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POWIAT PRZYSUSKI

TU CHODZI O ŻYCIE I ZDROWIE NAS WSZYSTKICH

Panie Starosto, jak wygląda sytuacja epidemiczna w powiecie przysuskim?
Według ostatnich danych, jakimi dysponuję, czyli
z 29 marca wynika, że 89 osób znajdowało się pod nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną w miejscu
zamieszkania objęto 27 osób, stwierdzono 6 przypadków zarażenia koronawirusem, z czego obecnie 3 osoby są hospitalizowane. Jak wynika z danych niebezpieczeństwo zarażenia się jest realne, chociaż stosunkowo
jeszcze ograniczone. Ale koniecznie musimy zachować
najwyższy poziom dyscypliny społecznej i przestrzegać
zaleceń władz. Tu chodzi o życie i zdrowie nas wszystkich. Nałożone na nas ograniczenia mogą wydawać
się trudne, ale według zgodnej opinii wirusologów
stanowią jedyną drogę do bezpiecznego przetrwania
czasu tej epidemii. Dlatego też apeluję do wszystkich
mieszkańców – jeśli nie musicie wychodzić – zostańcie w domu. Ten wirus jest szczególnie agresywny
i niebezpieczny, szczególnie dla ludzi w starszym wieku i tych, którzy już cierpią na przewlekłe choroby np.
cukrzycę, czy nadciśnienie. A wiadomo, że im człowiek
starszy tym większa szansa na pojawienie się różnych
schorzeń, z którymi medycyna sobie normalnie radzi,
ale jak się okazuje, w połączeniu z obecnym wirusem
SARS – Cov – 2 jest często bezradna i stąd tak wysoka
śmiertelność sięgająca nawet 40 % wśród osób z najstarszej grupy wiekowej.
Jak Pan sądzi, na ile ograniczenia w poruszaniu się i gromadzeniu mogą okazać się skuteczną bronią w walce z tym nowym zagrożeniem?
Wskazują na to badania naukowe, według których utrzymanie normalnej aktywności życiowej przez
osobę zarażoną wirusem przez 30 dni doprowadzi do
zarażenia kolejnych 400 osób. Jeżeli osoba zarażona
ograniczy swoją aktywność do połowy wówczas liczba
osób zarażonych drastyczniej spada jednak wciąż jest
bardzo duża i wyniesie 75 ludzi. Zmniejszenie jednak
aktywności do 15 % normy spowoduje, że zarażonych
zostanie już tylko pomiędzy 2, a 3 osoby w czasie miesiąca. To pozwala w miarę panować nad epidemią, a co
najważniejsze zachować płynność pracy służb i instytucji państwa. Dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich zostańcie w domu, ograniczcie Drodzy Państwo
wyjścia do minimum.
Jakie praktyki wcześniej normalne i wręcz
pożądane są w obecnej sytuacji niebezpieczne
i należy się ich wystrzegać.
Niestety ta sytuacja wywróciła i wywraca nasze
życie do góry nogami. Od życia zawodowego, poprzez
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życie religijne, sprawy materialne i duchowe zaczynają nabierać zupełnie innego wymiaru. Posłużę się
kilkoma przykładami normalnych zachowań i aktywności życia codziennego, które dzisiaj są uznawane
za ekstremalnie niebezpieczne. Pierwsze klasyczne
zachowanie – opieka dziadka i babci nad wnuczkiem.
Normalna sytuacja sprzyjająca wzmacnianiu więzi
rodzinnych, będąca ogromnym wsparcie dla młodych
rodzin. Dzisiaj zdecydowanie odradzana. Specjaliści
wręcz apelują o rezygnowanie ze spotkań wnuczków
i dziadków. Ludzie bardzo młodzi przechodzą infekcję
tym wirusem dość łagodnie, a 80 % z nich nie wie
nawet, że jest zarażona i sama zaraża ludzi wokół.
W trakcie spotkania z dziadkami dochodzi do zarażenia, mówiłem już, jak bardzo niebezpieczny dla życia
starszych ludzi jest ten wirus. Efektem ciepłego, rodzinnego spotkania może być rodzinna tragedia i wielka strata, której można było uniknąć. Drugi przykład to
masowy udział w nabożeństwie. Jest to dla mnie, jako
człowieka o bardzo silnym emocjonalnym i racjonalnym związku z Kościołem sytuacja szczególnie trudna.
I ograniczenie uczestnictwa w praktykach religijnych
do 5 osób powoduje ogromny duchowy dyskomfort,
jednak rozumiem, że udział obecnie we mszy świętej
z udziałem kilkuset wiernych może dać prawdopodobieństwo zarażenia bliskie 100 %. Na szczęście można
korzystać z transmisji w telewizji publicznej i przekazów internetowych, które realizują również parafie
w naszym powiecie. Mam świadomość, że pomimo
dużego dyskomfortu psychicznego i moralnego ten
zakaz chroni mnie i wszystkich mieszkańców przed
bardzo poważnym zagrożeniem.
Czy powiat przysuski jest gotowy na przetrwanie epidemii koronawirusa?
Trzeba tu rozważyć kilka płaszczyzn działania.
Oczywiście bardzo szybko na terenie powiatu i gmin,
które go tworzą zastosowaliśmy obostrzenia wprowadzone z powodu koronawirusa. Budynki szkolne zostały zamknięte, instytucje publiczne, restauracje, kawiarnie również poza działalnością zdalną zaprzestały
normalnego funkcjonowania. Dbamy jednocześnie,
aby urzędy w tym czasie nadal wykonywały swoje
podstawowe funkcje i żeby realizowały swoje zadania
wobec mieszkańców w zmienionej formie. Okazuje
się, że wiele zadań można realizować zdalnie. Niestety
nie poprawiły się warunki funkcjonowania instytucji
ochrony zdrowia, ponieważ cały wzrost nakładów
musi zostać przekierowany na walkę z pandemią. Na
początku brakowało bardzo wielu rzeczy. Jednak dzięki
realizacji zamówień rządowych, sytuacja wydaje się
systematycznie poprawiać. Chciałbym z góry wszystkich z Państwa przeprosić za wszelkie niedogodności
i przeszkody, które w wyniku tej sytuacji powstały.
Nie mogą się one negatywnie odbić w jakikolwiek

sposób na obywatelach. Będę o to bardzo mocno
zabiegał. Bardzo wysoko oceniam pracę wszystkich
służb powiatowych. Policja i Straż Pożarna wzorowo
wykonują swoje obowiązki, pracując z dużo wyższą
intensywnością, niż normalnie. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję również Żołnierzom Wojsk Terytorialnych
stacjonującym w SP nr 2 w Przysusze za pomoc okazywaną codziennie naszym mieszkańcom. Szczególne
podziękowania kieruję jednak w stronę pracowników
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Przysusze i Pani Inspektor Powiatowej Jolanty Wilk,
za pracę, oddanie i poświęcenie naszemu wspólnemu
bezpieczeństwu, wszystkim pracownikom socjalnym
zaangażowanym w działanie powstałego w wyniku
decyzji Wojewody Mazowieckiego w internacie Zespołu Szkół Nr 2 ośrodka kwarantanny. Dziękuję wszystkim wolontariuszom niosącym pomoc w codziennym
życiu ludziom starszym i potrzebującym. Niezmiernie
dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i pracownikom medycznym, salowym i pozostałemu personelowi dbającemu o nasze zdrowie w tych
trudnych dniach. Wszyscy podziwiamy z jakim poświęceniem i oddaniem realizujecie Państwo swoje obowiązki. I chociaż praca wszystkich zaangażowanych
w walkę z epidemią jest ogromnie trudna, to jednak
my wszyscy jesteśmy w nieporównywalnie lepszej sytuacji niż inne kraje naszej europejskiej wspólnoty. I za
to wszystkim, którzy swoją pracą i służbą się do tego
przyczynili ogromnie dziękuję.
Jak Pan ocenia sytuację w perspektywie najbliższych dni?
Wszystkie dostępne prognozy są niestety przygnębiające. Wieszczą bardzo szybki wzrost zachorowań
i coraz większe zagrożenia dla nas wszystkich. Ja się
jednak obawiam, że prawdziwe problemy pojawią się
już po inwazji koronawirusa. Bardzo osobiście niepokoi
mnie nasz rynek pracy, boję się o planowane inwestycje,
których finansowanie z tak ogromnym trudem budowaliśmy w czasie sprzed epidemii. Obawiam się poważnego
spadku jakości życia będącego konsekwencją problemów
gospodarczych. Boję się sytuacji, w której okaże się że
wirus najmocniej uderzył nie w nasze zdrowie, tylko
w gospodarkę, a w konsekwencji - w nasze życie. Jednak
proszę nie odbierać moich pełnych obaw refleksji jako
pewnika. Chciałbym się jak najbardziej co do nich mylić.
Jest również w tych smutnych momentach jakiś promyk
nadziei. Wspaniale sprawdzamy się jako naród w tych
trudnych czasach i za to wszystkim Państwu dziękuję
i apeluję: stosujmy się do zaleceń władz i stosujmy nawet
te przykre ograniczenia. Nie zapomnijmy o starszych i samotnych naszych sąsiadach. Niech to będą dla wszystkich
choć trochę wesołe święta.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Jarosław Bednarski

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim spędzającym ten szczególny czas w powiecie przysuskim,
życzymy zdrowych, serdecznych i szczęśliwych Świąt.
Życzymy, abyśmy wszyscy spędzili je godnie i w pełnym zdrowiu.
Wspólnie ze Zmartwychwstałym Chrystusem powstańmy do życia pełnego wartości,
Jego nauki, wiary i poświęcenia bliźniemu.
Pokochajmy Chrystusa Zmartwychwstałego i zachowajmy w sercu Jego dla nas złożoną ofiarę.
Starosta
Marian Niemirski

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wochniak
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Wicestarosta
Marek Kilianek
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TRUDNY CZAS DLA OCHRONY ZDROWIA
Moi drodzy. Powoli budzimy się w nowej
groźnej rzeczywistości. W rzeczywistości pandemii, realnego zagrożenia dla zdrowia i życia
nas i naszych najbliższych. W historii było
wiele epidemii o różnym zasięgu. Ta też kiedyś
będzie historią. Dziś jednak zastanawiamy się
co się stanie jutro, za kilka tygodni, jak długo
to wszystko potrwa. Zastanawiamy się co możemy zrobić aby zmniejszyć zagrożenie i jak
odnaleźć się w tych trudnych dniach.
Po pierwsze. Jak każda epidemia tak i ta
obecna najgroźniejsza jest w początkowym
okresie. Wirus uderza wtedy w populację ludzi w 100% nieodpornych, których system immunologiczny go nie zna i nie potrafi zwalczyć. Stąd tak gwałtowne i tragiczne wydarzenia obserwowane w wielu
krajach zwłaszcza w tych które uwierzyły, że skoro mają dobrze rozwiniętą opiekę
zdrowotną to jakoś sobie poradzą. Nic z tego. Trzeba zrozumieć, że lekarze leczą
poszczególne przypadki choroby, konkretne osoby; epidemię zwalczają służby takie jak Sanepid i Policja oczywiście kierowane przez epidemiologów. Stąd w chwili
obecnej jeden główny cel OPÓŹNIAĆ, Opóźniać rozprzestrzenianie się choroby.
Opóźniać poprzez nakazy prawne ale przede wszystkim poprzez samokontrolę
i dyscyplinę społeczną, poprzez rozwiązania masowe i indywidualne, które może
zastosować każdy z nas. Wirus nie przenika przez mury, nie krąży swobodnie w powietrzu. Jest w drugim człowieku i w jego najbliższym otoczeniu. Żyje 2 do 3 tygodni. Jeżelibyśmy na ten czas ograniczyli do zera wszystkie kontakty międzyludzkie
to epidemia by się zakończyła. Nie jest to możliwe. Ale można zrobić wiele w tym
kierunku i każdy ruch jest uzasadniony. Wirus ma tendencję do zmieniania się, do
mutowania. Zwykle na szczęście z czasem nieco łagodnieje. To łatwo zrozumieć.
Szczepy najbardziej zjadliwe które powodują ciężkie stany są siłą rzeczy szybciej
wychwycone i izolowane; te łagodniejsze rozprzestrzeniają się łatwiej powodują
choroby o lżejszym lub bezobjawowym przebiegu pozostawiając jednak odporność, odporność która z każdym tygodniem będzie rosła w społeczeństwie. Nie
można dopuścić, żeby wielka ilość zarażeń sparaliżowała system ochrony zdrowia
ale też inne instytucje i gospodarkę. Tak więc wypełniajmy wszystkie nałożone na
nas obowiązki i podporządkujmy się wszystkim ograniczeniom. Są one wprowadzane bardzo roztropnie i dla naszego dobra.
W chwili obecnej istnieje, można powiedzieć, wydzielona część ochrony zdrowia przeznaczona do walki z epidemią. Są to tak zwane „szpitale jednoimienne”
oraz oddziały chorób zakaźnych. Po pierwsze leczy się w nich ludzi na choroby
wywołane przez koronawirusa np. zapalenia płuc. Oprócz tego hospitalizowane
są w nich osoby zakażone skąpo lub bezobjawowe lub nawet tylko z istotnym
ryzykiem zakażenia, które wymagają pobytu w szpitalu z innych przyczyn jak na
przykład udar, wypadek, potrzeba niezbędnego zabiegu czy nawet poród. Ludzie
tam pracujący są w odpowiedni sposób wyposażeni i zabezpieczeni. Na te szpitale
przeznaczana jest też znaczna część środków.
Pozostała ochrona zdrowia: podstawowa opieka zdrowotna, poradnie specjalistyczne, szpitale powiatowe, które już przed epidemią były w głębokim kryzysie
zabezpieczone są w sposób bardzo ograniczony, często poprzez własne doraźne
i prowizoryczne zakupy. O dramatycznych sytuacjach groźnych dla pacjentów i personelu informują codziennie media. Dla ich przetrwania, aby miał nas kto leczyć
po epidemii, zdecydowano się na znaczne ograniczenie świadczeń do przypadków
niezbędnych, ratujących życie.
– Do lekarza POZ dostaniemy się po telefonicznej weryfikacji zasadności wizyty. Konieczne jest też uniknięcie możliwości kontaktów z osobami chorymi na
poczekalni.
– Podobnie do lekarza specjalisty. Jeśli można niech wystarczy nam konsultacja telefoniczna.
– Całe szczęście, że w ostatnich miesiącach wprowadzono system e-recept.
Korzystajmy z nich.

