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Polacy wybrali prezydenta.
Rekordy wyborcze w powiecie przysuskim.
Andrzej Duda został wybrany prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na drugą kadencję. O zwycięstwie Andrzeja Dudy zdecydowało 426 385 wyborców. Przy rekordowej, blisko
70 - cio % frekwencji jest to zwycięstwo o włos. Finalnie kandydatów dzieliło 2,06 % głosów.

Andrzej Sebastian Duda – 10 440 648 głosów

Rafał Kazimierz Trzaskowski – 10 018 263 głosów

Liczba uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu – 30 268 543 osoby, liczba kart ważnych – 20 636 635. Frekwencja – 68,18 %.
W województwie mazowieckim zwycięzcą okazał się Rafał Trzaskowski, który zwyciężył w 5 z 42 powiatów w województwie mazowieckim uzyskując 1 784 947 głosów,
natomiast Andrzej Duda został na Mazowszu obdarzony zaufaniem przez 1 630 346 wyborców, czyli 52,26 % Trzaskowski do 47,74 % Duda. Warto również nadmienić, że do
wyników Mazowsza zaliczane są również głosy oddane za granicą. I w tym głosowaniu zdecydowanym zwycięzcą był Rafał Trzaskowski, który otrzymał 74,12 % głosów, natomiast Andrzej Duda 25,88 %. W liczbach przedstawia się to następująco: za granicą Polacy oddali łącznie 415 951 głosów. Rafał Trzaskowski otrzymał 308 304 głosy, a Andrzej
Duda 107 647 głosów. Wynik ten wpłynął na ostateczny wynik głosowania w całym województwie mazowieckim, dając zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Frekwencja
była zdecydowanie powyżej średniej i wyniosła 73,80 %. Z 4 666 870 wyborców uprawnionych do głosowania głosy ważne oddało 3 444 246 osób.
Powiat Przysuski okazał się być rekordowy na Mazowszu pod względem poparcia wyborców dla Andrzeja Dudy. Na urzędującego Prezydenta RP w II turze wyborów
oddało swoje głosy 19 741 wyborców. Rafał Trzaskowski otrzymał 4956 głosów. Zdecydowanym zwycięzcą wyborów w naszym powiecie został Andrzej Duda, który cieszy się
zaufaniem 79,93 %. Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego poparło 20,07 % wyborców. Bardzo wysoka była również frekwencja w powiecie przysuskim. Z 34 357 wyborców
głosy ważne oddało 24 949 osób, czyli 72,26 % uprawnionych.
Wyniki głosowania w gminach powiatu przysuskiego przedstawiają się następująco:
Lp.

Gmina

Andrzej Duda

Frekwencja

Liczba głosów

Procent głosów

Liczba głosów

Procent głosów

Liczba
uprawnionych

Liczba kart
ważnych

Dane
w procentach

1.

Borkowice

1780

74.01%

625

25.99%

3577

2424

67.77%

2.

Gielniów

2214

83.45%

439

16.55%

3798

2673

70.38%

3.

Klwów

2161

82.99%

443

17.07%

2786

2642

94.83%

4.

Odrzywół

2068

86.11%

328

13.69%

3171

2424

76.44%

5.

Potworów

1925

85.05%

338

14.95

3295

2282

69.26%

6.

Przysucha

4766

71.07%

1940

28.93%

9830

6781

68.98%

7.

Rusinów

2326

87.97%

318

12.03%

3484

2663

76.44%

8.

Wieniawa

2503

82.66%

525

17.34%

4416

3060

69.29

Najlepsi w Polsce i na Mazowszu.
Chociaż wybory nie są wyścigiem, to warto odnotować
fakt, że najwyższą frekwencję w Polsce zanotowano w gminie Klwów. Na 2786 uprawnionych tylko 144 nie poszło na
wybory. Mieszkańcy w ten sposób wygrali dla swojej OSP
wóz bojowy oraz lekki wóz patrolowy, ufundowany przez
Starostę Przysuskiego. Drugi rekord tym razem poparcia
dla zwycięzcy padł w gminie Rusinów, gdzie uzyskał aż
87,97 %. W tej samej kategorii na Mazowszu najwyższy
wynik dla Prezydenta padł w naszym powiecie – 79,97 %.
Wszystkim wyborcom gratulujemy udziału w święcie demokracji. Zwyciężyliśmy wszyscy.
Dane zebrał i opracował: J. Bednarski
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Rafał Trzaskowski

Łączne wyniki w powiecie przysuskim
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Prezydent RP Andrzej Duda z pierwszą wizytą
w Odrzywole po II turze wyborów prezydenckich.
Zaledwie dzień po trudnych dla
siebie, ale zwycięskich wyborach powiat przysuski odwiedził Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Wizyta zapowiedziana na 17.00 była
podziękowaniem Pana Prezydenta za
szczególne zaangażowanie mieszkańców powiatu przysuskiego w proces
wyborczy oraz dowodem szczególnej,
przyjacielskiej wersji łączącej go ze
starostą Marianem Niemirskim . Okazało się po raz kolejny już, że powiat
przysuski jest miejscem, gdzie mieszkają niezwykli ludzie, którzy z ogromną
energią potrafią działać na rzecz dobra
wspólnego. Świadczą o tym wyniki
wyborów w powiecie przysuskim,
które znajdziecie Państwo na stronie 2
niniejszego wydania. Po przyjeździe
do Odrzywołu Andrzej Duda został
przywitany przez mieszkanki gminy
pięknie ubrane w ludowe stroje. Starosta Marian Niemirski i Wójt Marian Kmieciak
witali Pana Prezydenta tradycyjnie, po polsku, chlebem i solą. Asystowali im parlamentarzyści Ziemi Radomskiej: Senator Stanisław Karczewski, poseł Anna Kwiecień,
poseł Agnieszka Górska, poseł Marek Suski, poseł Andrzej Kosztowniak oraz Radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Białecka. Po serdecznym powitaniu Pan
Prezydent miał udać się do specjalnie przygotowanej małej sceny, aby zabrać głos.
Okazało się to jednak niełatwym zadaniem, ponieważ kilkuset obecnych na spotkaniu ludzi chciało koniecznie osobiście podejść do prezydenta, uścisnąć mu rękę, zrobić sobie zdjęcie, zamienić chociaż dwa słowa. Po kilkunastu minutach ciężkiej pracy
agentów Służby Ochrony Państwa - Prezydentowi udało się dotrzeć do mikrofonu. Po
drodze Pana Prezydenta spotkała bardzo miła niespodzianka. Znany w naszej lokalnej społeczności Pan Franciszek Kietliński na cześć Szacownego Gościa wypuścił parę
gołębi, czym wywołał gromki aplauz wszystkich obecnych. Oficjalną część spotkania
rozpoczął Starosta Przysuski Marian Niemirski, który powiedział:
Szanowni Państwo,
W imieniu całej społeczności powiatu przysuskiego oraz wszystkich tutaj zebranych serdecznie witam Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej Pana
Andrzeja Dudę. (Zebrani powitali prezydenta brawami i zaczęli skandować jego nazwisko. W Odrzywole rozległo się Andrzej Duda !!! Andrzej Duda !!! Andrzej Duda !!!).
Starosta kontynuował swoje wystąpienie. Panie Prezydencie tak jak w życiu każdego
z nas, tak w życiu małych ojczyzn i społeczności lokalnych zdarzają się wielkie chwile. Do nich należy niewątpliwie ta chwila – dzisiejszy dzień, który jest historycznym
momentem w dziejach powiatu przysuskiego. Bardzo pragnę Panu podziękować
za to spotkanie. Swoją obecnością uczynił nam Pan wielki honor i wyróżnienie.
Bardzo Panu dziękuję. Zebrani przyłączyli się do podziękowań. Panie Prezydencie,
mam również zaszczyt, jako chyba pierwszy w Rzeczypospolitej pogratulować Panu
zwycięstwa. Gratuluję Panie Prezydencie. Przybył Pan na ziemię przysuską, ziemię,

