programie
polityki

zdrowotnej

dotyczące-

go szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy i Miasta Przysucha po 65
roku życia na lata 2020-2023; 12.
udzielenia

pomocy

ﬁnansowej

Powiatowi Przysuskiemu. Pomoc
ﬁnansowa dotyczy przekazania

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku
Nazwa sołectwa

Nazwa zadania
Zakup garażu metalowego panelowego z zadaszeniem wraz z utwardzeniem podłoża
przy świetlicy wiejskiej w Dębinach
Doświetlenie lampami solarnymi boiska w Beźniku
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębinach

18 347,12

Dębiny

Zakup garażu metalowego panelowego z zadaszeniem wraz utwardzeniem podłoża przy
świetlicy wiejskiej w Dębinach

17 267,88

Długa Brzezina

Oczyszczenie i utwardzenie drogi gminnej Nr 190
Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w miejscowości Długa Brzezina

10 360,73

Gaj

Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej

12 001,18

Gliniec

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Glińcu
Zakup motopompy Niagara dla jednostki OSP Gliniec

17 138,37

Głęboka Droga

Wykonanie miejsca do zawracania dla pojazdów służb komunalnych w ciągu drogi
gminnej

13 037,25

Jakubów

Oczyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się w Jakubowie oraz zagospodarowanie
terenu wokół zbiornika

20 073,91

Janików

Remont dróg dojazdowych do pól
Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janikowie (od strony ul.Krótkiej )
Projekt strażnicy dla OSP Janików

35 140,14

Janów

Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Janowie
Doposażenie świetlicy wiejskiej

20 462,44

Kolonia Szczerbacka

Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe

12 432,87

Kozłowiec

Utwardzenie drogi gruntowej kruszywem na odcinku około 600 m.

17 354,22

Krajów

Remont drogi gminnej na odcinku od świetlicy do końca odcinka drogi

15 713,77

Kuźnica

Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe

10 921,93

Lipno

Utwardzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej w Lipnie

16 620,33

Pomyków

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy przy basenie-etap II
Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej

25 124,77

Ruski Bród

Rozbudowa oświetlenia na ul.Poprzecznej w Ruskim Brodzie

15 972,79

Skrzyńsko

Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz wyposażeniem w stół i ławki z
przeznaczeniem na spotkania okolicznościowe mieszkańców Skrzyńska
Utwardzenie drogi dojazdowej do pól, usytuowanej na pograniczu Skrzyńska i Janikowa

43 169,70

Smogorzów

Odwodnienie i utwardzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej w Smogorzowie
Doposażenie placu zabaw w Smogorzowie

34 190,40

Wistka

Remont dróg gminnych (drogi lokalne dojazdowe do pól)
Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wistce

19 426,37

Wola Więcierzowa

Utwardzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej w Woli Więcierzowej

12 821,40

Zawada

Projekt odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej

15 972,79

Hucisko

Udrożnienie i uporządkowanie terenu wokół źródlanego ujęcia wody w Hucisku
Uporządkowanie terenu wokół pomnika osób pomordowanych przez hitlerowców

10 800,00

Zbożenna

Remont dróg dojazdowych do pól i działek rolnych

28 707,85

Beźnik

Ogółem
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Symultana szachowa odbyła się w Przysusze
W Domu Kultury w Przysusze 16
stycznia odbyła się symultana szachowa
z udziałem Klaudii Kulon, aktualnej mistrzyni Polski w szachach klasycznych,
wielokrotnej złotej medalistki i zwyciężczyni krajowych oraz międzynarodowych turniejów szachowych. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy
i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz.
Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp”
w Przysusze. Prezesem Towarzystwa jest
Andrzej Fedorczyk, który podczas turnieju
był także jednym z zawodników. W charakterze głównego sędziego wystąpił Łukasz
Łukomski z Bliżyna, sędzia II kat PZSzach.
Symultana, mecz szachowy, w którym
szachista gra jednocześnie z wieloma
przeciwnikami, został rozegrany z udziałem 28 szachistów z Przysuchy, Radomia,
Bliżyna, Borkowic, Kielc, Końskich i Szydłowca. W grupie uczestników było 8 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Przysusze. Opiekunem szkolnej grupy
była Pani Bożena Bomba. W szachowych
rozgrywkach wynikiem 28: 0 zwyciężyła
arcymistrzyni szachów Klaudia Kulon. Na
koniec spotkania odbyła się pamiątkowa
sesja zdjęciowa, a zawodnicy otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe i symboliczne upominki. Uczestnikom symultany
gratulujemy.