Przedstawicielka firmy Krystian Wręcza dr. Grzegorzowi Dziekanowi pomoc dla
szpitala.
– Na system ratownictwa medycznego, który spełnia wszystkie dotychczasowe
funkcje spadło szczególne obciążenie i ryzyko kontaktu z osobami zainfekowanymi. Zatajanie informacji o możliwości kontaktu z osobą zarażoną skutkuje tym, że nie zastosują oni odpowiednich środków zabezpieczenia osobistego. Jest to narażanie zdrowia
i życia ludzi niosących pomoc. I jest to karalne.
– W przypadku wystąpienia u siebie objawów odpowiadających zakażeniu koronawirusem postępujmy według zaleceń – zgłośmy to telefonicznie do sanepidu lub
udajmy się do Oddziału Chorób Zakaźnych.
Wszystko to nie są słowa proste ani przyjemne. Obserwując jednak podejście Polaków, którzy zachowują się chyba najbardziej odpowiedzialnie w całej Europie wiem, że
wszyscy je rozumieją. Prawdopodobnie będziemy świadkami jeszcze wielu dramatów
ale w tej walce każdy kolejny dzień może być naszym zwycięstwem. Życzę wszystkim
zdrowia i wytrwałości.
Dr Grzegorz Dziekan

W imieniu służb medycznych i wszystkich pacjentów kierujemy ogromne podziękowania dla właścicieli i wszystkich pracowników firmy „Krystian” za wyprodukowanie
i przekazanie dla pracowników SPZZOZ w Przysusze najnowocześniejszych, spełniających najwyższe światowe standardy środków osobistego zabezpieczenia w postaci odzieży ochronnej, którą wykorzystujemy w naszej codziennej, obecnie jeszcze bardziej niebezpiecznej pracy. Dzięki Państwa ofiarności, w czasie, kiedy odzież
ochronna zabezpieczająca przed koronawirusem została dosłownie wymieciona przez epidemię z rynku, Państwa dar ma wymiar ratujący życie, w tym wypadku
nasze. Dziękujemy.
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„NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SWYM SERCEM”

ks. kan. mgr Sławomir Gregorczyk.
Przeżywamy niezwykły czas. Sformułowanie to
często używane wobec okresu Wielkiego Postu w tym
roku nabiera nowego, niezwykłego znaczenia. Stajemy
w obliczu epidemii, której nie rozumiemy, lękamy się.
Stan ten rodzi w nas wiele pytań i wątpliwości. Potrzeba zmierzyć się z tymi pytaniami.
W jaki sposób chrześcijanin może odczytać to co
się dzieje?
Może w naszych sercach rodzić się wiele odpowiedzi. Niektórzy odpowiedzą, że to Boża kara, ale warto
spojrzeć na tę sytuację inaczej. Papież Franciszek pięknie nakreśla nam, jak wyznawcy Chrystusa mogą patrzeć na to co dzieje się wokół nas. W piątek 27 marca
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tego roku papież poprowadził piękną, niezwykłą modlitwę przed wejściem do bazyliki Św. Piotra. Papież
rozpoczął to nabożeństwo w sugestywny sposób, przechodząc w strugach deszczu przez pusty plac Św. Piotra. Nawiązując do fragmentu Ewangelii mówiącego
o uciszeniu przez Pana Jezusa burzy na morzu (Mk 4,
35-41), wskazał, że podobnie jak wtedy uczniowie, tak
teraz my pełni jesteśmy lęku i strachu w tych dniach
ogólnoświatowej pandemii. Źródło naszego strachu
Ojciec Święty upatruje w uśpieniu i odrzuceniu tego
co karmi naszą duszę. Wydawało nam się, że jesteśmy
władcami tego świata, którym nic nie zagraża. W tym
naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy
się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie
zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej
poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni,
myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie – mówił papież. Franciszek kilkukrotnie powtarzał
słowa Jezusa ze wspomnianej ewangelicznej perykopy: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak
wiary?” Zdanie to zdaje się być odpowiedzią na to skąd
w nas tyle lęku i obaw. Ciągle zauroczeni tym co materialne i zatroskani o własny wizerunek zapominamy
o Bogu. Ponosimy teraz tego konsekwencje, kiedy odkrywamy, że to wszystko jest kruche i słabe, a co wydawało się niezniszczalne nagle upada. Ta wizja świata,
którą żyliśmy do tej pory ukruszyła się. To bolesna
konsekwencja, naszego zaślepienia na sobie, tu i teraz.
Nie jest to jednak Boża kara. Bóg nie jest mściwy, jest
miłosierny, ale też i sprawiedliwy. Jest prawdziwym
Pedagogiem, który daje nam odczuć konsekwencje
naszych grzechów. Ma On jednak moc nadać im sens,
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a naszym zadaniem staje się dzisiaj odkrycie tego Bożego zamysłu. Papież ukazuje nam tą Bożą powiedź na
te dni: W tym Wielkim Poście rozbrzmiewa Twój naglący apel: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem”
(Jl 2, 12). Wzywasz nas, byśmy wykorzystali ten czas
próby jako czas wyboru. Nie jest to czas Twojego sądu,
ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy,
a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego,
co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia
ku Tobie, Panie, i ku innym.
Czas ten przypada na okres Wielkiego Postu. Czy
chrześcijanin nie powinien odczytać tego jako
szczególny znak?
W tym czasie często używamy słowa kwarantanna. Warto w związku z tym przypomnieć, że słowo to
z łac. quarantena oznacza 40 dni. Wielki Post stał się
wielką światową kwarantanną. Ważne jest jednak,
żeby chrześcijanie przeżyli tą kwarantannę jako szczególny okres Wielkiego Postu. Łatwo ten czas spłycić do
skupienia się na tym co zewnętrzne, a jak już wspominaliśmy wydaje się, że Pan daje nam ten czas, abyśmy
spojrzeli głębiej i skupili się na tym co duchowe.
Ale jak to zrobić skoro de facto mamy pozamykane kościoły?
Rzeczywiście to prawda, dla nas duszpasterzy to
ogromny ból. Staramy się jednak zrozumieć to i akceptujemy zalecenia władzy. Przyjmujemy je i staramy
się w duchu odpowiedzialności i miłości bliźnich je
realizować. Jak ocenił abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku
pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Jeśli
nawet w nas samych jest tyle wiary, że brak w nas lęku
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o nasze życie to nie możemy jednak takiego heroizmu
wymagać od innych.
Jak zatem w tych dniach odkrywać to co duchowe?
Rozważać słowo Boże. Czas ten staje się sposobnością do tego, aby odkryć ogromną wartość Pisma
Świętego. Czasem boimy się brać tę księgę do ręki, ale
warto przełamać te strach i w Słowie odkrywać Boga,
który do mnie mówi i jest ze mną pośród różnego rodzaju doświadczeń. Ciekawą metodą rozważania jest lectio
divina. Warto poszukać informacji na ten temat, zapytać
duszpasterzy. Warto zajrzeć na tą stronę https://www.
cfd.sds.pl/ Niech ten czas będzie zachętą to praktykowania nowych form pobożności w naszym życiu.
A co z tymi formami wszystkim dobrze znanymi?
Do 11 kwietnia obowiązują rygory co do zgromadzeń liturgicznych do 5 osób (nie wliczając posługujących). Dotyczy to także pogrzebów odbywających
się na cmentarzu. Oznacza to, że zasadniczo w tym
czasie nie powinniśmy się wybierać do kościoła na
nabożeństwa, chyba że to my zamawialiśmy daną intencje Mszalną, albo mamy pewność, że nie będziemy
łamać zaleceń. Warto jednak nawiedzić kościół w innych godzinach. W naszej parafii Miłosierdzia Bożego
w Przysusze staramy się, aby można było wstąpić na
modlitwę w przedsionku kościoła, do czego serdecznie
zachęcamy. Warto natomiast śledzić różnego rodzaju
nabożeństwa w internecie, telewizji, radiu. Ta forma
nie zastępuje fizycznego uczestnictwa w Eucharystii,
więc gdy tylko przeminie ten czas dalej będzie zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej niedzielnej.
W tym momencie jest to jednak jedyna możliwa forma,
a dyspensa biskupa Henryka Tomasika, ordynariusza
naszej diecezji, zwalnia nas z obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy Świętej, a tym samym nie zaciągamy winy za grzech ciężki związany ze złamaniem tego
przykazania.
Jak w tych dniach przyjmować Komunię Św.?
Wydaję się, że z miłości do bliźnich, tak aby
ograniczyć możliwość zachorowania, stosowne jest
przyjmowanie Ciała Pańskiego na rękę. Od początku
Kościoła istniał w kościele zwyczaj przyjmowania Pana
Jezusa na rękę. Z różnych względów w pewnym okresie Kościoła bardziej popularny stało się przyjmowanie
Pana Jezusa do ust. U wielu osób rezygnacja z tej formy
przyjmowania Komunii Świętej jest trudna do zaakceptowania. Rozumiemy to, warto jednak pamiętać, że
na ostatniej wieczerzy Jezus pododawał uczniom chleb
eucharystyczny do ręki, a w dziele stworzenie Pan
uczynił nas na swoje podobieństwo, więc nie możemy
traktować swego ciała jako czegoś złego. Warto pamiętać o zasadach przyjmowania Komunii Świętej na rękę.
Krzyżujemy dłonie, tak aby lewa ręka była na wierzchu.
Ten krzyż z dłoni staje się tronem dla Pana Boga. Kiedy kapłan mówi Ciało Chrystusa odpowiadamy tak jak
zazwyczaj Amen. Następnie od razu na oczach kapłana
spożywamy Ciało Pańskie.
Jak ze spowiedzią w tym czasie?
Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do spowiedzi raz w roku nie konkretyzując w jaki okresie.
Mamy natomiast obowiązek przyjęcia Komunii Świętej
wielkanocnej, które zasadniczo powinna wiązać się ze
spowiedzią świętą. Mamy na to czas do Niedzieli Trójcy
Świętej, tj. do 7 czerwca br. Jeśli mamy potrzebę przystąpienia do spowiedzi świętej w najbliższych dniach
zapytajmy naszych duszpasterzy.
A gdzie można śledzić transmisje nabożeństw?

Wiele jest takich transmisji. Na stronie ekai.pl/
znajdziemy wiele ciekawych informacji na ten temat.
Warto tam zajrzeć, aby dowiedzieć się co, gdzie, kiedy
można zobaczyć. Lista dróg krzyżowych: https://ekai.
pl/lista-drog-krzyzowych-w-internecie/
Lista Mszy z parafii: https://ekai.pl/lista-transmisji-mszy-swietych-z-calej-polski/ W naszej diecezji Radio Plus Radom od 16 marca br. codziennie, o godzinie
18.45, emituje „Duchowy Poradnik Koronawirusowy”,
w którym zachęca słuchaczy do otwarcia swoich serc na
działanie Pana Boga. O godz. 19.45 słuchacze mają szansę uczestniczyć w „Rekolekcjach o dojrzałości” przygotowanych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego, dominikanina. Natomiast, od 30 marca do 3 kwietnia, o godzinie
19.10, stacja zaprosi swoich słuchaczy na Wielkopostne
Rekolekcje Radiowe dla Rodzin, które poprowadzi
Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. Ponadto, w każdy piątek
Wielkiego Postu, rozważamy o godz. 19.10 stacje Drogi
Krzyżowej (bp Piotr Turzyński, ks. Edward Poniewierski,
ks. Paweł Gogacz i ks. Mariusz Wilk), a w każdą niedzielę,
o 17.00, Radio Plus Radom transmituje Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym z katedry Opieki Najświętszej Maryi
Panny w Radomiu. Tak jak dotychczas, w dni powszednie
Radio Plus Radom transmituje mszę świętą o godzinie
6.00, a w niedzielę o godz. 12.30. W planach jest także
transmisja rekolekcji parafialnych z radomskiej katedry
od 29 marca do 3 kwietnia.
Zapraszamy także na naszą stronę internetową
http://www.milosierdzie-przysucha.pl/. Jest tam odnośnik do transmisji codziennych Mszy Świętych z naszego parafialnego Kościoła, a także wiele ciekawych
i przydatnych informacji.
Jak przeżyć Triduum Paschalne?
Te najważniejsze dni w roku liturgicznym trwające
od Mszy wieczerzy Pańskiej w wlk. czwartek do nieszporów Niedzieli zmartwychwstania będą w tym roku
wyglądać inaczej. Nie będzie możliwości uczestnictwa
w nabożeństwach fizycznie, ewentualnie przez internet jak w naszej parafii. Warto jednak nie rezygnować
z nawiedzenia świątyni w tych dniach przyjść w ciągu
dnia czy nawet nocy aby czuwać w tym trudnym dla
nas wszystkich czasie przy Panu. Nie będzie także tradycyjnego święcenia pokarmów. Proponuję odmówić
modlitwę błogosławieństwa przy wielkanocnym stole.
Jak to zrobić?
Może warto w naszych domach oprócz uczestnictwa w transmisjach zrobić własne domowe nabożeństwa. Taka moja propozycja, która rodzi się na gorąco
w mojej głowie.
Wlk. Czwartek – ustanowienie eucharystii i kapłaństwa. Warto tego dnia wspólnie zasiąść do uroczystej
kolacji na wzór uczniów, którzy zasiedli z Jezusem do
wieczerzy sederowej. Żydzi w ten sposób rozpoczynają
święta Paschy, wspominając wyzwolenie z Egiptu. Kolacja ta staje się dla najmłodszych swego rodzaju lekcją
dotyczącą wiary, bo mają możliwość zdawania starszym pytań. Warto zatem, aby kolacja ta stała się katechezą o Panu Bogu. Porozmawiajmy ze sobą, szczególnie o najważniejszych rzeczach. Pozwólmy dzieciom
zadać pytania. Rozważajmy jak wielkie rzeczy uczynił
nam Pan, że nas uwolnił od grzechów, tak jak kiedyś
Bóg uwolnił żydów spod jarzma Egipcjan.
Wlk. Piątek – zdejmijmy krzyż ze ściany. Połóżmy na
stole. Możemy zapalić świece obok. Adorujmy krzyż.
Odprawmy drogę krzyżową. Możemy zaśpiewać Gorzkie żale. Na koniec ucałujmy krzyż, tak jak w kościele,
aby podziękować mu za ofiarę krzyża, która obmyła
nas z grzechów.
Wlk. Sobota – to czas refleksji przy ciele Pana Jezusa
złożonym do grobu. Wieczorna liturgia w kościele
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zaliczana już jest do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania. Szczególny akcent liturgia ta kładzie na Słowo
Boże. Warto zatem tego wieczoru ustawić Pismo Święte na stole, zapalić świece. Wspólnie razem przeczytać
fragmenty z Pisma Świętego (warto wykorzystać te,
które używane są podczas liturgii) i wspólnie rozważać
co Pan dzisiaj do nas mówi w swoim Słowie.
Niedziela Wielkanocna – śniadanie wielkanocne wypada rozpocząć wspólną modlitwą. Ojciec rodziny lub
przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole
i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy
odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma
Świętego. „Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5,
16-18). Albo: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio
i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić?
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33). Po odczytaniu tekstu
przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu
chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać
będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników
w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Wszyscy: Amen. Po posiłku ojciec rodziny lub
przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja. Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca
paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm
pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas
nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu
nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
ks. kan. mgr Sławomir Gregorczyk
ks. mgr Kamil Florczak
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CO MUSICIE PAŃSTWO WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?
Ile wynosi okres inkubacji? Okres inkubacji” oznacza czas
między złapaniem wirusa a wystąpieniem objawów choroby.
Większość szacunków okresu inkubacji SARS-CoV-2 wynosi
od 1 do 14 dni, najczęściej około 5 dni.
Jakie są objawy COVID-19 Najczęstsze objawy COVID-19
to: gorączka, kaszel, duszność. Niektórzy pacjenci mogą mieć
katar, biegunkę, ból gardła. Objawy te są zwykle łagodne
i zaczynają się stopniowo. W 80% przypadków, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebiega w sposób łagodny, bez
nasilonych objawów. Około 1 na 6 osób, które zachorują na
COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem.
Ciężka postać choroby obserwuje się głównie u osób starszych, z niedoborami odporności i chorobami przewlekłymi
(taki jak np.: nadciśnienie, cukrzyca, POChP).