na której w 2014 i 2017 roku odbyły się bardzo ważne wydarzenia
polityczne, które zapoczątkowały
dobrą zmianę i które wyznaczyły
kierunki rozwoju naszej ojczyzny. Pragnę Panu podziękować
za słowa, które Pan w tym roku
skierował na noworoczne spotkanie samorządowe, w których Pan
napisał: że Przysucha to symbol
zwycięskiej energii. Dziękuję bardzo za te słowa Panie Prezydencie,
(ludzie: Dziękujemy !!! Dziękujemy
!!!) Panie Prezydencie, o na tej ziemi właśnie, z ust najważniejszych
ludzi w państwie padły słowa, że tu
jest Polska, że Polska jest jedna, że
każdy mieszkaniec ma takie same
prawa i szanse do rozwoju bez
względu na to, gdzie się urodził.
To tu Panie Prezydencie w ostatnich wyborach, w drugiej turze, wczoraj padły najlepsze wyniki w kraju. Na Ziemi
Przysuskiej znalazła się gmina Klwów, która ustanowiła rekord – 95 % frekwencji.
Tutaj, na Ziemi Przysuskiej są dwie gminy, Rusinów i Odrzywół w których padł rekord
poparcia dla Pana Prezydenta – blisko 88 %. Panie Prezydencie w imieniu wszystkich
tu zebranych mieszkańców i całej społeczności powiatu dziękujemy za tą mijającą,
pięcioletnią, piękną prezydenturę i życzymy na następną kadencję dużo sił i zdrowia.
Niech pan Bóg Panu błogosławi, Niech Pan Bóg błogosławi Polsce. Zapraszam Panie
Prezydencie. Publiczność: Andrzej Duda !!! Andrzej Duda !!! Andrzej Duda !!! Andrzej
Duda !!!
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Panie Starosto. Dziękuję za te piękne słowa. Dziękuję za zaproszenie. Przede
wszystkim przyjechałem z całego serca Państwu podziękować osobiście i wszystkim
moim rodakom za te wybory i za tę niezwykłą frekwencję, która w nich była, te prawie 70 % to jet rzeczywiście wspaniały rezultat i to pokazuje, ża jak mówiłem wczoraj, że możemy śmiało mówić o naszej demokracji w Polsce po tych 30 latach od odzyskania niepodległości, możemy o niej mówić że jest rzeczywiście dojrzała. Jeżeli
70 % obywateli bierze udział w wyborach to śmiało można mówić o tym, że ludzie
rzeczywiście biorą sprawy w swoje ręce. To ilu mieszkańców w Klwowie nie było do
głosowania?(Z tłumu – 203) - 203 osoby nie były? Tak ? Prezydent ze śmiechem –
jest nad czym pracować. Przede
wszystkim pragnę państwu podziękować za głosy oddane na mnie.
Ogromnie, ogromnie dziękuję za
ten niezwykły, wspaniały rezultat,
który dzięki Państwa głosom, dzięki
Państwa determinacji wyborczej,
tutaj osiągnąłem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli swoimi
głosami i wcześniej w czasie kampanii. Jestem ogromnie za to
wdzięczny i muszę powiedzieć proszę Państwa, że jestem wzruszony.
Ponad 10 milionów rodaków zagłosowało na mnie i to jest rzeczywiście aż trudne do uwierzenia, że
można w wyborach osiągnąć taki
rezultat. Bardzo jestem tym poruszony i bardzo dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że tym większe
czuję zobowiązanie. Mam tą świadomość, rzeczywiście nie spałem dzisiaj w nocy. Ludzie – My też !!! To są olbrzymie
emocje, ale powiem Państwu, że trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że
jesteśmy podzieleni po połowie. Tak to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra. Tak, jak powiedziałem wczoraj jeżeli ktoś się poczuł urażony, tym co
powiedziałem, lub tym co zrobiłem w czasie kampanii, czy w czasie ostatnich pięciu
lat proszę, żeby wybaczył mi i dał tez szansę, na to żeby poprawić się przez następne
5 lat, tak, jak mi Państwo daliście wybierając mnie na ten urząd. Ale jest wielkim
zadaniem , żeby w jakiś sposób postarać się przynajmniej zmniejszyć emocje. Ja
mam nadzieję, że te kampanijne emocje, złe emocje, bardzo często złe powietrze, że
one ustąpią. Bardzo proszę, bo wiele razy się zastanawiałem nad tym, co można zrobić, żeby nas bardziej zespolić, co można zrobić, żeby uczynić z nas wspólnotę bardziej zgodną. Otóż proszę Państwa wydaje mi , że droga do tego jest tylko jedna. To
co powiedziała w Rzeszowie trzy dni temu Agata moja żona. A mianowicie proszę
Państwa – szacunek. Po prostu proszę i będę być może w nieskończoność apelował
o szacunek. Bez względu na to, czy nam się podobają poglądy inne, czy nam się nie
podobają, czy zachowania nam się podobają, czy nam się nie podobają – prosiłbym
o szacunek. Proszę Państwa o to, bo to jest ogromnie ważne, żebyśmy się bardziej
szanowali, żeby się powstrzymać się nieraz od niepotrzebnych słów, żebyśmy ugryźli się w język, żeby nie powiedzieć tego. Bo to jest tak, że słowa ranią, czasami nawet
bardzo. Żeby starać się nawet wybaczyć, jeżeli takie słowa nawet wobec nas padły.
Żeby starać się przejść nad tym spokojnie i nie starać się uderzać ostrym, mocnym
słowem. Ja wiem, że to trudnej jest nawet ze swojego doświadczenia, że nawet bardzo trudne i bardzo się trzeba starać, ale ja bardzo proszę, żebyście się Państwo starali. Bo trudno chyba znaleźć inną drogę do tego, żebyśmy jako społeczeństwo jako
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naród umieli bardziej być ze sobą inaczej niż poprzez szacunek. Ja o to apeluję. Proszę
państwa wiele przed nami. Wierzę w to, że ten czas, który nadchodzi, te 5 lat następne to jest taki czas, który niesie dla nas wielką szansę, ogromną szansę. Z koronawirusem dobrze sobie, jak na razie poradziliśmy. Z kryzysem gospodarczym również
dobrze sobie, jak na razie poradziliśmy. Mamy bardzo dobre wyniki na tle innych
krajów - przede wszystkim krajów europejskich. Mamy drugie najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie – po Czechach. Mamy naprawdę niewielkie straty gospodarcze.
Oczywiście, że podjęliśmy gigantyczne ryzyko przekazując przedsiębiorcom 100 miliardów złotych – aż trudno w to uwierzyć. Osłoniliśmy dzięki temu 5 milionów
miejsc pracy. I to jest cenniejsze niż
wszystko. Bo najważniejsze, żeby
była praca, żeby ludzie mogli przynieść pieniądze do domu, żeby rodziny utrzymały się na powierzchni pomimo trudności, żeby nikt nie
popadł w nędzę przez tę sytuację,
a niebezpieczeństwo było ogromne. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy zachowali się odpowiedzialnie w tej sytuacji.
Wierzę, że przed nami od strony
gospodarczej dobra przyszłość.
Eksperci przewidują, że już w przyszłym roku powinniśmy przy dobrej, mądrej polityce wrócić na
drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Przewidują wzrost
gospodarczy ponad 4 %. średnio w
latach 2016 – 2019. Ja obiecuję
Państwu, że będę czynił co w mojej mocy, żeby jak najlepsze decyzje były podejmowane. Dziękuję Państwu jeszcze
raz za to zaufanie. Chciałbym żebyśmy wrócili na drogę dynamicznego wzrostu
i chciałbym tak prowadzić polskie sprawy, żeby nie było podziału na Polskę wiejską
i Polskę miejską. Na Polaków, co mieszkają na wsi i na Polaków, co mieszkają w mieście, na Polaków z małego miasta i na Polaków z wielkiego miasta. Jak to już przed
chwilą powiedział Pan Starosta – Polska jest jedna proszę Państwa. Polska jest jedna
i mimo różnic chciałbym żebyśmy się rozwijali w sposób równomierny, tam, gdzie
trzeba więcej zainwestować – więcej inwestować, po to, żeby poprawić warunki życia. Chciałbym, żeby w całym naszym kraju ten rozwój był odczuwalny. Ogromnie mi
na tym zależy – tak, jak na poprawie jakości życia. Chciałbym żebyście mnie Państwo