Wszystkich

sympatyków

szachowych rozgrywek serdecznie zapraszamy do Domu Kultury w Przysusze
w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 na zajęcia prowadzone w klubie szachowym.
Dorota Widawska
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Opaski telemedyczne trafiły do mieszkańców
Gmina i Miasto Przysucha jest realiza-

opaski telemedyczne. Celem programu

cje zagrażające życiu. Opaska monitoruje

torem pilotażowego projektu skierowane-

jest pomoc osobom niepełnosprawnym

funkcje życiowe użytkownika i wyposażo-

go do osób niepełnosprawnych. Na reali-

w codziennym funkcjonowaniu, zapewnie-

na została m. in. w przycisk SOS, alfabet

zację przedsięwzięcia samorząd otrzymał

nie bezpiecznej opieki domowej poprzez

Braille’a, detektor upadków i funkcję loka-

doﬁnansowanie z PFRON w wysokości 62

zaopatrzenie w specjalistyczne urządze-

lizacji. Posiada połączenie z telecentrum

208,00 zł, co stanowi całkowitą wartość

nie. Nowoczesne opaski telemedyczne

w przypadku zagrożenia i sytuacji alarmo-

zadania. Dla grupy 40 osób zakwaliﬁkowa-

zwiększają bezpieczeństwo osób, które ze

wych, a także przypomina o konieczności

nych do udziału w projekcie, posiadających

względu na swój stan zdrowia potrzebują

zażycia lekarstw. Realizacją projektu zaj-

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

stałego nadzoru, a w sytuacji zagrożenia

muje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-

oraz zamieszkujących na terenie Gminy

szybkiej interwencji odpowiednich służb

cy Społecznej w Przysusze.

i Miasta Przysucha, zakupione zostały

i umożliwienie szybkiej reakcji na sytua-

Kocham Babcię i Dziadka

W związku z Pandemią COVID-19 niestety nie mogliśmy
zorganizować uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Było to zawsze ważne
wydarzenie w naszym
przedszkolu, które uroczyście

było

obcho-

dzone w Domu Kultury
w Przysusze. Jednak
ani przedszkolaki, ani
panie nauczycielki nie
zapomniały o tych wyjątkowych
naszych

członkach
rodzin.

Od

czego przecież mamy
Internet? Więc dlaczego
by nie zrobić ﬁlmiku dla
wspaniałych Dziadków
lub poprzesyłać tysiąca
całusów na zdjęciach?
Zatem występy z okazji
tego szczególnego dnia
odbyły się w każdej
z grup naszego przedszkola i zostały przeniesione w sferę wirtualną, prezenty zostały doręczone do rąk własnych Dziadków przez
nasze przedszkolaki i możemy się domyślać, że uściski i buziaki były czułe jak zawsze. Nasza cała przedszkolna gromadka raz jeszcze
życzy wszystkim Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, bo wszyscy wiemy, jakie jest ono ważne.
Bernadeta Dubaj
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„Przedszkolaki – aktorami!”
W ramach realizowanego w Samorzą-

dębu, zwierzątek i babci. Zaprezentowały

dowym Przedszkolu nr 1 w Przysusze au-

również dla przedszkolnej publiczności

torskiego programu ,,Mały teatr na wielkie

wiersze: „Kolczasty jeżyk”, ,,Wiewiórka”,

okazje”, najstarsza grupa przedszkolaków,

,,Kto w lesie mieszka?” oraz jesienny ta-

przygotowała przedstawienie o tematyce

niec do piosenki ,,Jesienna cza-cza”. Były

jesiennej na podstawie wiersza Lucyny

też przygotowane dla widzów niespo-

Krzemienieckiej pt. ,,O dębie, co żołędzie

dzianki - zagadki o leśnych zwierzątkach.