Powiatowy Inspektor Sanitarny Jolanta Wilk.
Co to jest koronawirus? Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt, a także
u ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje
infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia do
poważniejszych chorób, takich jak bliskowschodni zespół
niewydolności oddechowej i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus
SARS-CoV-2 powoduje chorobę COVID-19.
Co to jest COVID-19? COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez ostatnio odkryty koronawirus SARS-CoV-2.
Ten nowy wirus i choroba były nieznane przed wybuchem
epidemii w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r.
Jak rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2?
Bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia
i mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość
1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana
jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle
i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem). Pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty
i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania
poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji
może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których
może być zakaźny.
Czy można zarazić się COVID-19 od osoby, która nie ma
objawów? Główną drogą rozprzestrzeniania się choroby są
kropelki oddechowe wydalone przez osobę, która kicha lub
kaszle. Ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 od
osoby bez objawów jest bardzo niskie. Jednak wiele osób
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 doświadcza jedynie łagodnych objawów. Jest to szczególnie często obserwowane we wczesnych stadiach choroby.
Czy można zarazić się COVID-19 drogą fekalno-oralną?
Ryzyko zakażenia koronawirusem przez kontakt z kałem zarażonej osoby wydaje się niskie. Chociaż wstępne badania
sugerują, że wirus może być obecny w kale w niektórych
przypadkach, rozprzestrzenianie się tą drogą nie jest głównym sposobem. Fakt istnienia takiego ryzyka jest jednak kolejnym powodem do regularnego mycia rąk po skorzystaniu
z łazienki i przed jedzeniem.
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Jak długo wirus przetrwa na powierzchniach? Nie jest
pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 przeżyje na
powierzchni, ale wydaje się, że zachowuje się jak inne koronawirusy. Badania sugerują, że koronawirusy (w tym wstępne informacje na temat wirusa COVID-19) mogą utrzymywać
się na powierzchniach przez kilka do kilkunastu godzin. Może
się to różnić w różnych warunkach (np. Rodzaj powierzchni,
temperatura lub wilgotność otoczenia). Jeśli uważasz, że
powierzchnia mogła zostać skażona, wyczyść ją środkiem
dezynfe-kującym. Umyj ręce mydłem i wodą lub zdezynfekuj
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Unikaj dotykania
dłońmi oczu, ust lub nosa.
Jak prawdopodobne jest zarażenie COVID-19? Ryzyko zakażenia koronawirusem w dominującej części zależy od tego,
gdzie jesteś - a dokładniej od tego, czy występuje tam transmisja koronawirusa SARS-CoV-2. Dla większości ludzi w większości lokalizacji ryzyko zakażenia koronawirusem jest wciąż
niskie. Istnieją jednak miejsca na całym świecie (miasta lub
obszary), w których rozprzestrzenia się koronawirus. Pamiętaj,
aby stosować się do rekomendacji GIS i ograniczeń dotyczących
podróży, przemieszczania się i przebywania w dużych skupiskach ludzkich. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z sytuacji
epidemiologicznej, na obszarze, w którym się znajdujesz lub
gdzie zamierzasz się udać. GIS publikuje aktualizacje na temat
sytuacji epidemiologicznej na całym świecie.
Czy powinienem obawiać się COVID-19? W 80% przypadków, zakażenie COVID-19 przebiega w sposób łagodny,
bez nasilonych objawów. Prawie nie obserwuje się zakażeń
wśród dzieci i młodzieży. Ciężka postać choroby obserwuje
się głównie u osób starszych, z niedoborami odporności
i chorobami przewlekłymi. Należy zachować podstawowe
zasady higieny. Przede wszystkim wśród tych działań jest
regularne i dokładne mycie rąk oraz dobra higiena dróg oddechowych. Po drugie, bądź na bieżąco i postępuj zgodnie
z zaleceniami, w tym wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi
podróży, przemieszczania się i spotkań.
Kto jest narażony na ciężką przebieg zakażenia
koronawirusem? W 80% przypadków, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebiega w sposób łagodny, bez
nasilonych objawów. Około 1 na 6 osób, które zachorują na
COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem.
Ciężka postać choroby obserwuje się głównie u osób starszych, z niedoborami odporności i chorobami przewlekłymi
(taki jak np.: nadciśnienie, cukrzyca, POChP).
Czy można zarazić się COVID-19 od zwierząt domowych? Obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe, takie jak koty i psy, zostały zainfekowane lub mogłyby
rozprzestrzeniać wirusa wywołującego COVID-19.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Czy bezpiecznie jest otrzymać paczkę z dowolnego
obszaru, w którym zgłoszono COVID-19? Tak. Prawdopodobieństwo zarażenia poprzez produkty handlowe jest niskie, a ryzyko zarażenia wirusem, który powoduje COVID-19
poprzez paczkę, która zostało przewieziona i wystawiona
na działanie różnych warunków i temperatury jest również
niskie. Obecnie brak jest dowodów naukowych na zakażenie
koronawirusem poprzez paczkę nadaną z Chin lub Europy.
Czy powinienem nosić maskę, aby się chronić? Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek
ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz
personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi
o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
Czy istnieje szczepionka przeciw SARS-CoV-2? Obecnie
nie ma szczepionki ani konkretnego leku przeciwwirusowego, który zapobiegałby zakażeniu SARS-CoV-2 lub leczył
COVID-2019. Prowadzone są liczne badania kliniczne nad
szczepionką przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2.
Jak wygląda leczenie COVID-19? Leczenie COVID-19 jest
wyłącznie objawowe. Obecnie nie ma specyficznego leczenia, które pozwoliłoby zapobiegać zakażeniu SARS-CoV-2.
Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19? Nie. Antybiotyki nie działają przeciwko
wirusom, działają tylko na infekcje bakteryjne. COVID-19 jest
wywoływany przez wirusa, więc antybiotyki nie działają.
Antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegania lub leczenia COVID-19.
Jeśli mieszkam w obszarze, w którym wystąpiły przypadki zakażenia koronawirusem - czy jestem narażony na dodatkowe ryzyko? Osoba z koronawirusem nie
naraża innych, jeżeli pozostaje w izolacji i uważnie zbadano,
z kim miała bliski kontakt. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny i sledzenie kontaktów to podstawowy element pracy
służb sanitarnych.
Co zrobić jeśli podejrzewasz, że ktoś może mieć ostrą
chorobę układu oddechowego na skutek zakażenia
koronawirusem: Należy pamiętać o konieczności bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenia się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Co to znaczy, że ktoś miał bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem? pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż
2 metrów przez ponad 15 minut; prowadził rozmowę z osobą, z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub
kolegów; osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie
domowym, co osoba chora lub w tym samym pokoju: hotelowym/ w akademiku.
Co oznacza izolacja dla osób, które nie mają objawów?
Pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu
z osobą chorą lub po powrocie z obszaru zagrożonego i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury
i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, poddanie
się monitoringowi epidemiologicznemu - w szczególności
udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie
stanu zdrowia przez pracownika stacji sanitarno-epidemio-
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logicznej, jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią
następujące objawy: gorączka, kaszel, duszność, problemy
z oddychaniem - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
postępowania medycznego. Kwarantannę można skrócić
w przypadku, gdy wyniki testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 u osoby podejrzanej wyszły negatywne, a z którą
osoba poddana kwarantannie miała kontakt. Decyzję o skróceniu kwarantanny podejmuje tylko właściwy Państwowy
Inspektor Sanitarny.
Jestem poddany kwarantanie domowej - czy mogę
wyjść do sklepów po jedzenie? Muszę odebrać lek
z apteki, co powinienem zrobić? Osoby, na które nałożono kwarantannę absolutnie nie powinny opuszczać miejsca
zamieszkania. Nie opuszczaj miejsca kwarantanny np. nie
wychodź z domu do sklepu, czy na spacer z psem. Udzielaj
informacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat stanu
zdrowia. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, natychmiast poinformuj telefonicznie Państwową Inspekcję
Sanitarną. Często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, dezynfekuj powierzchnie dotykowe, zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania.
Czy osoby odbierające podróżnych powracających
z zagranicy powinny zostać objęte kwarantanną ze
względu na kontakt z podróżnymi? Jeżeli osoba odbiera-

na lub inni podróżni będą mieli bliski kontakt z osobą odbierającą, to również osoba odbierająca będzie musiała zostać
poddana kwarantannie. Definicja bliskiego kontaktu: pozostawanie w bezpośrednim kontakcie, lub w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 min., BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ;
prowadzenie rozmowy twarzą w twarz w odległości do 1 m
BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ.
Gdzie szukać informacji dla podróżnych? Na stronie:
https://gis.gov.pl/ znajdują się aktualne komunikaty dla
podróżnych.
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:
1. Często myj ręce Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na
ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą
być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków,
całowania i podawania dłoni na powitanie.
3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych. Na
powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy
i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu
powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może
spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki,
włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane
z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego
podczas spożywania posiłków. Na powierzchni telefonów
komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze
drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój
telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole
i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą,
z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub
ma gorączkę.
8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas
kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie
ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej
żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm.
Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody).
Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby
robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania
się koronawirusa.
10. Unikaj palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Wszelkie
używki osłabiają odporność organizmu. Osoby palące papierosy lub pijące alkohol są bardziej podatne na zachorowanie.
Badania naukowe wykazały, że palacze tytoniu są bardziej
podatni na zakażenie koronawirusem.
11. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej.
Umiarkowana i systematyczna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Pamiętaj, aby ciągu tygodnia
zaplanować czas na regularną aktywność fizyczną. Spacer
z bliskim to idealna forma aktywności fizycznej, która pozwala zachować dobre zdrowie. Pamiętaj, że zalecenie wychodzenia z domu nie dotyczy osób objętych kwarantanną.
12. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania
nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych
źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/
koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie
w walce z koronawirusem. PAMIĘTAJ !!! Jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak : GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ
I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom
telefonicznie PSSE w Przysusze w godzinach pracy Urzędu od
godz. 7:30 do godz. 15:05 tel. 048 675 24 22; 048 675 23 37 po
godzinach pracy tel. 609 788 858, w przypadku nasilonych
objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego, szpitalnego oddziału zakaźnego:
w Radomiu tel: 48 3615220 lub w Kozienicach tel.48 6797289

Powiatowy Inspektor Sanitarny Jolanta Wilk
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ZOSTAŃ W DOMU, MY ZADBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Przysuscy policjanci sprawdzają codziennie,
jaki jest stan kilkuset mieszkańców naszego powiatu, którzy pozostają w kwarantannie. Jeżeli
osoby te będą potrzebować wsparcia, informacje takie mundurowi przekażą odpowiednim
instytucjom.
W związku z działaniami podejmowanymi w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, służby
sanitarne wspiera m.in. Policja. Jednym z zadań funkcjonariuszy jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się pod wskazanym adresem. Każdego
dnia policjanci otrzymują informacje dotyczące osób,
podlegających kwarantannie domowej. Umundurowani
policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie
potrzebują pomocy. Zebrane informacje są na bieżąco
przekazywane do służb sanitarnych, placówek pomocy
społecznej. Policjanci, którzy sprawdzają miejsce pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej nie
mają z nimi bezpośredniego kontaktu, nie wchodzą do
domów, czy mieszkań. Korzystają z telefonów komórkowych. Zawsze są to policjanci umundurowani, najczęściej dzielnicowi, których okoliczni mieszkańcy znają
i darzą zaufaniem. W przypadku wzywania służb od razu
powiadom, że jesteś objęty kwarantanną, albo miałeś
kontakt z osobami z terenów objętych koronawirusem,
jak Włochy, czy Niemcy. W innym przypadku #niekłamratownikom, ponieważ skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować niepotrzebną interwencję
służb i stanowić zagrożenie dla zdrowia funkcjonariuszy.
Policjanci przypominają o konsekwencjach wobec osób,
które wykorzystując zagrożenie zarażeniem koronawirusem i próbują negatywnie wpłynąć na działanie
służb. Oprócz konsekwencji prawnych i finansowych
pamiętajmy o tym, że blokując telefon alarmowy uniemożliwiamy połączenie osobie, która faktycznie może
tej pomocy potrzebować. Zaangażowanie służb w takich
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sytuacjach powoduje to, że w tym czasie nie mogą być
w miejscu, gdzie pomoc jest konieczna. Przypominamy,
że za bezpodstawne wezwanie służb kodeks wykroczeń
przewiduje karę określoną w art. 66 § 1: kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność
fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem,
wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej
albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.
POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM. Wzywasz nas na
interwencję...powiedz nam prawdę. Pamiętaj,
że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia,
kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy
przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz
nam niesienie pomocy innym. Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom. Przypominamy,
że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy
w kwarantannie lub mogliśmy mieć kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem, mówimy o tym od razu
dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie
zdrowia pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając
na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej
odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już
innej osobie… Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby takie powinny, nawet
nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się
rygorom izolacji. POWIADAMIAJĄC O ZDARZENIU NIE ZAWSZE MUSISZ TO ROBIĆ OSOBIŚCIE
W JEDNOSTCE POLICJI. W związku z koniecznością
ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy
ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji,
związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.
Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów
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poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach
internetowych, Centralnej Książce Telefonicznej oraz
w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie
dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami
Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej
„Moja Komenda”. Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania
środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem
wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując
na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi
osobami. Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo,
zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia
o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery
telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji „Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112. Możliwe jest
również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem
(nie dotyczy sytuacji nagłych). Dane teleadresowe:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZYSUSZE
26-400 PRZYSUCHA, PL. 3-GO MAJA 8, tel.
(48) 675 42 00, fax. (48) 675 42 45 lub 69,
e- mail: kppprzysucha@ra.policja.gov.pl, - Kontakt dla osób słabosłyszących i głuchoniemych.
TELEFON ALARMOWY Numer telefonu (wiadomości SMS): 797 017 463 (całodobowo) Numer
Fax: 48 675 42 45 (całodobowo). Wykaz dzielnicowych i danych do kontaktu: Rejon I: sierż.
szt. Tomasz Lao. e-mail: dzielnicowy.przysucha1
@ra.policja.gov.pl, tel. służbowy 506 906 778
lub (48) 675 42 66, w przypadku braku połączenia tel. (48) 675 42 00 lub 112. Obsługuje mieszkańców Przysuchy z ulic: Akacjowa, Blachownia, Chopina, Cicha, Czermińskiego, Gen. Sikorskiego, Grodzka,
Hamernia, Jałowcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Lubelska, Legionów Polskich, Mjr Hubala, Młyny, Ogrodowa,
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Pl. Wyszyńskiego, Pl. 3-go Maja, Por. Madeja, Przemysłowa, Sienkiewicza, Skowyry, Spółdzielcza, Staszica,
Ściegiennego, Świerkowa, Świętokrzyska, Targowa,
Topornia, Wrzosowa, Zielona, Żytnia. Miejscowość:
Janów. Rejon II: asp. szt. Józef Seta. e-mail: dzielnicowy.przysucha2@ra.policja.gov.pl. tel. służbowy 604 458 009 lub (48) 675 42 66, w przypadku
braku połączenia tel. (48) 675 42 00 lub 112. Obsługuje mieszkańców Przysuchy z ulic: Armii Krajowej,
Brzozowa, Dembińskich, Jana Pawła II, Krakowska,
M. onopnickiej, Dworcowa, Partyzantów, Pl. Kolberga, Polna, Radomska, Szkolna, Warszawska, Wiejska,
Żeromskiego, 11-go Listopada, Sportowa, Tarnowskiej,
Kusocińskiego, Skarbowa, Słoneczna. Miejscowości:
Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hucisko, Jakubów,
Kolonia Szczerbacka, Kozłowiec, Kuźnica, Lipno, Ruski Bród, Zapniów. Rejon III: mł. asp. Wojciech
Włodarczyk. e-mail: dzielnicowy.przysucha3@
ra.policja.gov.pl tel. służbowy 519 035 479 lub
(48) 675 42 66, w przypadku braku połączenia
tel. (48) 675 42 00 lub 112 Obsługuje mieszkańców