wspierali – nie tylko poprzez udział w wyborach i oddanie na mnie głosów, za co jestem ogromnie, ogromnie wdzięczny i z całego serca dziękuję. Będę czynił wszystko,
żeby tego zaufania, którym mnie obdarzyliście nie zawieść. Będę ciężko, ciężko pracować dla dobra Państwa i dobra naszej Ojczyzny. Jest to dla mnie rzecz najistotniejsza. Wiecie, że umiem ciężko pracować. Ludzie: Brawo !!! Brawo !!! Dziękujemy!!!
Dziękujemy!!! Prezydent: Chciałbym, żebyście mi Państwo pomogli poprzez ten szacunek, o którym mówiłem. Proszę, żebyście mi pomogli naszą Polskę sklejać, nasze
społeczeństwo sklejać. Ja naprawdę głęboko w to wierzę, że możemy sobie podać
rękę i że to będzie ciepła dłoń, z mocnym serdecznym uściskiem. Ogromnie mi na
tym zależy. Pan mówi, że szacunek muszą mieć i okazywać obie strony. Ja to wiem
proszę Państwa, ale proszę, żebyście pokazali, że ten szacunek macie. I nawet jeżeli
za pierwszym razem się nie doczekali wzajemności, żebyście w nieskończoność to
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robili, bo nie ma innej drogi. Dlatego o to proszę. A ze swojej drogi obiecuję Wam, że
będę czynił co w mojej mocy, aby tak właśnie było. Bardzo Was o to proszę. Jeszcze
raz z całego serca dziękuję Wam, że przyszliście na to spotkanie. Tak, to jest pierwsze
spotkanie po wyborach. Przyjechałem dzisiaj mimo tego, że dużo pracy czekało na
mnie w biurze, bo wiecie, że się zrobiło dużo dokumentów, bo była kampania. Dzisiaj
od rana się nimi zajmowałem, ale postanowiłem tutaj przyjechać, ponieważ chcę ,
aby to był też znak nowej pięcioletniej kadencji prezydenckiej – że to będą spotkania
z ludźmi, tak jak obiecywałem, że to będą spotkania z Państwem. Chcę żebyście widzieli, że jestem z Wami obecny, nie tylko w telewizji podczas uroczystości, ale też
przez to, że będę przyjeżdżał do Was, ażeby wysłuchać jak wygląda sytuacja na żywo,
a jeżeli będą pretensje – to żeby również ich wysłuchać, jeżeli będziecie mieć uwagi
to również chcę ich wysłuchać bezpośrednio od Was na takich właśnie spotkaniach.
I proszę Was bardzo – zwracam się do wszystkich moich rodaków, bo są Państwo
z mediów i transmitują to wystąpienie, żeby na te spotkania przychodzić i jak są jakiś
problemy, to żeby mówić o tych problemach. Jeden z uczestników spotkania powiedział,o swoim problemie, że zwrócił się w sprawie swojej krzywdy o rozstrzygnięcie
do sądu i prokuratury, ale postępowanie zostało umorzone. Jak mam dochodzić swojej racji – pyta uczestnik. Prezydent: Proszę Pana będziemy na ten temat za chwilę
rozmawiać, ale jeśli sąd umożył postępowanie i prokuratura zrobiła to samo to jest
problem. No niestety takie sytuacje się zdarzają. W życiu jest tak , że zdarzają się ludzie nieuczciwi, którzy oszukują drugiego człowieka. Chciałbym, żeby u nas tego
typu czyny i tego typu działania były ścigane. I to także jest element naprawy polskiego państwa, mamy jeszcze wiele obszarów, w których polskie państwo wymaga
naprawy, było pięć lat tego naprawiania, jak wiecie nie wszystko się udało, nie
wszystko dobrze szło, nie wszystko też zostało zrobione dobrze, bo są rzeczy które po
prostu trzeba poprawić, ale wierze w to, że będziemy mogli konsekwentnie to realizować. To jest bardzo ważny czas także dlatego, że do następnych wyborów trzy lata.
Mam nadzieję, że to będą spokojne lata spokojnej i wytężonej pracy. Bardzo bym
tego chciał, bo tego nam potrzeba, dużo tych wyborów było ostatnio. Narosło tych
złych emocji – niepotrzebnych bardzo często. Chciałbym, żebyśmy mogli już spokojnie pracować. Dlatego mówię: szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek, a dla polityków praca, praca i jeszcze raz praca tak, żeby dla innych praca była. Jeżeli chodzi
o rolników zapewniam, że możecie Państwo zawsze liczyć na moje wsparcie. Tak jak
walczyłem o to, żeby zostały wypłacone odszkodowania za zeszłoroczną suszę. I mówię to tu w Przysusze uśmiecha się Prezydent – w powiecie. Wiem, że w Odrzywole
oczywiście, ale śmieję się. Bardzo chciałem, żeby zostały wypłacone odszkodowania
do końca, dlatego, że była to kwestia honoru państwa polskiego, ponieważ to, co
zostało obiecane rolnikom, musiało zostać w całości wypłacone. Było zobowiązanie
– musiało zostać zrealizowane. Jak zapewniał mnie minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski wszystkie wypłaty zostały wypłacone – Nie wszystkie ? Musimy to wyjaśnić, zapewniano mnie, że wszystkie Będę rozmawiał jeszcze z ministrem. Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo jeszcze chcę z Państwem porozmawiać bezpośrednio, w cztery oczy, na spokojnie. Jeszcze raz dziękuję za to wsparcie
i jeszcze raz przede wszystkim dziękuję za wspaniałą frekwencję. To jest rzeczywiście
wielkie osiągnięcie. I to chcę bardzo mocno powiedzieć. Te wszystkie wybory ostatnio poprzez wybory europejskie miały wielkie znaczenie dla Polski i wspólnym wysiłkiem zwyciężyliśmy. Kiedy byłem w europarlamencie to koledzy z innych krajów
pytali się mnie: jak tam u was frekwencja ? I kiedy mówiłem, że 24 – 25 % to tak
wiecie – niestety wielu nie ukrywało swojej dezaprobaty. Pokazaliście Państwo już
w zeszłym roku, ze ta frekwencja może być wysoka, a w tych wyborach udowodniliście, że może frekwencja być bardzo wysoka. A Klwów to proszę Państwa już chapeau
bas (fr.: czapki z głów), ponad 90 % frekwencji to szaleństwo Proszę Państwa.
203 osoby nie były zapamiętam to sobie. Z całego serca państwu dziękuję za ten
wspaniały przykład obywatelskiej postawy. Ja zawsze mówię, że to jest prawo, żeby
brać udział w wyborach, ale po cichutku zawsze dopowiadam, że i obywatelski obowiązek. Dziękuję, że tak wspaniale go wypełniacie. Dziękuję Państwu za te wybory,
jestem za nie ogromnie wdzięczny. Dziękuję wszystkim, którzy ten obowiązek spełnili podczas II tury. Jeszcze raz podkreślam, będę czynił co w mojej mocy, żeby zrealizować te nadzieje, które Państwo we mnie złożyliście. Będę się bardzo starał, żeby po
5 latach jak najwięcej z nas mówiło, że Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich
Polaków. Chociaż mamy różne zdania, ale chciałbym żebyśmy mieli różne zdania dlatego, że jest demokracja i w demokracji trzeba mieć różne zdanie – zawsze to podkreślam. To bardzo dobrze, że się różnimy w opiniach i poglądach. Szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek. Jeżeli on będzie między nami nawzajem to znakomicie
wystarczy, żebyśmy byli pięknym społeczeństwem, takim, które różni się, ale różni
się pięknie. Dziękuję bardzo.
Spotkanie zakończyło śpiewanie życzeń i trwające blisko godzinę spotkanie Prezydenta z mieszkańcami Odrzywołu. Rozmowy z mieszkańcami i krótkie spotkanie
w Urzędzie Gminy były ostatnimi akcentami wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy. Kolumna samochodów opuściła Odrzywół przed godziną 19.00.
Jarosław Bednarski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia Zdalnego”
W dniu 20 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Powiat Przysuski otrzymał dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wicestarosta Marek Kilianek przekazuje sprzęt
do zdalnej nauki dla ZSP w Lipinach.