rozdawał”. Przedszkolaki w pięknych ko-

Przygotowany repertuar bardzo podo-

stiumach teatralnych, wcieliły się w role

bał się dzieciom z poszczególnych grup

Dzieci klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze wzięły udział
w warsztatach stomatologicznych, które
przeprowadziła pani Diana - dyplomowana higienistka stomatologiczna. Przybyła
do nas w towarzystwie odważnego Smoka Bartka, który był pomocą w przedstawieniu wizyty u dentysty. Jego celem było
przełamywanie dziecięcych lęków przed
stresującą, a konieczną wizytą stomatolo-

przedszkolnych i został nagrodzony brawami. Występujący zaś mali aktorzy, czuli
radość i satysfakcję z dobrze zagranej
roli. W przygotowanie przedstawienia zaangażowani byli również rodzice, którzy
zadbali o stroje dla małych aktorów. Dzięki
temu występ odniósł sukces i stał się motywacją do nowych wyzwań.
Jadwiga Wijatkowska

Warsztaty stomatologiczne

giczną. Higienistka rozmawiała z dziećmi

stomatolog, gdy z wielką starannością

na temat zdrowego odżywiania się, któ-

ćwiczył na modelu szczęki szczotkowanie

re ma pozytywny wpływ na zdrowe zęby

zębów, przegląd, lakierowanie oraz nakła-

i zgubnych skutków jedzenia słodyczy,

danie i utwardzanie plomby. Po zaliczeniu

powodujących próchnicę. Następnie, po

praktycznego treningu, wszyscy w nagro-

zapoznaniu dzieci z materiałami i sprzę-

dę otrzymali dyplomy oraz zestaw małego

tem dentystycznym, każdy uczestnik war-

dentysty.

sztatów mógł poczuć się jak prawdziwy
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RUSINÓW

XXIII Sesja Rady Gminy Rusinów VIII kadencji
W dniu 20 grudnia 2021 roku o godzinie

skiego w Rusinowie”, „Rozbudowa i mo-

wraz ze stacją ładowania w ramach pro-

10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

dernizacja oczyszczalni ścieków w Gra-

gramu „Bezpieczna i ekologiczna droga do

w Rusinowie odbyła się XXIII Sesja Rady

bowej”, „Dobudowa sieci wodociągowej

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana

Gminy Rusinów VIII kadencji, na której rad-

w miejscowości Rusinów na ulicy Rolnej

Kochanowskiego w Rusinowie oraz do Sa-

ni jednogłośnie podjęli Uchwałę Budżeto-

i ulicy Stegny”, „Dobudowa oświetlenia

morządowego Przedszkola w Rusinowie

wą na rok 2022. Dochody gminy w 2022

ulicznego na terenie Gminy Rusinów”,

z siedzibą w Gałkach”, „Zakup i montaż

roku zaplanowano w kwocie 28.390.852

„Budowa drogi wewnętrznej w Przystało-

altany wraz z wyposażeniem do miejsco-

zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wy-

wicach Małych”, „Przebudowa drogi gmin-

wości Nieznamierowice”. Projekt budżetu

sokości 37.641.994 zł.

nej w miejscowości Zychorzyn”, „Budowa

Gminy na 2022 rok został pozytywnie za-

Na zadania inwestycyjne przeznaczo-

drogi gminnej w Gałkach”, „Budowa drogi

opiniowany przez komisje stałe Rady Gmi-

no 20.855.394 zł, co stanowi ok. 55,4 %

gminnej w Nieznamierowicach”, „Budo-

ny: budżetową, gospodarczą, rewizyjną,

całości zaplanowanych wydatków. Zapla-

wa drogi wewnętrznej w Grabowej”, „Fo-

spraw społecznych oraz skarg, wniosków

nowane inwestycje w 2022 roku to m.in.:

towoltaika i pompy ciepła w budynkach

i petycji. Projekt budżetu pozytywnie oce-

„Budowa hali sportowej przy Publicznej

użyteczności publicznej na terenie Gminy

niła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Szkole Podstawowej im. Jana Kochanow-

Rusinów”, zakup autobusu elektrycznego

Nowy samochód ratownictwa technicznego dla OSP z Zychorzyn
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zychorzyna została doposażona
w lekki, specjalny samochód ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą doﬁnansowany w 50 % z budżetu Województwa
Mazowieckiego

w

ramach

programu

„OSP-2021”, a w 50 % ze środków własnych OSP Zychorzyn.
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w znaczący sposób poprawi
system bezpieczeństwa na terenie Gminy Rusinów i Powiatu Przysuskiego oraz
przyczyni się do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Zadanie przyczyni
się również do poprawy efektywności i warunków pracy strażaków ochotników.
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Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Rusinów
W sobotę 22 stycznia przypada 159.