miejscowości: Skrzyńsko, Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa, Smogorzów, Zawada, Mariówka, Pomyków,
Gaj, Beźnik, Dębiny, Wistka, Krajów, Zbożenna. Rejon
IV - gmina Gielniów: st. sierż. Lucyna Lisowska,
e-mail: dzielnicowy.przysucha4@ra.policja.gov.
pl, tel. służbowy 506 865 436 lub (48) 675 42 66,
w przypadku braku połączenia tel. (48) 675 42 00
lub 112. Obsługuje mieszkańców miejscowości: Gielniów, Alfredów, Antoniów, Bieliny, Bochenka, Bród,
Brzezinki, Drynia, Gałki, Gościniec, Goździków, Góźdź,
Huta, Jastrząb, Kolonia Brzezinki, Kotfin, Lelitek, Marysin, Mechlin, Puszcza Rozwadzka, Rozwady, Rożek,
Snarki, Sołtysy, Stoczki, Wywóz, Wywóz Kolonia,
Zielonka, Zygmuntów. Rejon V - gmina Rusinów:
st. sierż. Piotr Mirecki, e-mail: dzielnicowy.
przysucha5@ra.policja.gov.pl, tel. służbowy
506 906 723 lub (48) 675 42 66, w przypadku
braku połączenia tel. (48) 675 42 00 lub 112.
Obsługuje mieszkańców miejscowości: Rusinów, Bąków, Bąków Kolonia, Brogowa, Gałki, Klonowa, Przystałowice Małe, Grabowa, Karczówka, Krzesławice,

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Powiatowy Komendant Policji w Przysusze
insp. Adam Czyżewski.
W związku z pandemią koronawirusa do
11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie
będzie można się swobodnie przemieszczać
poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie
będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy
załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy
opieki nad bliskimi. W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku
z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się
na ograniczenie imprez masowych i działalności
galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach
oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce
i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach
bezpieczeństwa.
Ograniczenia w przemieszczaniu się: Do
11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy
więc: dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem,
prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne,
masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również
prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. Wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem
i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej

działalności. Załatwiania spraw niezbędnych
do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić
lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Ważne! Przemieszczać się
będzie można jedynie w grupie do dwóch osób ale
z zachowaniem odstępu min. 2 metry. Obostrzenie
to dotyczy również rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa
miejsc siedzących. Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie,
tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że
z najbliższymi Nowe przepisy zakazują także
wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy
zebrań. Będzie można się jednak spotykać
z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych. Ograniczenia w przemieszczaniu
nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć
w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy
lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło
uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zachęcamy
jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych
za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
Zakłady pracy. Ograniczenia co do liczby osób
nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego
Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania
odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują. Mimo
wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie
w działalności galerii handlowych, działalności
gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa
obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Komendant Powiatowy insp. Adam Czyżewski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Nieznamierowice, Władysławów, Wola Gałecka, Wola
Gałecka- Janki, Olszowiec, Zalesie Janikowskie, Zychorzyn. Rejon VI - gmina Odrzywół: mł. asp. Artur
Bednarczyk, e-mail: dzielnicowy.przysucha6@
ra.policja.gov.pl, tel. służbowy 519 035 480 lub
(48) 675 42 80, w przypadku braku połączenia
tel. (48) 675 42 00 lub 112. Obsługuje mieszkańców
miejscowości: Odrzywół, Wysokin, Ceteń, Kamienna
Wola, Las Kamiennowolski, Kłonna, Kłonna Kolonia,
Janówek, Jelonek, Ossa, Kolonia Ossa, Walerianów,
Wandzinów, Stanisławów, Dębowa Góra, Różanna, Badulki, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice Kolonia, Dąbrowa, Emilianów, Lipiny. Rejon VII - gmina
Klwów: mł. asp. Artur Bednarczyk, e-mail: dzielnicowy.przysucha7@ra.policja.gov.pl, tel. służbowy 608 670 016 lub (48) 675 42 80, w przypadku braku połączenia tel. (48) 675 42 00 lub 112.
Obsługuje mieszkańców miejscowości: Borowa Wola,
Brzeski, Drążno, Głuszyna, Kadź, Klwów, Klwowska
Wola, Kłudno, Kolonia Ulów, Ligenzów, Nowy Świat,
Podczasza Wola, Przystałowice Duże, Przystałowice
Duże Kolonia, Sady Kolonia, Sulgostów, Ulów.
Rejon VIII - gmina Potworów: mł. asp. Robert
Świerczyński, e-mail: dzielnicowy.przysucha8@
ra.policja.gov.pl, tel. służbowy 797 017 533
lub (48) 675 42 80, w przypadku braku połączenia tel. (48) 675 42 00 lub 112. Obsługuje
mieszkańców miejscowości: Potworów, Dąbrowa,
Długie, Dłuska Wola, Kacperków, Grabowa, Grabowska Wola, Kozieniec, Łojków, Marysin, Mokrzec,
Rdzów, Rdzuchów, Rdzuchów Kolonia, Sady, Wir,
Jamki. Rejon IX - gmina Wieniawa: asp. Wojciech Polak, e-mail: dzielnicowy.przysucha9@
ra.policja.gov.pl, tel. służbowy 506 865 380 lub
(48) 675 42 66, w przypadku braku połączenia tel.
(48) 675 42 00 lub 112. Obsługuje mieszkańców miejscowości: Wieniawa, Brudnów, Jabłonica, Kłudno, Komorów, Plec, Romualdów, Sokolniki Mokre, Wydrzyn,
Zawady, Głogów, Kaleń, Skrzynno, Sokolniki Suche, Kochanów Wieniawski, Kamień Duży, Koryciska, Pogroszyn, Ryków, Wola Brudnowska, Zagorze, Żuków, Konary, Zadąbrów. Rejon X - gmina Borkowice: asp. szt.
Paweł Kaczor. e-mail: dzielnicowy.przysucha10
@ra.policja.gov.pl, tel. służbowy 506 906 717 lub
(48) 675 42 66, w przypadku braku połączenia
tel. (48) 675 42 00 lub 112. Obsługuje mieszkańców
miejscowości: Borkowice, Bolęcin, Bryzgów, Kochanów, Politów, Radestów, Rudno, Rusinów Konecki,
Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Ninków, Niska Jabłonica, Wola Kuraszowa, Wymysłów, Zdonków. Aplikacja
„Kwarantanna domowa” Szybsza komunikacja ze
służbami i lepsza opieka dla osób objętych kwarantanną – to główny cel aplikacji Kwarantanna domowa.
Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store. Więcej na temat aplikacji „Kwarantanna Domowa” na stronie Ministerstwa
Cyfryzacji. Dzięki aplikacji „Kwarantanna domowa” zyskujesz szybki dostęp do niezbędnych, pomocnych
w czasie kwarantanny informacji. Możesz też korzystać
ze specjalnej infolinii. Aplikacja daje też m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy
społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą
dostarczać artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko
można skontaktować się z pracownikiem socjalnym.
W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię
- 22 165 57 44. Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z Google Play lub App Store. Więcej informacji
na www.gov.pl/kwarantannadomowa
Aneta Wilk
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BORKOWICE

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

UWAGA!
KORONAWIRUS!
Koronawirus SARS-CoV-2 to wirus, który przenosi się: bezpośrednio – drogą kropelkową: drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą
być bezpośrednią przyczyną zakażenia, pośrednio – poprzez skażone wydzieliną
oddechową przedmioty i powierzchnie: mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka , zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet
kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.
Podejrzewasz u siebie koronawirusa: w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na
obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną, masz podwyższoną temperaturę, kaszlesz i masz duszności – niezwłocznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Przysusze, nr tel. kontaktowy:
48 675 23-37, 48 675 24-22.

Dnia 26.02.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyły się
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt: ,, Młodzież
Zapobiega Pożarom”. W turnieju brali udział uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie oraz z Zespołu Szkół
im. Janusza Łąckiego z Borkowic, łącznie 19 osób. Opiekunami uczestników turnieju byli: Zbigniew Banasik i Michał Głuch. Wyniki eliminacji wyglądają następująco: w kategorii klas I-VI : pierwsze miejsce zajął Maksymilian Kapusta , drugie
Julia Szymczyk i trzecie Magdalena Słoń. W kategorii klas VII –VIII pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Kaźmierczyk, drugie Wiktoria Sykuła a trzecie Julia Krakowiak.
Pierwsze dwie osoby z poszczególnych kategorii zakwalifikowały się do eliminacji
na szczeblu powiatowym . Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Borkowicach Tadeusz Bilski, Komendant Gminny OSP w Borkowicach Robert Siudek,
Wójt Gminy Robert Fidos i przewodniczący Rady Gminy w Borkowicach Mirosław
Długosz wręczyli dyplomy i pamiątkowe nagrody. Dla wszystkich uczestników
turnieju został przygotowany słodki poczęstunek. Serdecznie wszystkim gratulujemy a zwycięzcom życzmy powodzenia w dalszych eliminacjach.

Jak zminimalizować ryzyko zakażenia?
Często myj ręce, unikaj dotykania oczu, nosa i ust, regularnie myj i dezynfekuj powierzchnie dotykowe, regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego
podczas spożywania posiłków, zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy, stosuj
zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu, korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

VIII TURNIEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY BORKOWICE
W TENISIE STOŁOWYM
W dniu 1 marca 2020 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzucowie odbył się VIII Turniej o Puchar Wójta Gminy Borkowice w Tenisie Stołowym. Rozgrywki odbywały się w grupie kobiet i mężczyzn. Turniej kobiet rozegrany
został w kategorii open, natomiast mężczyźni zmagali się w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 15 (szkoła podstawowa), 16 lat i starsi. Udział w zawodach cieszył
się dużym zainteresowaniem. Pojedynki stały na wysokim poziomie. Za pierwsze
trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Borkowicach. Turniej przygotowali
i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego w ZS-P w Rzucowie pani Marzena Dąbrowska i pan Paweł Plaskota. WYNIKI ZAWODÓW Kobiety: 1. Michalczyk
Wiktoria, 2.Florczyk Weronika, 3.Węgrzynowska Joanna. Mężczyźni: Kategoria do lat
15: 1. Świercz Dominik, 2. Głuch Kacper, 3. Kaprzyk Dawid. Kategoria 16 lat i starsi: 1.
Tamioła Damian, 2. Górecki Adam, 3. Dziakiewicz Roman. GRATULUJEMY!!! ŻYCZYMY
DALSZYCH SUKCESÓW.
Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych:
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PRZETARGI I PLANY
INWESTYCYJNE
W lutym i marcu podpisane zostały umowy na realizację inwestycji
drogowych. Przebudowę drogi gminnej Smagów-Kolonia I wykona firma Budromost-Starachowice z Wąchocka. Wartość inwestycji wyniesie
344 tyś. zł, z czego 63,63% tj. 218 tyś. gmina pozyskała ze środków PROW
na lata 2014-2020. Przetarg na budowę trzech odcinków dróg gminnych ,
tj. ul. Leśna w Ruszkowicach, droga do Agronomówki w Rzucowie i ul.Leśna w Borkowicach, wygrała firma Aglet z Warszawy. Wartość tych zadań
to kwota 454 tyś. zł. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków na dofinansowanie budowy drogi, ul. Leśna
w Ruszkowicach. W miesiącu marcu przy drodze 727 w Ruszkowicach
zamontowany został witacz z herbem i nazwą gminy, za kwotę 6,2 tyś. zł.
W grudniu złożone zostało 5 wniosków w ramach programu Mazowiecki
Instrument Aktywizacji Sołectw. Wartość zadań wyniesie ok. 120 tyś. zł.,
z czego dofinansowanie Woj. Maz. wyniesie 50 tyś. zł. W Radestowie,
Rudnie i Woli Kuraszowej wybudowane zostaną altany, w Rusinowie plac
zabaw z siłownią plenerową a w Rzucowie zostanie wykonana modernizacja placu zabaw i ogrodzenia boiska. W marcu złożony został wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska do piłki siatkowej i kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Rzucowie. Gmina przygotuje
również wniosek na utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Borkowicach. Istnieje możliwość dofinansowania w 60 %
kosztów przez Woj. Mazowieckie. W marcu złożone zostały również wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Festynu Rodzinnego
w Borkowicach i Jesiennych Spotkań z folklorem w Ruszkowicach.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

BORKOWICE

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Dnia 11.03.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyło się spotkanie par małżeńskich z Gminy Borkowice, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Cieślik.
Dla Jubilatów przygotowany został występ artystyczny uczniów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania z Rzucowa,
pod kierunkiem nauczycielek: Joanny Łukawskiej i Agnieszki Zielińskiej.
W spotkaniu uczestniczyła skarbnik gminy Marlena Tarka- Indyka oraz
przewodniczący Rady Gminy w Borkowicach Mirosław Długosz. Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos wraz z przedstawicielami samorządu gminnego
wręczył parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez
Prezydenta RP oraz pamiątkowe książki. Jubileusz obchodzili: Szymon i Da-

nuta Zamaria z Wymysłowa, Marian i Danuta Plaskota z Ruszkowic, Zygmunt i Danuta Pruchniccy
z Ruszkowic, Tadeusz i Jadwiga Siek z Kochanowa,
Andrzej i Danuta Strzałkowscy z Politowa oraz Stefan i Irena Mosiołek z Rzucowa. Wszystkim parom,
które obchodziły tak piękny jubileusz życzymy
długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym
zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia najbliższych. Niech Wam Pan Bóg Błogosławi na dalsze długie lata życia w szczęściu, miłości
i wszechobecnym dostatku. Szczęść Boże!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości , smacznego jajka i mnóstwo optymizmu.
Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego wniesie nadzieję,
a powracająca do życia natura będzie natchnieniem
w codziennym życiu. Wesołego Alleluja!