Komplet sprzętu dla Lipin.

w kwocie 79 750,00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Zakupiono 29 laptopów i przekazano dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
przysuskim. Laptopy zostały rozdzielone wg. liczby uczniów: 14 zestawów (laptop,
mysz komputerowa, słuchawki oraz torba) dla Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry, 11 zestawów ( laptop, mysz komputerowa, słuchawki oraz torba) dla Zespołu
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II oraz 4 zestawy ( laptop, mysz komputerowa, słuchawki oraz torba) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.

„Zakup i montaż stacji meteorologicznej w Klwowskiej
Woli” - podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim
W dniu 21 lipca 2020 r. została podpisana umowa
o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”. Całkowita
wartość kosztów kwalifikowalnych zadania wynosi
56 826,00 zł, udzielona kwota dofinansowania
45 460,00 zł stanowiąca 80 % wartości całego zadania.
Celem „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” jest
zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie
województwa mazowieckiego, z których pozyskiwane
dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, będą
stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych pracujących w Systemie Monitoringu
Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (zwany dalej: „IUNG”).
Stacja meteorologiczna powstanie na terenie powiatu
przysuskiego w Klwowskiej Woli. Stacje pomogą rolnikom nie tylko w procesie uzyskiwania odszkodowań,
ale też w wyborze struktury upraw w gospodarstwie.
Samorząd województwa przekaże powiatom na ten
cel łącznie 800 tys. zł. Umowy w tej sprawie podpisali
marszałek Adam Struzik oraz Janina Ewa Orzełowska,
z zarządu województwa mazowieckiego, i beneficjenci. Wśród beneficjentów 3 powiaty znajdują się w Ziemi Radomskiej. 47,3 tys. otrzyma powiat kozienicki na
zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym na terenie
gminy Magnuszew. 43,2 tys. zł otrzyma powiat lipski
na budowę automatycznej stacji meteorologicznej.
Natomiast powiat przysuski otrzyma 45,4 tys. zł na
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Taka stacja powstanie w Klwowskiej Woli
po realizacji projektu.
zakup i montaż stacji meteorologicznej w Klwowskiej
Woli. Dzięki wsparciu samorządu na terenie całego
województwa pojawią się nowe stacje meteorologiczne. Pomogą one rolnikom nie tylko w procesie
uzyskania odszkodowań, ale też w wyborze struktury
upraw w gospodarstwie. - W ramach tego konkursu
dofinansujemy zakup 17 stacji meteorologicznych.
Nadal w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie
nie ma takich mierników. Dlatego planujemy ogłosić
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

kolejny konkurs skierowany do samorządów gminnych
leżących na terenie powiatów, na których nie znajduje
się żadna stacja meteorologiczna. Aby móc precyzyjnie
określić sytuację meteorologiczną na danym obszarze,
zagęszczenie stacji powinno być jak największe. Rzetelna dokumentacja zjawisk pogodowych to ważny
argument w rozmowach z ubezpieczycielami, a co za
tym idzie większa szansa na odszkodowania za poniesione straty - podkreśla Adam Struzik, marszałek
województwa mazowieckiego. - Obecność mierników
może pomóc w dokumentowaniu występowania
niekorzystnych dla upraw zjawisk, takich jak nawałnice czy przymrozki. Stacje meteorologiczne można
doposażyć w dodatkowe przyrządy pomiarowe, które
pozwolą mieszkańcom na bieżąco śledzić warunki pogodowe panujące na terenie ich powiatu - podkreśla
Janina Ewa Orzełowska. Fundusze dla powiatów na
zakup i montaż stacji automatycznych wraz z wykonaniem ogródków meteorologicznych zostały przyznane w ramach autorskiego programu samorządu
Mazowsza - „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze
2020”. - Projekt rozwoju sieci stacji meteorologicznych
jest przykładem działania na rzecz adaptacji do zmian
klimatu. Pewnych zmian już nie cofniemy, ale możemy lepiej przygotować się do prowadzenia gospodarki, rolnictwa czy życia w coraz bardziej gwałtownych
warunkach atmosferycznych. Lepsze szacowanie ryzyka to skuteczniejsze planowanie kolejnych działań
zapobiegawczych i adaptacyjnych - zaznacza Marcin
Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie
Marszałkowskim.