Obchody z uwagi na wzrastającą licz-

rocznica wybuchu Powstania Stycznio-

bę zachorowań na SARS CoV-2 zostały

wego, z tej okazji Wójt Gminy Rusinów

uczczone w mniejszym gronie uczestni-

Marian Andrzej Wesołowski wraz z sołty-

ków.

sem miejscowości Wola Gałecka Elżbietą

22 stycznia 1863 r. wybuchło powsta-

Wójtowicz zapalili znicze pod krzyżem

nie styczniowe, narodowy zryw skierowa-

upamiętniającym

pobór

ny przeciwko jednemu z zaborców – Ce-

młodzieży z okolic naszej Gminy do car-

sarstwu Rosyjskiemu, na który złożyło

skiej armii sprzed 159 laty.

się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło

przymusowy

Następnie Wójt z Panią Sołtys udali się

w nim udział ponad 200 tysięcy powstań-

pod krzyż, który powstał w 100 rocznicę

ców, skupionych w licznych oddziałach

odzyskania przez Polskę Niepodległości,

i trwało aż do jesieni 1864 roku.

gdzie również zapłonęły znicze.

Powstanie nowy plac zabaw w Rusinowie

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”
z Rusinowa otrzymało doﬁnansowanie
w kwocie 78 000 zł na budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach
przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty przygotowawcze, zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (w tym: zestaw
zabawowy, podwójna huśtawka wahadłowa, karuzela z siedziskami, czworościan
sprawnościowy, podwójna huśtawka wagowa, ogrodzenie placu zabaw, dwie ławki
parkowe, trzy kosze na odpadki stałe, tablica z regulaminem) oraz roboty wykończeniowe - tereny zielone. Nowa, niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna będzie
otwarta dla całej społeczności lokalnej
i przyczyni się do wzmocnienia kapitału
społecznego na obszarze LSR.

Gmina Rusinów otrzymała dofinansowanie na usuwanie odpadów rolniczych
Gmina Rusinów otrzymała doﬁnanso-

ne i unieszkodliwione odpady z folii rolni-

zadania, wówczas rolnicy zostaną poin-

wanie z Narodowego Funduszu Ochrony

czych, siatki i sznurka do owijania balotów,

formowani o terminie i miejscu, z którego

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwo-

opakowań po nawozach i typu Big Bag.

będą odbierane posegregowane odpady.

cie 28 900 zł na zadanie pn.: „Usuwanie

Odpady zostaną odebrane od 38 rolników,

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka

którzy w określonym terminie złożyli for-

do owijania balotów, opakowań po nawo-

mularze określające szacunkową ilość od-

zach i typu Big Bag”. Po raz pierwszy na

padów rolniczych. Przedsięwzięcie będzie

terenie Gminy Rusinów zostaną odebra-

realizowane po wyłonieniu Wykonawcy
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WIENIAWA

O inwestycjach w Skrzynnie
W miesiącu styczniu w urzędzie Gmi-

na opisanym wyżej odcinku, projektan-

ny w Wieniawie, miało miejsce spotkanie

ci zaproponują, jak poprowadzić sieć na

projektantów i wykonawcy poświęco-

Kaukazie by uniknąć kolizji z pasem dro-

ne budowie kanalizacji sanitarnej, wraz

gowym DK12, i gdzie nastąpi połączenie

z oczyszczalnią ścieków w Skrzynnie.