Radni
Rady Gminy
Borkowice

Przewodniczący
Rady Gminy Borkowice
Mirosław Długosz

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Wójt Gminy Borkowice
Robert Fidos
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GIELNIÓW

BAJKOWE OSTATKI
Ostatni dzień karnawału. Jak każe staropolski zwyczaj w tym dniu wszyscy powinniśmy przebierać się i bawić, bo przed nami długi post.
I tak też się stało w naszej szkole. Już od samego rana na korytarzach można było spotkać wesołe korowody poprzebieranych uczniów księżniczki, wiewiórki, zwierzęta szejków, krasnoludki, smerfy, Pana Kleksa itd... Podczas długiej przerwy Samorząd Uczniowski poczęstował
uczniów oraz wszystkich pracowników słodkościami.
Danuta Balasińska

KRZEWIENIE PATRIOTYZMU W ZPR-S W GOŹDZIKOWIE
Głównym celem kształcenia i wychowania do wartości w ZPR-S w Goździkowie
jest krzewienie patriotyzmu i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.
W odpowiedzi na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza placówka włączyła
się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jako kontynuacji ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła pamięta”.
W każdej z klas przeprowadzone zostały lekcje poświęcone bohaterom podziemia
niepodległościowego, w trakcie których wychowankowie poznali sylwetki bohaterów
powojennej konspiracji antykomunistycznej oraz zakres walk zbrojnych i politycznych
prowadzonych przez Polaków o suwerenność po zakończeniu II wojny światowej. Zagadnienia te kształtują postawy patriotyczne wśród młodego pokolenia oraz przybliżają dzieje osób, o których historia przez długi czas głucho milczała. Młodzież uczestniczyła także w projekcji fragmentów spektaklu telewizyjnego, upamiętniającego
Danutę Siedzikównę, która przestrzegając honoru i godności żołnierza, przeciwstawiła
się narzuconej siłą władzy komunistycznej.
Część wychowanków ZPR-S w Goździkowie wzięła udział w szkolnym konkursie
plastycznym pt. „W naszej pamięci Żołnierze Wyklęci”. Poszczególne klasopracownie
udekorowane zostały plakatami oraz informacjami upamiętniającymi losy żołnierzy
podziemia niepodległościowego.

W dniu 04.03.202 r. wychowankowie ZPR-S w Goździkowie przenieśli się
do przeszłości, a wszystko za sprawą pana Kamila Zydlewskiego przewodnika
i edukatora, pasjonata wojskowości, który pokazał młodym ludziom „żywą
historię”. Wychowankowie wysłuchali ciekawej opowieści urozmaiconej prezentacją przywiezionych eksponatów. Młodzież chętnie przymierzała hełmy,
stroje oraz oglądała broń.
Te działania pokazują, że „Szkoła pamięta”- ZPR-S w Goździkowie pamięta.
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GIELNIÓW

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN W ZESPOLE
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GIELNIOWIE
Tego dnia zapach kwiatów roznosił się po szkolnych korytarzach, a rozdawane ze szczerym uśmiechem słodkości nie odstraszały kaloriami. Dzień Kobiet i Mężczyzn podobno trwa cały rok, ale co stoi na przeszkodzie, żeby
w marcu mówić o tym trochę częściej, trochę głośniej, trochę smaczniej i trochę piękniej. Był to jeden z tych dni,
w których uśmiech króluje na twarzach wszystkich i każdego z osobna.
Danuta Balasińska

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY
POŻARNICZEJ W GIELNIOWIE
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KLWÓW

KONKURS RECYTATORSKI „TUWIM I BRZECHWA DZIECIOM”
Dnia 11 marca w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole Marzeń” odbył
się konkurs recytatorski pod hasłem „Tuwim i Brzechwa dzieciom”. Uczestni-

czyły w nim chętne przedszkolaki w wieku 3-5 lat, które wraz z rodzicami przygotowały
wybrane wiersze z repertuaru polskich autorów.
Celem konkursu było popularyzowanie twórczości literackiej polskich poetów, rozwijanie zainteresowań poezja dziecięcą oraz odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich.
Do konkursu przystąpiło 13 dzieci. Ich występom towarzyszyły wielkie emocje. Mimo
tremy wszyscy uczestnicy wypadli świetnie prezentując swoje talenty recytatorskie.
Przedszkolaki niemal bezbłędnie wyrecytowały teksty, dbając o takie istotne szczegóły jak
intonacja czy ruch sceniczny. Nic dziwnego, że jury miało niełatwy orzech do zgryzienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymali gromkie brawa oraz pamiątkowe dyplomy.
Do kolejnego etapu, który odbędzie się w Domu Kultury w Przysusze przeszła: Alexandra
Dygant.
Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Zasowska
Anthony Kalinowski
Krzysztof Litwiński
Gabriela Szabla.
Gratulujemy serdecznie każdemu małemu artyście-odwagi, pracowitości i talentu.

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KLWÓW
Zwycięstwem drużyny z Drążna zakończył się tegoroczny turniej w halowej piłce nożnej. Na podium stanęły również zespoły z Klwowa oraz Sadów
Kolonii.
W niedzielę 1 marca 2020 r. w hali sportowej Arena Klwów po raz kolejny odbyły
się Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Klwów. W zawodach zgodnie z regulaminem mogły wziąć udział tylko drużyny z terenu Gminy Klwów. Do turnieju zgłosiło
się 7 drużyn. Z uwagi na liczbę uczestników drużyny zostały w wyniku losowania podzielone na dwie grupy:
Grupa A
1. Ulów
2. Klwów Juniorzy
3. Narożniki
4. Sady Kolonia
Grupa B
1. Kadź
2. Drążno
3. Klwów
W poszczególnych grupach zostały rozegrane mecze systemem każdy z każdym.
Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do półfinałów. Pary półfinałowe
tworzyły Klwów Juniorzy - Kadź, Sady Kolonia - Drążno. Mecze o awans do finału
obfitowały w sportowe emocje i wiele ciekawych akcji w wyniku których w spotkaniu
o 3 miejsce spotkały się drużyny z Sadów Kolonii oraz Kadzi, a w finale Drążno oraz
Klwów Juniorzy.

2:0.

W meczu o 3 miejsce zwyciężyła drużyna z Sadów Kolonii z wynikiem 3:1.
Tegorocznym zwycięzcą turnieju okazała się drużyna z Drążna z wynikiem

Na zakończenie zawodów zostały wręczone puchary oraz nagrody w postaci
piłek dla zwycięskich drużyn oraz indywidualne statuetki dla najlepszych zawodników. Tytuł Najlepszego Bramkarza został przyznany zawodnikowi z drużyny
Klwów Juniorzy – Jakubowi Nowakowi, natomiast tytuł króla strzelców został
przyznany Jakubowi Przyborkowi z zespołu Sady Kolonia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową postawę i rywalizację
w duchu Fair Play.
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KLWÓW

DZIEŃ KOBIET W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MARZEŃ
Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla
wszystkich kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych.
8 marca w Niepublicznym Przedszkolu Marzeń w Klwowie, również odbyła się uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. Chłopcy

ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten
dzień uczynić wyjątkowo miłym – jako mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach. W tym szczególnym dniu małe kobietki miały
wiele niespodzianek, m.in. pokaz mody na wybiegu
oraz różne konkurencje, podczas których chłopcy wybierali: Najbardziej Roześmiane Miss, Miss Szybkości,
Najbardziej Rozskakaną Miss, Miss Najdłuższego Kucyka, Miss Równowagi i Najbardziej Rozśpiewane Miss.
Następnie dziewczynki otrzymały prezenty od chłopców w postaci bransoletek. Ostatnią niespodzianką był
taniec przygotowany przez młodych mężczyzn, który

sprawił dziewczynom wiele radości. Z dziewczęcych
buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień. Miło spędzony czas upłynął wszystkim w atmosferze radości,
wzajemnego okazywania przyjaźni i szacunku.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, niosących nadzieję i odrodzenie życia,
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech radość Zmartwychwstania zagości w naszych sercach,
napełniając je miłością, wiarą i pokojem!
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sieczak

Wójt Gminy Klwów
Piotr Papis
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ODRZYWÓŁ

PO 56-LETNIEJ SŁUŻBIE LEKARSKIEJ Z PRACY ODCHODZI
DR ANDRZEJ MAJCHRZAK
Dzień 31 marca b.r. to ostatni dzień funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, którego wieloletnim Dyrektorem był Pan dr Andrzej Majchrzak. Pracował on w Odrzywole jako lekarz rodzinny i internista od 1 maja 1964r. W latach 1990-1998 był Radnym Rady Gminy w Odrzywole, a w latach 1998-2002 był
radnym Rady Powiatu w Przysusze i członkiem Zarządu tegoż powiatu.
Niestety, ograniczenia związane z epidemią koronawirusa uniemożliwiły nam uroczyste pożegnanie Pana doktora. Mamy nadzieję, że zrobimy to w spokojniejszym
czasie. Za te długie lata pracy na rzecz naszej społeczności, składamy Panu Dyrektorowi ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowania oraz życzymy dalszych pogodnych lat
na zasłużonej emeryturze. Dziękujemy Panie Doktorze i zawsze z radością zapraszamy do odwiedzin naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gapys

Zastępca Wójta
Andrzej Marszałek

Wójt Gminy
Marian Kmieciak

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOLONII OSSIE ZOSTAŁA ODEBRANA
We wtorek 17 kwietnia b.r. powołana przez Wójta komisja dokonała odbioru technicznego inwestycji
pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie”.
Piękny obiekt powstał na działce gminnej w pobliżu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Świetlica będzie służyła całej społeczności, a w szczególności
sołectwom Kolonia Ossa i Wandzinów. Budynek ma
234,9 m2 powierzchni użytkowej (278,82 m2 zabudowy).
W budynku znajduje się sala główna, pomieszczenia na
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izbę historyczną oraz zaplecze sanitarne i socjalne. W budynku będzie istniała możliwość korzystania z dostępu
do internetu. W świetlicy oprócz spotkań mieszkańców
sołectw i Stowarzyszenia Wiejskiego, będą odbywać
się szkolenia komputerowe i rolnicze dla mieszkańców. Z obiektu będą mogły korzystać dzieci i młodzież.
Świetlica będzie też siedzibą Komisji Wyborczych. Koszt
inwestycji wyniósł 1,0 mln zł, z czego w 50% został
sfinansowany z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów
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Wiejskich, w ramach naboru rozstrzygniętego przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego. Sołectwa Kolonia
Ossa i Wandzinów przekazywały swój fundusz sołecki na
wykonanie dokumentacji i doposażenia budynku. Uroczyste przekazanie świetlicy do użytkowania, w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym, zostało przesunięte
na miesiąc maj b.r. Gmina w jednym z pomieszczeń
utworzy Izbę Historyczną, w której miejsce swe znajdą
wszystkie pamiątki o ks. Janie Ziei.

ODRZYWÓŁ

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W GMINIE ODRZYWÓŁ
Dzięki współpracy z Radomskim Bankiem Żywności, 320 osób otrzymało wsparcie w postaci paczek żywnościowych. Wsparciem objęto osoby spełniające
minimum socjalne, uprawniające do pomocy, a także osoby starsze i samotne. Akcję pomocową przeprowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, Domu Wsparcia Senior i Środowiskowego Domu Samopomocy.
Tak duża liczba potrzebujących wynika z faktu „starzenia się” społeczeństwa naszej gminy. Zdecydowana większość emerytów i rencistów pobiera najniższe
świadczenia z KRUS.

VI BIEG PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W ODRZYWOLE
Już po raz kolejny w Niedzielę 1 marca odbył się w Odrzywole bieg „Wilczym
Tropem” poświęcony upamiętnieniu żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego i wolnościowego. Bieg odbył się na trasie Odrzywół-Janówek przez
piękne tereny leśne min. lasów Nadleśnictwa Przysucha. W tegorocznym biegu
wzięło udział około 280 osób. Głównie młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Odrzywole, Zespołu Szkół w Lipinach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kolonii Ossie. W biegu wzięła liczna grupa osób dorosłych, co niewątpliwie cieszy. Część tych osób pokonała trasę marszem. Patronat nad Ogólnopolskim Biegiem
objął Prezydent RP Andrzej Duda . Imprezę otworzył Wójt Gminy Marian Kmieciak
przedstawiając walki oddziałów „leśnych” na Ziemi Odrzywolskiej. Uczestnicy uczcili

minutą ciszy poległych i pomordowanych żołnierzy podziemia. Został odczytany list od
Prezydenta RP do uczestników. List z pozdrowieniami przesłał też Poseł Ziemi Radomskiej Dariusz Bąk. Tradycyjnie w biegu wziął udział Starosta przysuski Marian Niemirski
i Dyrektor Biura Posła Dariusza Bąka Sławomir Szymczyk. Uczestnicy biegu klasyfikowani byli w kilku kategoriach a młodzież szkolna w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i książek historycznych. 100 pierwszych osób
otrzymało koszulki z wizerunkiem rotmistrza Pileckiego. Nagrody ufundował Wójt
Gminy i Poseł Dariusz Bąk, a materiały promocyjne o Wojsku Polskim przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej. Na mecie wszystkich na wszystkich uczestników czekała
grochówka żołnierska i gorące napoje. Następny bieg już za rok.
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POTWORÓW
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE MIESZKALNE.
KOSZT INWESTYCJI 743873,53 ZŁ

REKOLEKCJE SZKOLNYCH KÓŁ WOLONTARIATU
W dniach 6-8 marca 2020 w naszej diecezji w ośrodku Emaus odbyły się rekolekcje
dla Szkolnych Kół Wolontariatu- łącznie 80 osób.Z naszej szkoły wzięły wzieły w nich
udział cztery dziewczynki ; Zuzanna Jastrzębska, Michalina Kacperska, Anna Milczarska i Julia Zakrzewska wraz z opiekunem- Anną Marciniak. Nie brakowało nabożeństw,
nauk rekolekcyjnych, czasu na osobistą modlitwę ale również integrację z rówieśnikami. Wszystkie dzieci zgodnie podkreślały, że taki czas jest dla każdego bardzo potrzebny. I już myślimy żeby wrócić tu za rok… Dziękujemy.