POWIAT PRZYSUSKI

ARiMR: Łagodzenie skutków epidemii COVID-19
w sektorze przetwórstwa rybnego.
31 lipca rusza nabór wniosków
Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach
statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty
gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych
naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie 31 lipca – 6 sierpnia 2020 r.
O pomoc, która jest realizowana w ramach działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa
rybnego, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które
roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego
przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia
o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub

akwakultury, w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie kodu PKD
10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb,
skorupiaków i mięczaków, ustalonego na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego (RRW-20).
Pomoc finansową przyznaje się w formie
wypłaty premii – określonej w umowie o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie
wsparcia kapitału obrotowego – w wysokości 5 proc. rocznego przychodu
netto. Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego roku. Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały
regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Strzelnica w Lipinach - umowy podpisane
We wtorek, 30 czerwca 2020 r. podpisano kolejne w tym roku umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na budowę 100-metrowych
strzelnic dofinansowanych z konkursu ofert
Ministerstwa Obrony Narodowej. Aż 80% dofinansowanie otrzymał powiat przysuski, miasto
Myszków i gmina Domaniów.
Umowy na budowę strzelnic 30 czerwca 2020 roku
podpisali: starosta powiatu przysuskiego Marian Niemirski (kwota dotacji 1,5 mln. zł), burmistrz miasta
Myszków Włodzimierz Żak (kwota dotacji: 320 tys. zł)
oraz wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski (kwota dotacji: 320 tys. zł). Stronę ministerialną reprezentował dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań
Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur
Dębczak. Zgodnie z umową dotacja stanowi 80 proc.
inwestycji. Pozostałą kwotę beneficjenci muszą pokryć
z własnego budżetu. Zakres zadań, które są dofinansowane z dotacji, obejmuje roboty budowlane wraz
z pracami przygotowawczymi oraz pierwsze wyposażenie strzelnicy. Z tych środków natomiast nie może
być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników,
kamizelek kuloodpornych i noktowizorów. Strzelnice
wybudowane w ramach tego konkursu ofert będą
obiektami pozwalającymi na dokonywanie strzelań na
odległość 100 metrów. Będą to zatem obiekty wielkogabarytowe, ale też nowoczesne, dobrze wyposażone

i bezpieczne. Strzelnice muszą być wybudowane do
końca tego roku, a przez 10 następnych lat beneficjenci mają obowiązek udostępniać obiekt m.in. Siłom
Zbrojnym, organizacjom proobronnym i uczniom klas
o profilu wojskowym. Myszków, Domaniów i powiat
przysuski to kolejne samorządy, które przystąpią do
realizacji programu „Strzelnica w Powiecie”. Pierwszym
była gmina Tryńcza, która podobną umowę podpisała
w kwietniu br. Celem konkursu ofert „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami
infrastrukturalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego uczniom klas mundurowych, aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem
oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzom
z wykorzystaniem strzelnic będących poza zasobami
SZRP. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem
Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest
instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu
rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Misją Biura jest wsparcie tej części
społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub
chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi
jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów
i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele
samorządu terytorialnego.
Opacował J. Bednarski
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Ponad 10 milionów złotych Z Funduszu Dróg
Samorządowych i Solidarnościowego trafi do gmin.
Ogłoszono kolejny nabór wniosków
Ponad 10 milionów złotych otrzymały łącznie samorządy z regionu radomskiego na realizację zadań
lokalnych. Umowę z beneficjentami podpisał między
innymi Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.
Fundusz Dróg Samorządowych.
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie otrzymają cztery samorządy:
Gminy:
• Stromiec 349 488,04 złotych,
• Pniewy 604 220,96 złotych.
Powiaty:
• lipski (1 737 397,93 złotych),
• przysuski (aż 4 777 584,63 złotych).
... i Fundusz Solidarnościowy
Na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego środki finansowe otrzyma 15 samorządów.
Powiaty:
• przysuski (umowa na kwotę 189 072 złotych),
• białobrzeski (umowa na kwotę 218 160 złotych).
Radom (umowa na kwotę 201 200,08 zotych).
Gminy:
• Kozienice (umowa na kwotę 145 440 złotych),
• Warka (umowa na kwotę 63 024 złotych),
• Skaryszew (umowa na kwotę 26 667 złotych),
• Pniewy (dwie umowy na kwoty 7 200 złotych oraz
98 511,36 złotych),
• Szydłowiec (umowa na kwotę 135 000 złotych),
• Jastrzębia (dwie umowy na kwoty 8 976 złotych oraz
8 080 złotych),
• Klwów (umowa na kwotę 273 863,52 złotych),

Starosta Marian Niemirski podpisuje z wojewodą
Konstantym Radziwiłłem umowę
na finansowanie inwestycji drogowych w 2020 r.
• Wierzbica (dwie umowy na kwoty 6 500 złotych oraz
36 360 złotych),
• Gielniów (umowa na kwotę 260 822,40 złotych),
• Rusinów (umowa na kwotę 260 822,40 złotych),
• Radzanów (umowa na kwotę 448 520,80 zł),
• Przysucha (umowa na kwotę 187 326,72 złotych).
Dopłaty z Funduszu Solidarnościowego przeznaczane
są na realizację zadań między innymi w ramach programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Pierwszy z nich
ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci

do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
ze wskazaniami.
„Opieka wytchnieniowa” kierowana jest do dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, których
członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz
podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie
opieki na tym osobami.
Kolejny nabór
Utworzony w 2019 roku Fundusz Dróg Samorządowych to 36 miliardów złotych na realizację zadań
infrastrukturalnych przez samorządy w latach 20192028. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej jest
uzupełnieniem działań podejmowanych na szczeblu
krajowym, takich jak budowa systemu autostrad i dróg
ekspresowych. Pozwala to na tworzenie spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.
W 2019 roku roku samorządy terytorialne w Polsce
wykorzystały środki w wysokości 3,8 miliarda złotych
na realizację ponad 4,2 tysiąca zadań. To 6 tysięcy kilometrów dróg gminnych i powiatowych, które wybudowano, przebudowano lub wyremontowano.
W 2020 roku do dyspozycji w ramach Fundusz Dróg
Samorządowych jest ponad 3,2 miliarda złotych. Dofinansowanie przekazane samorządom będzie przeznaczone na zadania powiatowe i gminne. Ich realizacja
nastąpi w 2021 roku. Nabór wniosków jest już ogłoszony.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: Premier
wręczył promesy samorządom z regionu radomskiego
Premier Mateusz Morawiecki w środę, 8 lipca br. odwiedził samorządy
regionu radomskiego przekazując symboliczne czeki przedstawicielom
władz powiatowych i gminnych na łączną kwotę prawie 83 mln zł. W uroczystościach udział wziął m.in. Wicewojewoda Artur Standowicz.
- Jadąc tutaj, analizowałem dane budżetu państwa za czerwiec. Mam dobre wiadomości po epidemii, która wszystkich nas dotknęła w Polsce i na świecie. Mamy
w czerwcu znacząco lepsze wyniki niż były w maju i również dochody od stycznia
do czerwca w porównaniu do dochodów z zeszłego roku są na bardzo przyzwoitym
poziomie, nawet wyższym niż były w zeszłym roku - mówił premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w gospodarce prywatnej, samorządowej, z udziałem Skarbu
Państwa, zagraniczne przedsiębiorstwa, strefa budżetowa, fiskalna, monetarna, regulacyjna - wszystkie te elementy muszą być zsynchronizowane. Dodał, że pomimo
tych wielkich perturbacji w ostatnich 3-4 miesiącach ta synchronizacja wychodzi
coraz lepiej. Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych to jest rozrusznik rozwojowy,
który pomoże we wszystkich gminach, wszystkich powiatach, wszystkich miastach
na prawach powiatu, ale również w największych miastach kontynuować i rozwijać
pewne inwestycje. To z kolei jest dla nas bardzo ważne z punktu widzenia wzrostu
gospodarczego w tym roku, w kolejnych - podkreślił szef rządu. Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych to 6 mld zł dla gmin i powiatów w całej Polsce. Dodatkowe
środki będą także wsparciem dla polskich małych i średnich firm, które wykonują
inwestycje dla samorządów. Na szczególne wsparcie mogą liczyć gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną co najmniej pół mln zł.
Łącznie trafi do nich ponad 2,6 mld zł. Pieniądze będzie można wykorzystać na dowolne inwestycje, które są bliskie ludziom, np. na tabor komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale, chodniki czy domy pomocy społecznej, a także
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Samorządowcy z powiatu z promesami.
na inne lokalne działania. Maksymalna dotacja dla jednego samorządu w ramach
Funduszu to ponad 93 mln zł.
Co ważne, pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów,
na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. W ramach przyznanych dotacji samorządy powiatu przysuskiego otrzymały: Powiat Przysuski 1,5 mln zł, a wszystkie gminy
w powiecie po 500 000 zł.
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POWIAT PRZYSUSKI
KOMUNIKAT Z DNIA 25.07.2020 r.
Komunikat Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przysusze
z dnia 25.07.2020 r. przedstawiający
sytuację epidemiologiczną na terenie
powiatu przysuskiego związaną
z koronawirusem SARS-CoV-2
wywołującym zachorowanie na COVID-19.
Stan danych w powiecie
na godzinę 13.00 w dniu 25.07.2020 r.:
liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba) 202/ (34), liczba osób aktualnie
objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 5 / (0),
liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem
epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / (0), liczba
osób, hospitalizowanych z powodu podejrzenia
zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1/ (0 ), liczba
przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 103/ (0), liczba
zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba):
4 / (0 ), liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 93/
(5). Stan zdrowia wszystkich osób z potwierdzonym
zakażeniem jest nieustanie monitorowany przez
lekarzy i służby sanitarne. Potwierdzone przypadki
zachorowań są to zarówno przypadki zawleczone
(powrót z zagranicy, z obszaru występowania wirusa), jak i przypadki rodzime – transmisja z kontaktu
w kraju w ogniskach domowych lub zawodowych.
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie
z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie
Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl
w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.
Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej: www.gis.gov.pl oraz https://www.
gov.pl/web/koronawirus Zaleca się stosowanie
zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na
dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://
www.gov.pl/koronawirus
Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków
o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia
koronawirusa: 800 190 590. Specjalna całodobowa
infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego:
+48 22 523 88 80. Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem
zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności
do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających
bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi
urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych
i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.
Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi
skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie,
jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu. Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych
a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących
kwarantanny i izolacji domowej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk

Program „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” Moduł III

Dyrektor PCPR w Przysusze Grażyna Więckowska.
Powiat Przysuski przystąpił do realizacji programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Modułu III, uruchomionego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem
tego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Przysusze. Pomoc finansowa w ramach
Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym,
które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia
9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych
następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość pomocy
wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną z tym, że okres, na jaki może zostać
przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż
3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we
wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu
III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki
w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej
5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym
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nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed
ukończeniem 16. roku życia.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy
o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy
o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których
działalność finansowana jest ze środków PFRON na
podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez
Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów
korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki
rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim;
7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
8. pełnoletnimi ( od 18.do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 90).
Wnioski można składać w trybie ciągłym, nie później
jednak niż do 4 września 2020 roku. W imieniu osób
niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi tych osób.
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).
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BORKOWICE

Dofinansowania dla Gminy
Zakup sfinansowany z projektu ,, Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Komputery dla szkół
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach Zdalna Szkoła+, Gmina Borkowice otrzymała 55 tys. zł na zakup
komputerów. Zakupiony sprzęt trafi do szkół podstawowych, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Celem projektu jest
umożliwienie realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Podziękowania za wieloletnią
służbę na rzecz OSP

W Urzędzie Gminy w Borkowicach miało miejsce uroczyste podziękowanie dh Wojciechowi Łobodzińskiemu za wieloletnią służbę w jednostce OSP w Ninkowie. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos wraz z pracownikami Urzędu,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marcin Sokół, Komendant
Gminny ZOSP RP Robert Siudek oraz prezes OSP w Rzucowie Waldemar Skalski. Pan
Wojciech Łobodziński to wieloletni działacz, bardzo aktywny strażak, który w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ninkowie pracował na stanowisku kierowca- mechanik. Jego
zaangażowanie w służbę społeczną, wzorowe dbanie o sprzęt strażacki, bezinteresowna
pomoc na co dzień to cechy, które mogą być przykładem dla młodego społeczeństwa.
Dzięki jego zaangażowaniu w ostatnim czasie udało się uregulować stan prawny działki
na której stoi budynek OSP. W związku z tym w 2021 r. Gmina będzie mogła rozbudować i zmodernizować remizę OSP oraz świetlicę wiejską. Wójt Robert Fidos oraz wszyscy zebrani podziękowali za dotychczasową współpracę , życząc zdrowia i zasłużonego
odpoczynku na emeryturze oraz dalszej działalności w szeregach OSP pod sztandarem
św. Floriana. Za pełną poświęcenia służbę na rzecz jednostki i społeczności powiatu
przysuskiego otrzymał również podziękowanie od Komendanta Powiatowego PSP
w Przysusze. Dh Wojciech Łobodziński obecnie już jako emeryt jest członkiem Zarządu
OSP w Ninkowie, pełni funkcję Naczelnika oraz wspiera druhów ochotników swoim
doświadczeniem i wiedzą.
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W ostatnim czasie Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos oraz Skarbnik Marlena
Tarka-Indyka podpisali szereg umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
których realizacja nastąpi w roku 2020 r. : Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – w ramach programu dofinansowaniem objęte będzie
pięć zadań: Budowa altan: w Radestowie, Rudnie i Woli Kuraszowej, modernizacja
infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców oraz wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie - dofinansowanie dla tych zadań to kwota
50 tys. zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2020 – w ramach tego zadania zostanie wykonane boisko do piłki siatkowej w ZSzP
w Rzucowie - kwota dofinansowania – 70 tys. zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 – w ramach zadania będzie przeprowadzona
inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła – kwota dofinansowana –to 37 tys. zł,
projekt grantowy Zdalna szkoła i zdalna szkoła +- dofinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego dla uczniów i nauczycieli na kwotę 100 tys. zł, WFOŚiGW zadanie
pn ,,Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice
– kwota dof.- 22 tys. zł, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
objętego PROW na lata 2014-2020 – Przebudowa drogi gminnej Smagów Kolonia
I – kwota dof. - 219 tys. zł, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych -„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach kwota dof. - 140 tys. zł., Remont budynku OSP w Borkowicach kwota dof. - 20 tys. zł.
Łączna kwota dofinansowań zadań inwestycyjnych w roku 2020 to ponad 650 tys. zł.