z kolektorem grawitacyjnym. Czy zajdzie

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy

konieczność budowania dwóch równole-

nadzorujący inwestycję oraz Radna Rady

głych systemów grawitacyjnych po oby-

Gminy, Pani Agnieszka Kumek. Projektan-

dwu stronach drogi, systemu tłocznego,

cześnie o wyrozumiałość i odpowiedzial-

ci, po zasięgnięciu opinii Mieszkańców

czy też będą możliwe rozwiązania pośred-

ność podczas tej wymagającej i trudnej

opracowali już koncepcję przebiegu sieci,

nie. Zakładamy, że wraz z oddaniem do

realizacji, również na etapie wyrażania

a obecnie rozpoczynają się prace związa-

użytkowania sieci w Skrzynnie, zostanie

zgody na przebieg. Specyﬁka zabudowy,

ne z przygotowaniem projektu budowlane-

również zakończona budowa sieci na ul.

jej gęstość i zwartość, pas DK 12, w prak-

go. W miejscach, gdzie sieć musi zostać

Kaukaz, a wszystkie nieobjęte opracowa-

tyce uniemożliwiają przebieg sieci bez in-

poprowadzona przez działki prywatne,

niem posesje, otrzymają propozycję alter-

gerencji w prywatne działki.

wymagane będą zgody Mieszkańców.

natywnego rozwiązania w tym obszarze.

Inwestycja w miejscowości Skrzynno

Odpowiadając na interpelacje i zapyta-

Szanowni Państwo, budowa sieci kanali-

jest częścią zadania pn. Rozbudowa sieci

nia Mieszkańców ul. Kaukaz niniejszym

zacyjnej ma na celu uporządkowanie go-

kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa

informuję, że od przebiegu sieci (obecnie

spodarki ściekowej w całej miejscowości

poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno

projektowanego), jej ﬁzycznej lokalizacji

i z pewnością przyczyni się do poprawy

oraz budowę oczyszczalni i sieci kanaliza-

począwszy od ulicy Przytyckiej, przez uli-

warunków życia Mieszkańców, choć nie-

cyjnej w m. Skrzynno dla którego źródłem

cę Radomską, Kościelną do oczyszczalni

wątpliwie czas trwania prac będzie wiązał

ﬁnansowania jest pożyczka

ścieków na Komisarii, zależeć będą pra-

się z określonymi niedogodnościami. Wy-

ze środków Wojewódzkiego Funduszu

ce projektowe dotyczące ulicy Kaukaz.

konawca chce zakończyć roboty ziemne

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Po ustaleniu ostatecznego przebiegu

jeszcze latem tego roku. Prosimy jedno-

w Warszawie w kwocie 6.813.566,00 zł.

otrzymana

Jasełka w Przedszkolu

pieczenie pierniczków. Dzieci własnoręcz-

Grudzień i styczeń to bardzo wyjątko-

W ramach przedświątecznych przygoto-

wy i intensywny czas dla Przedszkolaków.

wań w naszym Przedszkolu odbyło się

stępnie upiec pierniczki w przedszkolnej

nie ugniatały i wałkowały ciasto, wykrawały kształty za pomocą foremek, by nakuchni i z wielką frajdą je ozdobić. Świąteczny czas to także czas Jasełek. Gdy
Przedszkolaki powróciły do Przedszkola
po przerwie świątecznej odbył się długo
wyczekiwany przez wszystkich Bal Karnawałowy. W salach można było spotkać
wróżki, księżniczki, Myszki Miki, strażaków, policjantów – uff, nie sposób wszystkich wymienić. Podczas balu nie zabrakło
konkursów oraz słodkiego poczęstunku.
Szkoda, że następny odbędzie się dopiero za rok… W styczniu w naszym Przedszkolu świętowaliśmy dzień, w którym
Przedszkolaki wyjątkowo ciepło myślały
o swoich babciach i dziadkach. Dzieci
przygotowały dla swoich Babć i Dziadków
własnoręcznie wykonane upominki, a także z wielkim zapałem uczyły się piosenek
i wierszyków dedykowanych dziadkom.
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Zabawy karnawałowe dla dzieci
Karnawał to czas zabaw i balów, także

zabawach. Tego dnia, tuż po śniadaniu za-

dla najmłodszych. Kolorowe stroje, kolo-

częły pojawiać się w naszej sali kolorowe

rowy wystrój i skoczna muzyka– w takiej

postacie. Radosny klaun, groźny ale zara-

atmosferze bawiły się dzieci w Dziennym

zem przyjazny smok wawelski, śmiesz-

Opiekunie w Wieniawie 20 stycznia 2022r.

ka biedronka, mała elegancka myszka,

podczas balu karnawałowego. Dzieci

myszka Miki oraz pan pirat z wąsem…

z dumą prezentowały bajeczne stroje.