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
5 lutego odbył się Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Potworowie. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: bramkarz- Aleksandra Szczepaniak,
rozegrania -Julia Malik, środek rozegranie- Wiktoria Sobczak, rozegranie – Ewa
Górska, lewe skrzydło – Andżelika Klimek, prawe skrzydło – Patrycja Prasek/
Maria Nowak, po czterech fantastycznych, zwycięskich meczach zajęła I miejsce
w grupie klas V-VI. BRAWO! BRAWO! BRAWO!
Organizatorem i sponsorem tego turnieju był Wójt Gminy Potworów Marek
Klimek, który pogratulował uczestniczkom dobrej zabawy, wręczył dyplomy
i upominki. Dodatkową nagrodą ma być wyjazd wszystkich drużyn na mecz siatkówki lub piłki ręcznej.
Elżbieta Sobczak
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ERASMUS+ W CIENIU WIRUSA
PRZERWANY PROJEKT „PRAKTYKA ZAWODOWA
KLUCZEM DO EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY”
Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry przystąpił do programu Erasmus+,
który oferuje zagraniczne praktyki uczniom szkół zawodowych. Jest to wielka
szansa, umożliwiająca poszerzenie umiejętności zawodowych oraz językowych. Od
05.03.2020r. uczniowie klas III i IV technikum żywienia i usług gastronomicznych
oraz technikum hotelarskiego przebywali na praktykach zawodowych w Grecji. Powrót planowany był na 20.03.2020r., jednak ze względu na narastające zagrożenia
epidemiczne pobyt został skrócony. Okazało się, że stało sie to w ostatniej chwili. Dosłownie w pół godziny po przekroczeniu granicy z Macedonią została ona zamknięta.
Autokar z młodzieżą nie wjechał już na teren Słowacji i musiał cofnąć się do Budapesztu, gdzie jego prowadzenie przejęło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i w uzgodnieniami z MSZ Węgier i Czech udało się mimo ogłoszonego zamknięcia
granic tych krajów, młodzież wróciła do Polski. Po powrocie wszyscy uczestnicy wyjazdu zostali poddani nadzorowi sanitarnemu. Po 14 dniach okazało się, że wszyscy
są zdrowi. Udział w projekcie, który miał możliwość zaistnienia, dzięki staraniom dyrekcji szkoły bardzo wysoko oceniają uczniowie:
SKOWYRÓWKA ZA GRANICĄ
Od 05.03.2020r. grupa 30 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze w ramach projektu ERASMUS + ,,Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy” przebywa na praktykach zawodowych w Grecji. Jest to dla nas
ogromna szansa, aby pogłębić naszą wiedzę zawodową oraz zdobyć doświadczenie
w swojej branży. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że tu jesteśmy
i z wielkim zapałem podejmujemy się wszystkich zadań. Uczniowie klas gastronomicznych uczą się pracy na kuchni i przygotowują pyszne śniadania, obiady, kolacje
oraz uzupełniają wiedzę z zasad prawidłowego kelnerowania. Natomiast grupa hotelarzy poznaje reguły housekeepingu oraz odpowiedniego przygotowywania pokoi
na przyjazd gości. Ogromnym plusem wyjazdu jest również dla nas sprawdzenie się
w znajomości języka angielskiego. Choć było to ogromne wyzwanie, wszyscy dajemy sobie świetnie radę. Niekiedy próbujemy nawet mówić po grecku, przy czym jest
wiele radości i śmiechu. Pogoda również nam dopisuje. Jest ciepło i słonecznie, więc
cały wolny czas spędzamy na zwiedzaniu okolicy oraz przesiadywaniu nad urokliwym morzem. Udało nam już również zobaczyć przepiękne Meteory oraz udać na
miejscowy targ, gdzie mogliśmy kupić i spróbować lokalne warzywa, owoce, sery itp.
Pobyt tutaj sprawia, że czujemy docenienie naszej wieloletniej pracy w szkole, co nas
jeszcze bardziej motywuje do działania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu
być.
Weronika Namielska
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XVI SESJA RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

27 lutego 2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze odbyła się XVI Sesja w Uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
Rady Gminy i Miasta Przysucha. Pierwszym punktem zaproponowanego porządku odpadami komunalnymi; Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
obrad, było przekazanie informacji przez Panią Marzannę Setę Dyrektor M-GOPS przetargowej nieruchomości położonej w Przysusze; Uchwała w sprawie wyrażenia
w Przysusze z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przy- zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
susze. Omówiona została kwestia struktur organizacyjnych ośrodka oraz zatrud- nieoznaczony nieruchomości położonych w Przysusze oraz na złożenie oświadczenia
nienia, realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, rzeczywista o świadomości odpowiedzialności solidarnej; Uchwała w sprawie zasad korzystania
liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, budżet oraz współdziałanie z inny- z niektórych obiektów użyteczności publicznej oraz Uchwała w sprawie powierzenia
mi instytucjami i organizacjami. Następnie sprawozdanie za rok 2019 z działalności Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen
Działu Świadczeń Wychowawczych oraz Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ponadto
Alimentacyjnego omówiła Pani Ewa Pogorzała Kierownik Działów. Przedstawiony zostały zatwierdzone zmiany w budżecie Gminy i Miasta Przysucha na 2020 rok, dotyzostał Raport finansowy za rok 2019 oraz informacje z zakresu realizowanych rządo- czące zwiększenia planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych.
wych programów: „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, jak również z tytułu wypłacanych Przy czym deficyt budżetu, przychody oraz rozchody nie uległy zmianie. Ostatni punkt
świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz dotyczył spraw różnych oraz pism, które wpłynęły do Rady, po czym zamknięto obrady
stypendium szkolnego. W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Przysuskiej Admini- XVI Sesji Rady Gminy i Miasta Przysucha.
stracji Oświaty Pan Sławomir Stancelewicz przedstawił sprawozdanie za rok 2019
Dorota Widawska
z działalności jednostki obsługującej w ramach centrum usług
wspólnych jednostki oświatowe
prowadzone przez Gminę i MiaGmina i Miasto
sto Przysucha. W kolejnym etaPrzysucha
pie obrad zostały podjęte przez
Szanowni Państwo, w tym trudnym czasie trosk, pytań i niepokoju,
Radę Gminy i Miasta Przysucha
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
następujące uchwały: Uchwała
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznaPrzede wszystkim zdrowia, nadziei na lepszą przyszłość
wania, pozbawiania i wysokości
oraz błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Pana.
okresowych stypendiów sportoŻyczymy, aby te Święta były wypełnione
wych oraz nagród i wyróżnień
wzajemną życzliwością, spokojem, wiarą i ufnością.
dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe oraz warunków
Niech będą czasem zadumy
i trybu przyznawania stypenoraz refleksji nad tajemnicą życia.
diów, wyróżnień i nagród pieniężnych, rodzajów wyróżnień
Burmistrz
Przewodniczący Rady
i wysokości nagród pieniężnych
Gminy i Miasta Przysucha
Gminy i Miasta Przysucha
dla trenerów oraz innych osób
Tomasz Matlakiewicz
Mirosław Pierzchała
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
Uchwała w sprawie zmiany

20

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

PRZYSUCHA

GMINA I MIASTO PRZYSUCHA ZAMIERZA POMÓC LOKALNYM
PRZEDSIĘBIORCOM ORAZ ROLNIKOM
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz oraz Przewodniczący Rady Mirosław Pierzchała
w obliczu panującej epidemii wywołanej rozprzestrzeniającym się koronawirusem informują, że będą podjęte
działania ze strony samorządu, mające na celu udzielenie
pomocy i wsparcia lokalnym przedsiębiorcom oraz rolnikom w ramach kompetencji gminy. W związku z problemami oraz licznymi utrudnieniami, z którymi w obecnej
sytuacji borykają się przedsiębiorcy i rolnicy, na najbliż-

szym posiedzeniu Rady Gminy i Miasta Przysucha, Burmistrz i Rada wspólnie wypracują program wsparcia dla
firm działających na naszym terenie oraz dla osób, które
zajmują się działalnością rolniczą. Zostaną zastosowane
rozwiązania, mające ułatwić funkcjonowanie rolnikom
i podmiotom gospodarczym w czasie kryzysu. W ramach
programu oraz aktualnych możliwości, samorząd wprowadzi ulgi i ułatwienia, aby w jak największym stopniu
pomóc rolnikom i lokalnym przedsiębiorcom chronić

miejsca pracy na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Oczywiście nasze propozycje mogą odnosić się wyłącznie do
obszarów, które pozostają w kompetencjach samorządu
lokalnego. Będzie to uzupełnienie rządowego projektu
dotyczącego tarczy antykryzysowej. O wszystkich szczegółach oraz podjętych decyzjach w powyższej sprawie,
będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze oraz prasy lokalnej.

KOMUNIKAT
W związku z wprowadzonymi w dniu 24 marca 2020r. przez Ministra Zdrowia (Dz.U. poz. 522) zmianami w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.
491) Urząd Gminy i Miasta w Przysusze zawiadamia, że w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników
z dniem 26 marca 2020r. wprowadzone zostały zmiany związane z obsługą Mieszkańców.
Od 26 marca 2020 r. obsługa interesantów odbywa się w formie dyżurów pracowników za pośrednictwem:
1/ poczty tradycyjnej: korespondencję prosimy kierować na adres
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
2/ skrzynki podawczej wystawionej przed Urzędem
3/ poczty elektronicznej: korespondencję prosimy kierować na adres
sekretariat@gminaprzysucha.pl
4/ telefonicznie:
Sekretariat 486752219
Wydział Mienia Komunalnego: 486752412 lub wew. 212
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 486750039 lub wew. 139
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 486752181 lub wew. 181
Urząd Stanu Cywilnego 486752214 lub wew. 114
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 486750033 lub wew. 133
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 691400889
5/ za pośrednictwem faxu; nr fax 48 675 21 06
Wszystkich interesantów Urzędu Gminy i Miasta Przysucha oraz jednostek organizacyjnych prosimy, aby sprawy załatwiać drogą
elektroniczną na podany adres mailowy, poprzez platformę ePUAP lub telefonicznie.
Prosimy o wyrozumiałość.

KOMUNIKAT
W związku z ustawą z 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 2020r poz. 374)
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
zawiadamia,
że na najbliższej
Sesji Rady Gminy i Miasta
Przysucha zostanie przedstawiony
projekt uchwały w sprawie
zmiany terminu
płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2020r,
który przedłuży termin płatności
opłaty .

TARGOWISKO MIEJSKIE W PRZYSUSZE
ZAWIESZA FUNKCJONOWANIE
W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemiologicznego w całym kraju,
wywołanego przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 od dnia
16 marca 2020r. zawieszone zostało funkcjonowanie Targowiska Miejskiego
w Przysusze. Zawieszenie nie dotyczy handlu artykułami spożywczymi i chemicznymi. Ograniczenie handlu obowiązuje do odwołania.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 W KATEGORII POLITYKA,
SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
W związku z przyznaną nominacją przez Kapitułę Redakcji „Echa Dnia” do tytułu Osobowość
Roku 2019 w kategorii Polityka, Samorządność
i Społeczność Lokalna, Tomasz Matlakiewicz
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha w piątek
6 marca br. w Radomiu podczas finału Plebiscytu Osobowość Roku 2019, odebrał statuetkę
laureata z terenu Powiatu Przysuskiego. Kapituła
doceniła wkład wniesiony w życie regionu, przyznając nominację w szczególności za otwarcie
pierwszego na terenie Gminy i Miasta Przysucha
Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”.
Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha podkreślił, że: „Dzięki Państwa
głosom poparcia, za które raz jeszcze dziękuję
oraz ciężkiej pracy moich współpracowników
otrzymałem to prestiżowe wyróżnienie, będące
podsumowaniem pierwszego roku pracy na stanowisku Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
Na ten sukces składa się praca wielu osób. Priorytetem jest dla nas rozwój naszej gminy i miasta, a podejmowane działania są ukierunkowane
na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Pragnę
raz jeszcze serdecznie podziękować za każdy oddany na mnie głos w plebiscycie. Zdobyte wyróżnienie jest zarówno nagrodą za dotychczasową
pracę, jak również stanowi dla mnie ogromne
wyzwanie, a zarazem mobilizuje i daje motywację do podejmowania kolejnych wyzwań. Jestem
przekonany, że przed nami jeszcze wspólnie
dużo do zrobienia”.
Dorota Widawska

XXII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 3 marca br. w Urzędzie Gminy i Miasta
w Przysusze odbyły się eliminacje gminne XXII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W przeprowadzonych eliminacjach
na poziomie gminy zostały zaangażowane gminne jednostki OSP celem propagowania bezpiecznych zachowań
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Turniej adresowany był do młodzieży szkolnej i został przeprowadzony
w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół
podstawowych klasa I – VI, II grupa – uczniowie szkół
podstawowych klasa VII – VIII, III grupa – uczniowie
szkół ponadpodstawowych. Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej składa się z III etapów: etap I został przeprowadzony na szczeblu szkół, II etap obejmował eliminacje gminne, a III etap końcowy obejmuje eliminacje na
szczeblu powiatowym. Laureatami eliminacji gminnych
XXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” zostali:
I grupa- Nikola Stępień oraz Wiktoria Stefańska, II grupa- Hubert Urbańczyk oraz Lilianna Mastalerz. Wszyscy
uczestnicy eliminacji gminnych Turnieju otrzymali z rąk
Tomasza Matlakiewicza Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha dyplomy okolicznościowe, a 4 laureatów dyplomy
oraz drobne upominki i tym samy zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych.
Dorota Widawska
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UMOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH JUŻ PODPISANA
28 lutego 2020r. w Radomiu odbyło się podpisanie Umowy przez Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego
z beneficjentami, którzy otrzymają wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W spotkaniu uczestniczył
również Leszek Przybytniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedstawiciele gmin: Stara
Błotnica, Szydłowiec, Promna, Chotcza, Radzanów
oraz Przysucha.
Gmina i Miasto Przysucha była jedną spośród
6 gmin subregionu radomskiego, a zarazem jedną
z 45 gmin zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania. Środki pozyskane w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej PROW
2014-2020, zostaną przeznaczone przez beneficjentów
na realizację inwestycji, które wymagają dużych nakładów finansowych ze strony samorządów min. na budowę systemów kanalizacji sanitarnej, zbiornika wody
uzdatnionej, sieci wodociągowej czy kanalizacji zagrodowej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie
1 105 441,00 zł, w ramach konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Gmina i Miasto Przysucha będzie realizatorem inwestycji pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa od-

Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha oraz Aneta Olborska Skarbnik podczas podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
cinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów”. Rozpoczęcie prac planowane jest w okresie letnim
br. Sieć wodociągowa na odcinku Przysucha-Smogorzów o długości 809 m.b. powstanie w celu wyrównania ciśnień na sieci wodociągowej oraz wyeliminowania okresowych niedoborów wody, będzie alternatywnym źródłem
zaopatrującym w wodę mieszkańców.
Dorota Widawska

NA TERENIE GMINY I MIASTA PRZYSUCHA RUSZYŁY PIERWSZE
ROBOTY DROGOWE W RAMACH KILKUMILIONOWEJ INWESTYCJI
Ruszyły już pierwsze prace remontowe w związku z przystąpieniem
Gminy i Miasta Przysucha do realizacji kilkumilionowej inwestycji drogowej
pn. ”Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności i podniesienie standardów technicznych dróg poprzez remont sieci dróg
gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha”. Na realizację inwestycji
samorząd pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze na ul. Staszica w Przysusze oraz na odcinku drogi
gminnej Zbożenna -Skrzyńsko „Gościniec”. W najbliższych dniach prace roz-

Janików ul. Starowiejska.