Odbiór azbestu
na terenie Gminy
Z terenu gminy Borkowice w lipcu zostały odebrane płyty azbestowo-cementowe faliste w ilości 64 ton z 33 posesji. Zadanie pn. ,, Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Borkowice zostało dofinansowane w 100% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 22 063,10 zł
brutto w formie dotacji z zakresu ochrony ziemi. Wykonawcą zadania była firma
HUBER Wieczorek Hubert z Góry Puławskiej. Azbest jest materiałem niebezpiecznym
o udokumentowanym działaniu rakotwórczym i stanowiący poważne zagrożenie dla
zdrowia. Staje się zagrożeniem wyłącznie wówczas, kiedy jego włókna zostają uwolnione do powietrza. Wdychając powietrze zawierające włókna azbestowe narażeni
jesteśmy na następujące choroby układu oddechowego: pylica azbestowa, rak płuc,
międzybłonniak. Najgroźniejszą chorobą jest rak płuc, który prowadzi do śmierci
w 95 % przypadków. Jeśli posiadasz u siebie płyty azbestowo-cementowe to zdeponuj je na palecie w bezpiecznym miejscu , zabezpiecz folią i udaj się do Urzędu Gminy celem dopełnienia formalności. W przyszłym roku pod warunkiem otrzymania
dofinansowania wyłoniony wykonawca zadania bezpłatnie odbierze złożony azbest.
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BORKOWICE

Krakowa Góra
Wzniesienie o wysokości 280 metrów zawdzięcza swą
nazwę królowi Kazimierzowi Wielkiemu. W ciągu wieków było schronieniem dla ludzi w czasie wojen, powstań oraz morowego powietrza. W 1933 roku ks. Jan
Wiśniewski w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej wystawił na wzniesieniu Kaplicę Sobieskiego. Krakowa
Góra jest punktem widokowym, miejscem spotkań
harcerzy, turystów. Corocznie odbywają się tutaj
majówki z udziałem zespołów folklorystycznych i rycerstwa. W bieżącym roku Wspólnota Wsi Borkowice
przekazała obszar Krakowej Góry o pow. 3 ha na rzecz
Gminy Borkowice. Samorząd gminy dokupił w pobliżu
0,7 ha. Wójt Gminy prosi o poszanowanie tego miejsca
będącego atrakcją turystyczną. Rada Gminy przyjęła
regulamin uroczyska – Krakowa Góra. Przewidziane
jest monitorowanie obiektu kamerami. Osoby, które
będą dopuszczać się niszczenia mienia oraz niestosowania się do zapisów regulaminu, będą podlegały
karze zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.

REGULAMIN
UROCZYSKA - KRAKOWA GÓRA
1. Uroczysko Krakowa Góra o powierzchni 3,71 ha jest własnością Gminy Borkowice.
2. Uroczysko Krakowa Góra jest przystanią turystyczną, punktem widokowym, miejscem spotkań rodzinnych, harcerskich, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.
3. Uroczysko Krakowa Góra jest również miejscem kultu religijnego i historycznych wydarzeń.
4. Uroczysko jest czynne od rana do zmierzchu.
5. Właściciel tj. Gmina Borkowice nie ubezpiecza korzystających z terenu Uroczyska.
6. Niepełnoletni mogą przebywać na terenie Uroczyska pod opieką osób pełnoletnich.
7. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.
8. Zabrania się spożywania alkoholu, stosowania używek na terenie Uroczyska, zaś zakaz palenia wyrobów tytoniowych obowiązuje na zasadach określonych w art.
5 ust. 1 ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
9. Samochody, motocykle i inne pojazdy należy pozostawić na wyznaczonym parkingu.
10. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren Uroczyska.
11. Zabrania się zaśmiecania Uroczyska oraz podpalania traw.
12. Zabrania się niszczenia infrastruktury drewnianej i innych urządzeń.
13. Zabrania się wycinania drzew i krzewów na terenie będącym własnością Gminy Borkowice.
14. Uprasza się o godne zachowanie wewnątrz kapliczki i w jej pobliżu.
15. 1.Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonych i urządzonych do tego celu miejscach. 2.Zgodę na organizację ogniska należy uzyskać w Urzędzie
Gminy w Borkowicach –
tel. 48 675 79 10.
3. Wzór wniosku o rezerwację Uroczyska stanowi załącznik do Regulaminu
16. Osoby planujące ognisko zobowiązane są zabezpieczyć potrzebną do tego celu ilość drewna we własnym zakresie. Po skutecznym wygaszeniu ogniska pozostawiają miejsce w należytym porządku.
17. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia Uroczyska.
18. Z terenu Uroczyska mogą korzystać zorganizowane grupy na podstawie pisemnego wniosku i jego akceptacji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
w Borkowicach.
19. Niszczenie, uszkadzanie roślinności, trawników lub zieleńca podlega karze zgodnie z art. 144 Kodeksu wykroczeń.
20. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu decyzje podejmuje administrator Uroczyska.
Uroczyskiem Krakowa Góra administruje Urząd Gminy w Borkowicach ,
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, tel. 48 675 79 10, e-mail: gmina@borkowice.asi.pl, www.borkowice.gmina.pl.
TELEFONY ALARMOWE
NUMER ALARMOWY - 112
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE RATUNKWE – 999
POLICJA - 997
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GIELNIÓW

Wójt z wotum zaufania
i absolutorium
Podczas sesji Rady Gminy Gielniów, która odbyła się
22 lipca 2020 r. o godz. 10, Wójt Gminy Władysław
Czarnecki po przedstawieniu raportu o stanie gminy za
2019 r. otrzymał wotum zaufania.
Na wspólnym posiedzeniu Komisje Rady Gminy zostały
zapoznane ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy
w 2019 r. W związku z tym, że sprawozdanie było przedmiotem szczegółowej analizy na komisjach, w czasie
sesji radni nie zgłosili żadnych uwag.
Wobec pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej głosowanie było jednomyślne
i wszyscy obecni radni poparli uchwałę absolutoryjną.
Za jednomyślne głosowanie tak za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania jak i uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójt Władysław
Czarnecki podziękował radnym.