Wspólna zabawa przyniosła wiele radości

Z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach,

naszym wychowankom, to było głównym

celem tego balu. Dzieci świetnie bawiły się
w rytm muzyki porywającej do tańca oraz
brały udział w najróżniejszych konkursach. Ten wyjątkowy bal, zakończyliśmy
słodkim poczęstunkiem i wręczeniem
pamiątkowych dyplomów. W styczniu
obchodziliśmy także wyjątkowe święto –
Dzień Babci i Dziadka.
Edyta Wielgo
Dyrektor Centrum Usług
Społecznych w Wieniawie

Świetlice środowiskowe działające przy GCKIS w Wieniawie
Świetlice Środowiskowe na terenie
gminy Wieniawa są placówkami wsparcia
dziennego, funkcjonują od poniedziałku do
piątku cztery godziny dziennie. Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb
dzieci i rodziców. Po przygotowaniach
merytorycznych, które rozpoczęto w dniu
01.10.2021 r. od dnia 18 października dzieci zaczęły uczęszczać do świetlic środowiskowych znajdujących się w miejscowościach:
• Świetlica Środowiskowa w Kochanowie
Wieniawskim ,,PROMYCZKI”;
• Świetlica Środowiskowa w Pogroszynie
,,GANG ODKRYWCÓW”;
• Świetlica Środowiskowa w Wieniawie
,,ŚWIETLIKI”.
Od stycznia 2022 roku do świetlic
uczęszcza 45 dzieci. W codziennym planie
świetlic jest czas na odrabianie lekcji, zabawę, odpoczynek, rozmowy indywidualne
oraz różnego rodzaju zajęcia w grupach.
W ramach, których prowadzone są zajęcia
socjoterapeutyczne, zajęcia integracyjne,
oraz zajęcia rozwojowe o różnej tematyce.
Duży nacisk położono na zajęcia proﬁlaktyczne i wychowawcze. Zapewniono dzieciom i młodzieży bezpieczne i atrakcyjne
formy spędzania wolnego czasu po zaję-

ciach lekcyjnych. Dzieci mają zapewniony
dowóz po zajęciach szkolnych do świetlic
środowiskowych.

Zajęcia w świetlicach odbywają się
według przygotowywanych miesięcznych planów pracy. Organizacja czasu
wolnego realizowana jest dla wszystkich
podopiecznych świetlic środowiskowych
przez wychowawcę i pomoc wychowawcy. Prowadzone są różnorodne zajęcia
tak by podopieczni zdobyli nowe, przydatne umiejętności oraz utrwalili już te posiadane. Wychowawcy pomagali podopiecznym w odrabianiu zadań domowych,
w nadrabianiu zaległości w nauce, utrwaleniu poszczególnych partii materiałów.
Ponadto, u podopiecznych kształtowana
jest spostrzegawczość, koncentracja,

uwaga podczas gier i zabaw dydaktycznych, rozgrywek umysłowych, zagadek,
łamigłówek, quizów, gier stolikowych.
Podczas pobytu w świetlicach dzieci
mają zapewniony codzienny posiłek. Duży
nacisk kładziony jest na higienę podczas
przebywania w świetlicach. Kształtowane
są również nawyki kultury życia codziennego: nauka podstaw savoir-vivre, kreowanie zdrowego stylu życia, zrozumienie
przez podopiecznych potrzeby postrzegania zasad kulturalnego zachowania się
wśród ludzi.
Dzięki udziałowi w zajęciach plastyczno-manualnych podopieczni wykonali
piękne ozdoby rękodzielnicze między innymi: ﬁgury przestrzenne z papieru, ozdoby
na hallowen, kartki okolicznościowe, prace
z wykorzystaniem szyszek, żołędzi.
Podopieczni zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat różnych
form i metod wykorzystywanych do tworzenia prac plastycznych. Wychowankowie świetlic środowiskowych mieli również możliwość rozwijać swoją sprawność
ﬁzyczną poprzez udział w warsztatach
muzycznych, rytmiki, wokalne, oraz taneczne prowadzone przez wykwaliﬁkowanych instruktorów.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

29

POWIAT PRZYSUSKI

Nowa metoda działania oszustów! Do niecnych celów
wykorzystują pandemię covid-19! Nie daj się oszukać!
Oszuści kolejny raz próbują wyłudzać

By osiągnąć swój cel potraﬁą płakać do

1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajo-

pieniądze metodą „na wnuczka”. Tym

słuchawki czy wręcz krzyczeć na rozmów-

mym.

razem wykorzystują legendę „na korona-

cę, który nie chce przekazać im pieniędzy.