Remont ul. Staszica w Przysusze.

poczną się również na ul. Świętokrzyskiej w Przysusze. Natomiast niebawem
zakończone zostaną prace w Janikowie przy ul. Starowiejskiej oraz w miejscowości Smogorzów przy ul. Polnej. Warto podkreślić, że rozpoczęta inwestycja obejmuje przeprowadzenie remontu 6 ulic w Przysusze oraz 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości prawie 12 km! Za wszelkie utrudnienia
w ruchu drogowym w związku z trwającymi pracami przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałość.
Dorota Widawska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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V PRZYSUSKI DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Już po raz kolejny przysuszanie uczcili walczących o wolną Polskę Żołnierzy Niezłomnych. Były to
formacje partyzanckie tworzące podziemie niepodległościowe sprzeciwiające się okupacji od 1943 r. ziem
polskich przez Armię Czerwoną i ZSRR. Byli oni wprost
kontynuatorami Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i wielu innych organizacji
konspiracyjnych, które od 1939 r. walczyły z okupacją
niemiecką, a teraz również musiały stanąć do walki
z okupacją sowiecką. Niestety w tym nierównym boju

o wolność i niepodległość Polski przegrali, ale do końca
walczyli mężnie i z podniesionym czołem. Tych właśnie
bohaterskich partyzantów 29 lutego uczcili mieszkańcy naszego regionu w sali widowiskowej Domu Kultury
w Przysusze, gdzie prezentację słowno-muzyczną
przygotował Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
Przysucha im. Oskara Kolberga pod komendą phm.
Anny Tomczyk. Na samym początku cała widownia
tradycyjnie odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie harcerze wśród licznych utworów zaśpiewali

m.in. „Przysięgę”, „Majora Ponurego”, „Balladę o Rotmistrzu Pileckim”, „Gdzie jesteście” czy „Ostatnią Kulę”. Na
widowni tego dnia zgromadzili się mieszkańcy Przysuchy i okolicznych miejscowości, a także przedstawiciele
władz samorządowych Gmin: Przysucha i Potworów.
Również przy tej okazji wręczone zostały odznaki,
wśród których Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół
Harcerstwa otrzymał Pan Przemysław Kusiak.
Edgar Piotr Tomaszewicz

„ODPORNA WIOSNA”
– OGÓLNOPOLSKA OPERACJA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
Na terenie Przysuchy od 20 marca 2020r. stacjonuje 22 osobowa grupa żołnierzy 62 blp Radom WOT,
którzy prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską
operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Działania są prowadzone na mocy decyzji
Ministra Obrony Narodowej. Celem akcji jest wsparcie
instytucji samorządowych, sanitarnych, straży i służb
w sytuacji panującego stanu epidemii w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2,
który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Prowadzone przez żołnierzy działania polegają na niesieniu
osobom potrzebującym pomocy poprzez dostarczanie
niezbędnych do codziennej egzystencji artykułów, leków czy pomoc przy dystrybucji pożywienia osobom
starszym, niepełnosprawnym, samotnie wychowującym dzieci czy przebywającym w kwarantannie.
Wspierają również podopiecznych ośrodków pomocy
społecznej w zakresie zapewnienia transportu paczek
z banków żywności do potrzebujących. Należy zaznaczyć, że każda osoba, która potrzebuje takiego wsparcia powinna skontaktować się z właściwym ośrodkiem
pomocy społecznej. Obecnie aż 2 500 żołnierzy WOT na
terenie całego kraju jest bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa. Przedstawiciele WOT w zaistniałej sytuacji
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są ogromnym wsparciem dla samorządów oraz służb lokalnych, a jeden z punktów kredo żołnierzy brzmi: „Jestem
pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności”.
Dorota Widawska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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OBCHODY DNIA KOBIET W PRZYSUSZE
8 marca w Domu Kultury w Przysusze odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet. W tym roku Burmistrz Gminy
i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz zaprosił Panie
na niezwykły koncert z okazji tego szczególnego Święta,
osobiście wystąpił w roli konferansjera tej uroczystości.
Wyjątkowy wieczór rozpoczął się występem „Męskiej
Grupy Pod Znakiem Zapytania” w składzie: Marek Kowalski, Waldemar Rek, Leszek Wamil, Artur Mordak,
Krzysztof Kacperski, Dariusz Rejmer, Dominik Szymczyk,
Łukasz Ciecierski, Patryk Wójcik pod kierownictwem
Karola Sionka. Panowie specjalnie dla Pań zaśpiewali
znane i lubiane utwory, które wywołały ogromny aplauz
publiczności i zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem.
Panie doceniły zaangażowanie oraz talent artystyczny
Panów, nagradzając występ gromkimi brawami. Następnie przed licznie zgromadzoną publicznością, wystąpiła
wszystkim dobrze znana gwiazda sceny muzycznej - Ivan
Komarenko. Nietuzinkowy, charyzmatyczny artysta, któ-

ry kilka lat temu zasłynął z przebojów takich jak: „Jej
czarne oczy” czy „Żono moja”. Tego wieczoru został
bardzo serdecznie i ciepło przyjęty przez przysuską
publiczność, która wspólnie z muzykiem w trakcie
koncertu zaśpiewała te najbardziej znane utwory.
Nie mogło zabraknąć również piosenek takich jak:
„Namaluje Twoje Serce”, „ Mamo nie pytaj mnie dlaczego” czy „Dom na wiślanym brzegu”. Po występie
artysty, przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia oraz
autografy. Uwieńczeniem obchodów Dnia Kobiet,
było wręczenie przez Panów symbolicznych tulipanów wszystkim Paniom, które tak licznie przybyły
tego wieczoru do Domu Kultury w Przysusze.
Dorota Widawska
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Szanowni Państwo,
W związku z Ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w trosce o Państwa bezpieczeństwo Wójt Gminy Rusinów wprowadza ograniczenia w pracy Urzędu Gminy
w Rusinowie.
Od 16 marca do 14 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia) obsługa interesantów odbywać się będzie za pośrednictwem:
- poczty tradycyjnej – korespondencję prosimy kierować na adres:
Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów
- poczty elektronicznej - korespondencję prosimy kierować na adres
• gmina@rusinow.pl
• telefonu: 48 672 70 25
• fax. 48 672 70 23
W przypadku spraw pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy
w celu umówienia spotkania w dogodnym terminie.

INFORMACJA W SPRAWIE
KONTROLI SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE RUSINÓW
Mając na uwadze przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom opłat za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od kwietnia bieżącego
roku, w dniach zbiórek odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzone będą kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Właściwa segregacja
odpadów ma ścisły związek z wysokością opłat ponoszonych przez mieszkańców, ponieważ najdroższe w zagospodarowaniu są odpady zmieszane,
a ich liczba z uwagi na niewłaściwie prowadzoną segregację systematycznie rośnie. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach na odpady
niesegregowane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających
biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować do odpowiednich worków. W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego
decyzji zwiększającej opłatę adekwatną do oddawania odpadów w sposób
nieselektywny (zmieszany). Zasady prawidłowej segregacji znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Gminy.

WIOSENNE REMONTY
DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE
GMINY RUSINÓW
Tradycyjnie po zimie drogi gruntowe wymagają wyrównania nawierzchni oraz uzupełnienia ubytków. Z początkiem marca br. Gmina Rusinów zakupiła 600 ton kruszywa, które zostanie przeznaczone na remonty
dróg gruntowych celem poprawy ich jakości i estetyki.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
WYPEŁNIANIA
WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNIE
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozpowszechniania się wirusa
SARS-CoV-2-„koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR oraz pracowników Urzędu Gminy w Rusinowie, informujemy, że
wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie są
wstrzymane do odwołania.
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BUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI GAŁKI
Pod koniec lutego br. Gmina Rusinów podpisała umowę na zadanie pn. „Budowa
drogi gminnej w miejscowości Gałki dz. Nr 1921 wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 3318 Wola Gałecka – Gałki”. W ramach zadania zostanie wybudowana droga
asfaltowa o długości 167 m, szerokości 4,0 m oraz lewostronne pobocze z kruszywa
łamanego o szerokości 0,5 m. Wyłoniony w przetargu Wykonawca rozpoczął już prace
budowlane. Nowo wybudowana droga poprawi jakość życia mieszkańców wsi Gałki.

UCZNIOWIE PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM JANA KOCHANOWSKIEGO
W RUSINOWIE NAJLEPSI W POWIECIE
W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
W KATEGORII MŁODZIEŻY
I TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

KAMPANIA ZEBRAŃ
SPRAWOZDAWCZYCH W OSP

Zakończyła się kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP
z terenu Gminy Rusinów. Zgodnie ze statutem Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
przeprowadzenie walnego zebrania członków jest obowiązkiem każdej OSP, wynikającym z jej statutu i ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Dlatego też w miesiącu
lutym i marcu 2020 roku w pięciu jednostkach z Gminy Rusinów odbyły się zebrania
sprawozdawcze. Celem i zadaniem walnych zebrań było wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej OSP oraz podjęcie uchwał
w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Ponadto, na zebraniach zostały uchwalone programy działania, wysokość składek członkowskich i budżet stowarzyszenia na rok 2020. Walne zebranie jest zatem, z jednej strony obowiązkiem,
z drugiej zaś – okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzyszenia. Na terenie
naszej Gminy we wszystkich zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Rusinów Marian
Andrzej Wesołowski, Przewodniczący Rady Gminy Hieronim Seta, pracownik Urzędu
Gminy Sylwia Abramczyk oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Przysusze. Najważniejsze kwestie poruszane na zebraniach to remonty i budowa strażnic,
zakup samochodów, sprzętu i umundurowania ochronnego oraz wyjściowego, a także zwiększenie dotacji państwowych do zakupu samochodów i sprzętu.

W czwartek 6 lutego 2020 roku
uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Rusinowie brały udział w „Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej”.
Do zawodów zgłosiły się cztery drużyny: PSP Borkowice, PSP Przysucha,
PSP Rusinów i PSP Skrzyńsko.
Najlepsze okazały się dziewczęta zajmując pierwsze miejsce, a tym
samym uzyskały awans do zawodów
międzypowiatowych. Drużyna siatkarek wystąpiła w składzie: Weronika Baranowska, Weronika Charzewska, Alicja Niezabitowska, Sylwia Biernat, Julia Biernat, Wiktoria Kopytowska,
Julita Sosnowska, Angelika Antos, Maja Antos, Aleksandra Olak, Karolina Macieja, Julia Telus. Opiekun Michał Wlazło.
W dniach 25 lutego 2020 roku i 10 marca 2020 roku odbyły się „Mistrzostwa
Powiatu w Tenisie Stołowym” chłopców w kategorii dzieci i młodzieży. Turnieje
zakończyły się sukcesem dla naszych zawodników. Chłopcy uzyskali awans do
zawodów międzypowiatowych, które zostaną rozegrane w Jedlińsku.
W kategorii dzieci:
I miejsce zajęła drużyna w składzie: Antek Baranowski, Krystian Kucharczyk,
Kacper Wasilewski;
II miejsce zajęła drużyna w składzie: Alan Mazur, Mikołaj Lewandowski.
W kategorii młodzieży:
I miejsce zajęła drużyna w składzie: Norbert Wasilewski i Bartek Witkowski;
II miejsce zajęła drużyna w składzie: Adam Kucharczyk i Mikołaj Dziakiewicz.
Opiekun Michał Wlazło.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w rozgrywkach międzypowiatowych.
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KOMUNIKAT
W związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 i 522); w związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020r., niniejszym informuję,
że: Zawieszam do dnia 10 kwietnia 2020r., działalność Dziennego Domu Senior + W Komorowie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się
choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Zawieszam do dnia 10 kwietnia 2020r., działalność Dziennego Opiekuna, Maluch + w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Zawieszam do dnia 10 kwietnia 2020r, działalność Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, wraz z wszystkimi zaplanowanymi w tym
okresie wydarzeniami i spotkaniami, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Świetlice wiejskie pozostają w tym okresie nieczynne.
Na podstawie art. 11 ust. 1 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) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki polecił czasowe zawieszenie działalności,na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od
dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy
f) warsztatach terapii zajęciowej.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Wójt Gminy Wieniawa
Krzysztof Sobczak

DOPŁATY 2020:
ARIMR PRZYJMUJE OŚWIADCZENIA I E-WNIOSKI
W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian
w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r. Rolnicy mają czas na ich
dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak
zmian we wniosku o dopłaty. Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego
też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty
elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest
jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. 15 marca 2020 r.
ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków.

DOPŁATY 2020:
MOŻNA ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE
Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe
oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpoczął się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada
niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych AR i MR od poniedziałku 2 marca. Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy
zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie,
płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020); wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020). Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia
będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji Wniosek Plus się nie zmienia.
Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.
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WIENIAWA
OGRANICZENIA W PRACY URZĘDU GMINY OD 16 MARCA.
URZĄD GMINY W WIENIAWIE
OGRANICZA OBSŁUGĘ BENEFICJENTÓW DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie,w związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, niniejszym informuję, że począwszy od poniedziałku 16 marca 2020 r., do odwołania, zamknięciu ulegają wszystkie budynki Gminy, w tym Urząd Gminy w Wieniawie.
Osobiste załatwianie spraw w urzędzie, będzie możliwe jedynie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i ustaleniu terminu
i godziny wizyty!.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Prosimy o pozostanie w domach, to najbardziej udana w tym trudnym czasie inwestycja, a załatwianie wszelkich spraw przez
Internet i telefonicznie!
Jednocześnie zapewniamy obsługę wszystkich spraw i wniosków, jakie wpłyną do urzędu gminy, po wcześniejszej konsultacji
telefonicznej, drogą mailową, za pośrednictwem adresu: sekretariat@gminawieniawa.pl lub za pośrednictwem platformy Epuap2 (epuap.gov.pl), poprzez profil zaufany.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonów:
Infolinia - 48 673 00 01, USC/Dowody osobiste – 48 377 73 79 / 48 377 73 80, GOPS – tel. 48 377 73 97,
Świadczenia Rodzinne/500+ – tel. 48 377 73 86, Podatki – tel. 48 377 73 94, dpady/Warunki zabudowy/ CEIDG – tel. 48 377 73 95

KOMUNIKAT KRUS
Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację
epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro
beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące
rozwiązania: Ograniczona zostaje całkowicie możliwość
osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują
bez kontaktu z interesantami; Do Państwa dyspozycji
pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT: Tel. sprawy
ubezpieczenia społecznego: 48 6750315. Tel. sprawy świadczeniowe: 48 675 03 12.
Tel. wypadki: 48 675 03 14 Tel. kierownik PT: 48 675 03 11 Adres e-mail PT): przysucha@krus.gov.pl Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz
o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za
pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji
na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu
z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.
Dyrekcja Oddziału Warszawskiego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

INFORMACJA
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W związku z rosnąca liczbą osób zakażonych SARC-CoV-2,
oraz przewidywaną w najbliższym czasie dużą dynamiką wzrostu
liczby osób chorych na COVID-19, apelujemy do Państwa o pozostanie w domu. Priorytetem dla nas jest Państwa życie i zdrowie.
Apelujemy o zdrowy rozsądek i stosowanie się do wytycznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną, zajmie się dostawą żywności
dla osób pozostających w kwarantannie oraz osób samotnych
i niepełnosprawnych, które mają problemy ze zrobieniem podstawowych zakupów. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków,
tel. 48 377 73 97 lub 48 375 79 11 lub 663 660 593 Nie ryzykujmy zdrowia własnego i innych, najlepszym sposobem uniknięcia
zarażenia jest pozostanie w domu i zachowanie podstawowych
zasad postępowania w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.
Genowefa Sobótka Kierownik GOPS

Drodzy Państwo !!!
Życzymy, aby w nadchodzącym czasie Świąt Wielkiej Nocy spełniły się wszystkie życzenia,
a marzenia okazały się możliwe do spełnienia. Niech w tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie zabraknie w naszej społeczności
śladów Bożego miłosierdzia i Jego miłości. Niech z nauk Chrystusa Zmartwychwstałego płynie wzajemna życzliwość,
dzięki której możemy z godnością Chrześcijanina i człowieka kroczyć przez życie.
Życzymy, aby najwyższa ofiara złożona przez Chrystusa była dla nas wszystkich lekcją prowadzącą do Jego Chwały.
Wójt Gminy Wieniawa
Krzysztof Sobczak