2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom,

wirusa”. Dzwonią głównie do starszych

Pamiętajmy, że żaden pacjent chory na

których nie znasz. Nie ufaj osobom, które

osób podając się za członka rodziny, który

Covid-19 nie musi płacić za swoje lecze-

telefonicznie podają się za krewnych lub

zachorował na Covid i jest w bardzo złym

nie. Zarówno diagnostyka, pobyt w szpita-

ich przyjaciół.

stanie. Po chwili do rozmowy wkracza rze-

lu jak i podawane leki są darmowe. Jeśli

3. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”,

komy lekarz, który potwierdza tę sytuację

dzwoni do nas osoba która próbuje wmó-

kontaktując się osobiście: wykonaj telefon

wskazując na pilną potrzebę wdrożenia

wić nam, iż musimy zapłacić za leczenie

lub skontaktuj się bezpośrednio.

terapii ratującej życie. Informując o ko-

najbliższych powinniśmy jak najszybciej

4. Wszelkie telefoniczne prośby, w tym

nieczności poniesienia sporych nakładów

przerwać połączenie i zadzwonić pod nu-

z zagranicy o pomoc, grożą utratą pienię-

ﬁnansowych próbują wyłudzić pienią-

mer 112, by poinformować o próbie oszu-

dzy.

dze żerując na dobrym sercu rozmówcy

stwa policję. Przypominamy o podstawo-

5. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i po-

i jego strachu o życie swoich najbliższych.

wych zasadach bezpieczeństwa, które

jawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to

Chcąc wymusić szybką reakcję wywiera-

uchronią przed staniem się oﬁarą takiego

może być oszustwo koniecznie powiadom

ją słowną presję na starszych osobach.

oszustwa.

Policję (nr 112).

Fasolka z mięsem i z warzywami
Szanowni Państwo. Nareszcie po kilku latach braku zimy za oknem mamy coś, co czasem zimę przypomina. Dlatego proponuję
do ugotowania coś, co nakarmi, rozgrzeje i jak zawsze – nie zrujnuje nam domowego budżetu. Gotowe danie będzie z pewnością
sukcesem kulinarnym. Zapraszam do gotowania.
Składniki: fasolka biała drobna 1 szkl, mięso wieprzowe bez

Ogłoszenie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin ,,Przyjaciel,, współpracując z Fundacją Akademia
Kompetencji Europejskich informuje o naborze do projektu.
Szczegóły pod numerami telefonów: 783602234 693432977
lub w lokalnym biurze projektu Przysucha al. Jana Pawła II 9a.

kości 30 dag, kiełbasa cienka 30 dag, marchew 1 szt, pietruszka
1 szt, ziemniaki 2 szt, cebula 1 szt, smalec 2 łyżki, liść laurowy 1
szt, angielskie ziele 4-5 szt, majeranek suszony 1 łyżka, koncentrat
pomidorowy 3 łyżki, papryka ostra mielona do smaku, sól, pieprz,
cukier do smaku.
Przygotowanie: Umytą fasolę zagotować i pozostawić przynajmniej na 2 godziny. Następnie ugotować do miękkości. Na rozgrzanym smalcu zrumienić pokrojone w kostkę mięso i posiekaną
cebulę. Przełożyć do garnka, wlać 1 szklankę wody, dodać przyprawy i gotować. Po upływie pół godziny dodać pokrojone warzywa,
gotować do miękkości. Mięso połączyć z fasolą. Dodać pokrojoną
kiełbasę, koncentrat pomidorowy. Część ugotowane na miękko fasoli rozdrobnić blenderem i wymieszać z niewielką ilością wody
i zagęścić nią potrawę. Całość zagotować. Doprawić do smaku
solą, pieprzem, mieloną papryką ewentualnie cukrem cukrem. Podawać z pieczywem. Smacznego.
Monika
Grzywaczewska
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Uczniowie Skowyrówki rozwijają swoje umiejętności zawodowe-kurs carvingu
W dniu 20 stycznia 2022r. w w Zespole

narzędzi, warzyw i owoców oraz sposo-

jące poza podstawę programową kształ-

Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze

bu ich zabezpieczania/przechowywania.

cenia zawodowego.

odbył się profesjonalny kurs „Carvingu”

Uczniowie z ogromnym zainteresowa-

poprowadzony przez Pana Grzegorza

niem i werwą przystąpili do pracy tworząc

Gniecha – Mistrza Polski i Mistrza Świata

swoje dzieła. Rzeźbili w jabłku, pomarań-

w Carvingu. Uczniowie klas gastronomicz-

czy, rzodkiewkach, cukinii, marchwi i pora.

nych i

Szkolenie przeprowadzone zostało w ra-

hotelarskich zostali zakwaliﬁko-

wani do udziału w kursie

w ramach na-

mach realizowanego w szkole projektu do-

grody za wyniki w nauce i zaangażowanie

ﬁnansowanego z Funduszy Europejskich

w życie szkoły . W ramach szkolenia mogli

„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawo-

poznać, bliżej im dotąd nieznaną, technikę

dowego” realizowanego przez Samorząd

rzeźbienia w owocach i warzywach. Na

Województwa Mazowieckiego w ramach

początku spotkania wysłuchali krótkiego

wsparcia – ,,Szkolenia zawodowe dla ucz-

wykładu na temat historii carvingu, jego

niów’’. Tego rodzaju szkolenia poszerzają

istoty, warsztatu pracy – doboru technik,

wiedzę i umiejętności uczniów wykracza-

Sukces w ogólnopolskich konkursach
21 stycznia 2022 roku odbyło się uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.
„Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. Gala Laureatów została zorganizowana w Auli XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Swoją
obecnością uświetnili wydarzenie Honorowa Babcia i Honorowy Dziadek AD 2022.
Byli to: Pani Anna Maria Wesołowska –
sędzia w stanie w spoczynku, osobowość
telewizyjna, propagatorka edukacji prawniczej wśród młodzieży oraz pan Tadeusz
Morawski – reprezentujący Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Barbara Oracz

Alicja Niezabitowska – uczennica Zespołu
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze,
wzięła udział w obu częściach konkursu.
220 prac plastycznych oceniało Jury pod
przewodnictwem pani Anny Ozgi – łódzkiej artystki plastyczki. W tej części konkursu Alicja zajęła pierwsze miejsce w grupie
wiekowej „uczniowie szkół ponadpodstawowych”. Laureatka przygotowała pracę
pod kierunkiem Zoﬁi Szymańskiej. Natomiast 109 prac literackich oceniało Jury
pod przewodnictwem Teresy Lipowskiej.
Alicja zajęła w swojej kategorii wiekowej
drugie miejsce, a jej wiersz nosił tytuł
„Jest takie serce”. Opiekunką była Marta
Płuciennik. Serdecznie gratulujemy Alicji
i przygotowującym ją pedagogom.

Ogłoszenie
o nabywaniu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia
Nadleśnictwo Przysucha informuje o możliwości zakupu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przysucha, lasó i gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Nabywanie gruntów, w tym przeznaczonych do zalesienia odnywać się będzie stosownie do przepisów art. 37 ustawy z dnia 28
września 1991 roku o lasach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1275)
Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może zostać nabyty wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez Nadleśniczego
zasadności nabycia ww. dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospdoarki leśnej oraz po uzyskaniu zgody przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Ww. grunty mogą mogą być nabyte w szczególności, w przypadku:
- jego bezposredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasó Państwowych,
- zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zasilenia,
- regulacji przebiegu linii polno – leśnej.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości sprzedaży lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia można uzyskać
w Nadleśnictwie Przysucha, ul. targowa 87, 26-400 Przysucha tel. 46 675 2071.
Czesław Korycki - Nadleśniczy
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Na 100 dni przed maturą