Zastępca Wójta
Krystyna Żurowska

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lipiński

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

29

POWIAT PRZYSUSKI
Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!
Operatorzy programu „Mazowsze Lokalnie” zapraszają mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na mikrodotacje. Dofinansowanie od 1500 do 5000 zł może uzyskać ponad 80 projektów. Termin
składania wniosków upływa 30 marca 2020 r.
Z jednej strony zimowy spływ kajakowy. Krople wody zamarzające na wiośle, cisza, szron
naszarych brzegach. Z drugiej strony ogień, strumienie iskier, rumiane twarze i cuda powstające
z ognia. Co łączy, te tak różne żywioły? Odpowiedz na to pytanie może być tylko jedna. Oba
wydarzenia nie odbyły by się, gdyby nie mikrodotacja „Mazowsze Lokalnie”. W tym roku rozpoczyna się już 7 edycja konkursu dedykowanego młodym organizacjom pozarządowym i grupom
nieformalnym z województwa mazowieckiego. Pula środków na mikrodotacje w 2020 r. wynosi
366.54zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.
Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące w okresie od 1 maja
do 30 października.
Jaki jest cel programu?
Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców
Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych
potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.
- Zależy nam, aby projekty były realizowane wspólnymi siłami mieszkańców, samorządów i instytucji życia publicznego – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My – Mamy
nadzieję, że współpraca różnych środowisk zaowocuje trwałymi więziami, które będą sprawnie
i efektywnie działały po zakończeniu dofinansowanych przez nas projektów. Ważne jest dla nas
także, aby udział mieszkańców angażujących się w sprawy publiczne oraz kapitał społeczny, a więc
głównie zaufanie międzyludzkie, wzrastały.
Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?
Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:
1. Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli,
adekwatne, spójne działania projektowe prowadzące do dobra wspólnego oraz trwałość rezultatów. Środki przeznaczone na tę ścieżkę to ponad 183.000 zł.
2. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż
30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup urządzeń biurowych, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji
lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną
lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług. Środki przeznaczone na tę ścieżkę
to ponad 160.000 zł.
3. Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans. W tej ścieżce szanse mają

projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi
borykają się z trudnościami. Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania. Nie będą wspierane typowe formy
wsparcia wcześniej już stosowane. Środki przeznaczone na tę ścieżkę to ponad 22.000 zł.
Jak ubiegać się o mikrodotację?
Grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób lub młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła
gospodyń wiejskich itp.) mogą złożyć wniosek tylko za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na www.mazowszelokalnie.pl Do wypełnienia jest krótki wniosek, zawierający tylko dwie strony, do którego nie trzeba dodawać żadnych załączników.
25% środków operatorzy chcą przekazać na dofinansowanie działań realizowanych na terenie blisko 100 gmin w województwie
mazowieckim, w których do tej pory nie było realizowanych projektów z programu Mazowsze Lokalnie.
- Mieszkańcy terenów z obszaru tzw. „białych plam” często nie składali wniosków w żadnych programach czy konkursach. Nie mają
doświadczenia w ubieganiu się o dotacje – mówi Katarzyna Sekutowicz ze stowarzyszenia BORIS. – Nie chcemy, aby brak umiejętności
przygotowywania wniosku o dotację był to dla nich przeszkodą w korzystaniu z środków programu Mazowsze Lokalnie. Celem programu jest właśnie dotarcie do takich grup. Większym problem, niż brak umiejętności, jest brak wiary w to, że w naszej wsi może się
coś udać, że możemy wspólnie z sąsiadami coś zrobić razem. Dlatego staramy się dotrzeć do tych ludzi osobiście. Wspierać i pomagać.
Listę gmin, do tej pory nie objętych wsparciem, można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Jednak składać wnioski mogą
grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego – każdy ma szansę dostać mikrodotację.
Wnioski w konkursie można składać do 30 marca 2020 roku do godz. 12:00.
W przygotowaniu wniosków pomagają również Ambasadorzy programu, których lista dostępna jest na stronie www. Zachęcamy do kontaktu oraz udziału w spotkaniach, obecnie głównie internetowych tzw. webinariach.
Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl
Kontakt telefoniczny: 725 022 233 Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie
Ewa Owczarek
725 022 233
***
Dodatkowe informacje:
„Mazowsze Lokalnie”, jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli
i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Więcej na: www.mazowszelokalnie.pl
Program realizowany przez partnerstwo czterech organizacji: Stowarzyszenie Europa i My (www.europaimy.org), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (www.boris.org.pl), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (www.krzesk.pl) oraz Fundację Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl).

Świąteczna Biała Kiełbasa
Zapraszam do zrobienia tradycyjnego, polskiego przysmaku na Wielkanoc – białej kiełbasy. Bez niej
trudno sobie wyobrazić tradycyjne
śniadanie wielkanocne. Przepis
nie jest skomplikowany, wystarczy
mieć w domu jakąkolwiek maszynkę do mięsa i kilka metrów jelit,
które jeszcze zdążymy kupić przez
internet. Każdy kto zrobi raz taką kiełbasę już gotowej nie kupi. Smacznych świąt.
Składniki: 1,5 kg łopatki wieprzowej bez kości, 1,5 kg karkówki wieprzowej, o,5 kg podgardla wieprzowego, 60 gr soli, 7 gram pieprzu, 6 ząbków czosnku, 6 gram suszonego majeranku, 1 szklankę zimnej, przegotowanej wody, jelita wieprzowe 28 – 32 mm.
Wykonanie: Chude mięso mielimy w maszynce z użyciem sitka z dużymi oczkami, natomiast tłuste części karkówki oraz podgardle mielimy w maszynce o małych oczkach. Zmiażdżone ząbki czosnku rozcieramy z solą. Wszystkie składniki mieszamy w misce, dolewamy
zimną wodę i dokładnie wyrabiamy, aż masa stanie się kleista. Jeżeli dodajemy saletrę, to
teraz i mieszamy jeszcze przez minutę. Całość odstawiamy pod przykryciem, w chłodnym
miejscu na 3-5 godzin. Przygotowujemy maszynkę z nasadką w kształcie lejka do nadziewania kiełbas. Jelita dokładnie płuczemy przelewając je bieżącą wodą. Napełniamy jelita
masą, formując kiełbaski o długości ok. 12cm, końce napełnionych masą mięsną jelit związujemy. Obsuszamy przez dobę w chłodnym i przewiewnym miejscu. Jeżeli nasze warunki
nie pozwalają na tak długie suszenie (np. w niedużym i raczej ciepłym mieszkaniu), jego
czas można skrócić - wystarczy kilka godzin po czym parzymy. Parzenie białej kiełbasy, to
już bułka z masłem ;) Podczas parzenia kiełbasy należy pamiętać o temperaturze wody.
Kiełbasę wkładamy do gorącej wody (ok. 70-75 stopni) i parzymy przez 20-30 minut woda ma jedynie delikatnie „mrugać”, nie wolno jej zagotować. Białą kiełbasę można również parzyć w rosole z warzywami i przyprawami, jej smak będzie jeszcze lepszy.
Monika Grzywaczewska
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Modlitwa
Panie Jezu!
Na pastwisku wspaniałych czynów,
dostrzeżesz drzewko wiary.
A gdy wieczór nadchodzi.
Otulisz moje dobre zamiary!
A kiedy ogarnie mnie choć kamyczek
w drobnym piaski – sumienie.
Odwracam się ze złej drogi
do dobrych uczynków do przewietrzenia.
I pozwól proszę przytulić się,
do swego ramienia.
Abym uwieczniała zmianę
mego życia.
Panie Jezu jesteś wiecznymi
kwiatami wiary.
Naszego dobrego życia!
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KOMUNIKAT
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów
powstających w miejscach kwarantanny
Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne. Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza
odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce
zakaźnych. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające
w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np.
grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są
zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Analogicznie należy traktować odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/
web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny
Milena Nowakowska – Rzecznik Prasowy WIOŚ w Warszawie

POWIAT PRZYSUSKI

STRAŻ W WALCE Z KORONAWIRUSEM
Wszystkie działania, które od kilkunastu dni prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem mają charakter wspomagający działania
innych służb i instytucji. Zabezpieczenie osobiste ratowników PSP wynika z rekomendacji
Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO.
Minimalne wyposażenie ochronne strażaka w zależności od rodzaju działania i zagrożenia
składa się z: kombinezonu ochronnego, gogli lub okularów ochronnych, maseczek, rękawic
nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem. Działania Państwowej Straży Pożarnej zakresie walki z koronawirusem są realizowane pod nadzorem lub w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na danym
terenie. Obecnie w skali kraju główne działania realizowane są przez strażaków w wyznaczonych punktach kontrolnych na przejściach granicznych i polegają na wykonywaniu pomiarów temperatury osób podróżujących. W razie
potrzeby strażacy rozkładają obok szpitali namioty i prowadzą nadzór techniczny. Namioty są wykorzystywane jako
mobilne izby przyjęć. Do działań również przewidziani są strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagają
w razie potrzeby osobom starszym lub objętym kwarantanną w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby takich
jak żywność czy lekarstwa. Należy podkreślić, że wszystkie te działania nie mają wpływu na gotowość operacyjną
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie interwencje wynikające z realizacji ustawowych
działań obsługiwane są jak dotychczas. W Komendzie Powiatowej PSP w Przysusze zostały wprowadzone środki
ostrożności m.in. ograniczony dostęp osób z zewnątrz, przez co preferowany jest kontakt telefoniczny oraz przesyłanie
pism drogą elektroniczną. Po dostarczeniu do komendy korespondencji, przesyłki jest ona dezynfekowana. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni przy wejściu do budynku również podlegają dezynfekcji, a w ciągu służby przestrzegany jest reżim sanitarno – epidemiologiczny. Wprowadzono również zasadę niekontaktowania się zmiany zdającej
i przyjmującej służbę. Dla ograniczenie kontaktu większej grupy ludzi wprowadzono pracę zdalną dla kilku stanowisk.
Jednocześnie zwracam się z prośbą do mieszkańców powiatu, aby podczas prowadzonych działań ratowniczych nie
ukrywać przed strażakami faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa
na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażeniem. Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do
strażaków zawsze o to zapyta. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy zostaną zarażeni lub zgodnie z procedurami wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych, w celu przebadania lub

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W PRZYSUSZE

APEL
O NIEWYPALANIE TRAW
I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Przysusze informuje, że z nadejściem okresu wiosennego, jak co roku
pojawiły się duże ilości suchych traw powodujące wzrost zagrożenia pożarowego. Corocznie obserwujemy proceder nagminnego
wypalania traw i pozostałości roślinnych na
polach, będący niejednokrotnie przyczyną
powstania groźnych pożarów lasów, łąk, zabudowań gospodarczych
oraz innych obiektów budowlanych. Ponadto dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania
groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Efektem takiego
bezmyślnego działania są wielomilionowe straty materialne, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz wypadki z ludźmi
kończące się poważnymi poparzeniami, a nawet śmiercią. Ofiarami
tych zdarzeń są niejednokrotnie sami sprawcy podpaleń, jak również
osoby postronne oraz strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze zwraca się do wszystkich z apelem o bezwzględne
przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowy obowiązujących
w tym zakresie, a w szczególności o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i nie wypalanie traw oraz
innych pozostałości roślinnych. Prosimy również rodziców o zwracanie
szczególnej uwagi na zachowanie dzieci, rodzaj i miejsce zabaw, a także posiadanie przez nich zapałek, zapalniczek itp., gdyż w wielu przypadkach to właśnie dzieci i młodzież są sprawcami tego typu zdarzeń.
Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to
kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia
wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje
prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii
Europejskiej.

objęcia ich 14-dniową kwarantanną. W większości przypadków, w trakcie naszych interwencji udzielamy także pomocy przedmedycznej. Przy
każdej tego typu akcji strażacy stosują podstawowe zabezpieczenie,
natomiast jeżeli byłaby informacja o możliwości kontaktu z koronawirusem, umożliwi to strażakom zastosowanie dodatkowej procedury
polegającej na jeszcze lepszym zabezpieczeniu się w czasie niesienia
pomocy. Natomiast po powrocie do jednostki będziemy wiedzieli, że
musimy dokładnie zdezynfekować sprzęt i pojazd, którego używaliśmy
w trakcie interwencji. Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udzielenia
pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontaktu z koronawirusem. Jeśli tylko będziemy
o zagrożeniu wcześniej wiedzieć, to z możliwością ekspozycji na wirusa
spokojnie sobie poradzimy, zapewniając bezpieczeństwo osobie poszkodowanej i strażakom.
Marcin Sokół

STREFOWE MISTRZOSTWA
STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ
Dnia 31 stycznia 2020
roku w hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych
w Przysusze ul. Warszawska
45 rozegrano Eliminacje Strefowe XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego
Strażaków w Piłce Siatkowej.
Mecze rozegrano systemem
„każdy z każdym”. W eliminacjach strefowych wzięło udział
6 reprezentacji w tym 53 zawodników z niżej wymienionych komend: KP PSP Kozienice, KP PSP Zwoleń, KP PSP Grójec, KP PSP Lipsko,
KP PSP Przysucha, KP PSP Białobrzegi. Klasyfikacja końcowa zawodów: 1. KP PSP Przysucha - 5 pkt. 2.
KP PSP Kozienice – 4 pkt. 3. KP PSP Białobrzegi – 3 pkt. 4. KP PSP Lipsko – 2 pkt. 5. KP PSP Grójec – 1 pkt.
6. KP PSP Zwoleń – 0 pkt. Reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
zajmując I miejsce w zawodach strefowych organizowanych w Przysusze, zakwalifikowała się do Turnieju
Finałowego XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej, które odbyły
się 9 marca 2020 roku w miejscowości Mrozy (powiat Mińsk Mazowiecki) w hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. W turnieju finałowym wzięło udział 8 najlepszych reprezentacji strażaków z komend
powiatowych i miejskich PSP z terenu województwa mazowieckiego, wyłonionych we wcześniejszych
rozgrywkach strefowych tj.: KP PSP Mińsk Mazowiecki – gospodarz rozgrywek, KM PSP m. st. Warszawy,
KP PSP Płock, KP PSP Gostynin, KP PSP Przysucha, KM PSP Ostrołęka, KP PSP Otwock, KM PSP Radom.
Turniej Finałowy Mistrzostw rozegrany został w systemie dwóch czterodrużynowych grup „A” i „B”, w których rozgrywki realizowano systemem „każdy z każdym”. Końcowym etapem turnieju były mecze finałowe o poszczególne lokaty. W wyniku tych rozgrywek kolejność końcowa przedstawia się następująco:
I – KP PSP Gostynin, II – KM PSP m. st. Warszawy, III – KP PSP Przysucha, IV – KM PSP Mińsk Mazowiecki,
V – KM PSP Płock, VI –KM PSP Ostrołęka, VII – KM PSP Radom, VIII – KP PSP Otwock, Komisja Sędziowska
wytypowała najlepszych zawodników Turnieju w pięciu kategoriach: „MVP zawodów” – Tomasz Bełczyk –
KP PSP Gostynin. „Najlepszy blokujący zawodów” – Paweł Dolak – KP PSP Gostynin. „Najlepszy środkowy
zawodów” – Łukasz Włodarczyk - KM PSP m. st. Warszawa. „Najlepszy rozgrywający zawodów” – Filip
Suder - KP PSP Przysucha. „Najlepszy przyjmujący zawodów” – Michał Barczyk - KM PSP Warszawa.
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