Opieka wytchnieniowa
w Gminie Gielniów
10 lipca 2020r. Wójt Gminy Gielniów Pan Władysław Czarnecki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Ptaszek podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Na realizację powyższego projektu Gmina otrzymała środki
w kwocie 258 240 zł.
Koordynacja realizacji zadania została powierzona Kierownikowi
GOPS w Gielniowie.

Nowy odcinek drogi w miejscowości Bochenka
Wiele lat oczekiwań i mieszkańcy Bochenki w gminie
Gielniów cieszą się z nowej drogi.
Zbudowano 476 mb drogi oraz utwardzono pobocza.
Cały koszt inwestycji to 138 839,00 zł. Inwestycja
zrealizowana została ze środków własnych gminy
w kwocie 103839,00 zł oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 35 tys. zł.
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W dniu 19 czerwca 2020 r. mieszkańcy Bochenki wraz
z Wójtem Gminy Gielniów Władysławem Czarneckim,
skarbnikiem gminy panią Iwoną Ptaszek oraz radną panią Mirosławą Samson spotkali się na nowo powstałej
drodze by uczcić ukończenie budowy. Kwiaty i życzenia
w podziękowaniu dla pana Wójta oraz rozmowa z zebranymi mieszkańcami to siła jaka łączy ludzi i dzięki

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

niej osiąga się zamierzone cele. Inwestycja poprawiła
komfort dojazdu mieszkańców do posesji oraz wizerunek całej wsi Bochenka ponadto zrealizowany został
wniosek P. Juliana Borowieckiego, który w imieniu
własnym jak i wszystkich mieszkańców miejscowości
systematycznie przy każdej okazji wnosił o budowę
tejże drogi .

GIELNIÓW

VI Pielgrzymka Rowerowa
Gielniów-Jasna Góra - Gielniów
W dniu 10 lipca 2020 roku tradycyjnie grupa rowerowa z Gielniowa licząca 16 uczestników wyruszyła na pielgrzymi szlak pokonując 150 km. W dniu 11 lipca dołączyła do
XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej by w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej na Błoniach Jasnogórskich. Po uroczystościach w strugach deszczu pielgrzymi napełnieni Duchem Świętym udali się w drogę powrotną.

Bezpieczne wakacje 2020
Szanowni mieszkańcy aby te wakacje dla was i waszych pociech były radosne i pełne miłych wspomnień pamiętajcie o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Gielniów życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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KLWÓW

Kreatywna zabawa, to ważna sprawa!
- Rozbudowa placu zabaw przy Niepublicznym
Przedszkolu „Przedszkole Marzeń w Klwowie
„STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE GMINY KLWÓW”
w trosce o najmłodszych mieszkańców podjęła prace
związane z rozbudową placu zabaw, który zyskał dodatkowe nowe elementy wyposażenia. Zaplanowana
inwestycja została zrealizowana za sprawą wniosku
na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 52 999zł. Inwestorem jest W ramach operacji został dostarczony i zamontowany duży wielofunkcyjny zestaw zabawowy,
z którego jednocześnie będzie mogło korzystać nawet
dwadzieścioro dzieci.
W skład zestawu zabawowego wchodzi: 5 wież,2 zjeżdżalnie, tunel linowy i rurowy, most linowy i wiszący,
wejścia, drążek obrotowy oraz gra „Kółko i krzyżyk”.
Dzięki zmodernizowaniu placu zabaw przy naszym
przedszkolu dzieci zyskały miejsce, w którym mogą
trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. Rozbudowa miała
również, na celu stworzenie ciekawszych możliwości
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
wykształceniu u dzieci nawyku aktywnego spędzania
czasu, oraz polepszenia sprawności ruchowej. Dzieci
poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też
lepiej zrozumieją własne możliwości. Zmodernizowany plac zabaw swoim wyglądem, formą wkomponował się do warunków otoczenia i poprawił jego este-
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tykę. Plac zabaw usytuowany jest na terenie ogrodu przedszkolnego. Projekt skierowany został głównie do dwóch
grup odbiorców. Pierwszą są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, dla których będzie można przygotować specjalną ofertę w ramach zajęć przedszkolnych. Drugą grupą odbiorców są mieszkańcy naszej gminy, którzy
będą mieli warunki do aktywnego wypoczynku całą rodziną. Jest to obiekt ogólnodostępny, a korzystanie z niego
jest nieodpłatne. Czynny będzie w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni tygodnia.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Gminna Biblioteka Publiczna
bierze udział w projekcie
,,Mała Książka – Wielki Człowiek’’
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie zakwalifikowała się do projektu ,,Mała
Książka – Wielki Człowiek’’. Projekt skierowany jest dla dzieci 3-6 lat oraz ich rodziców i ma na celu wprowadzenie metody na celebrację czasu spędzanego z dziećmi, treści czytanych książek, atmosfery bliskości i towarzystwa literackich przyjaciół.
Czytając swojemu Maluszkowi, wpływamy na jego przyszłość, a dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł
i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię Od września
2020 roku podczas odwiedzin biblioteki, Mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę
informacyjną dla rodziców „Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę
Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych
naklejek.
Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej
książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do Karty, a po uzyskaniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Udział w projekcie jest bezpłatny i serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Najwyższa frekwencja w kraju
podczas Wyborów Prezydenckich
W dniu 12.07.2020r. odbyła się II tura wyborów
prezydenckich w Polsce. Dzięki wielkiej mobilizacji
mieszkańców naszej gminy Klwów frekwencja wyniosła 94,83%, co dało nam najwyższą frekwencję
w kraju w tegorocznych wyborach Prezydenta RP.
Jesteśmy dumni z mieszkańców naszej gminy, to sukces nas wszystkich.
Głosowanie na terenie gminy odbywało się w czterech
lokalach: Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie,
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulgostowie,
Wiejskim Centrum Kultury w Przystałowicach Dużych
oraz Szkole Podstawowej w Kłudnie. Zdecydowanie
w naszej gminie zwyciężył urzędujący prezydent Andrzej Duda, który zdobył 82,99 proc. poparcia, czyli
dokładnie 2 161 głosów. Na jego konkurenta Rafała
Trzaskowskiego oddano 443 ważne głosy. Dzięki tak
dużej frekwencji wygraliśmy „Bitwę o wozy 2020”
– II tura. Zgodnie z ogłoszonym konkursem MSWiA
zaplanowało obdarować gminę z największą frekwencją w wóz strażacki - i wspólnymi siłami, dzięki
tak wielkiemu zaangażowaniu, wygraliśmy wymarzony pojazd. Dodatkowo zwyciężyliśmy w konkursie
organizowanym przez Starostę Powiatu Przysuskiego - Mariana Niemirskiego. Pan Starosta dla gminy

z najwyższą frekwencję w powiecie przysuskim - w II turze wyborów prezydenckich ufundował quada o wartości
50 tys. złotych do patrolowania lasów przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Klwów za wielkie zaangażowanie i tak liczne uczestnictwo
w wyborach prezydenckich.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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ODRZYWÓŁ

Prezydent z wizytą w Odrzywole
Nowo wybrany i urzędujący prezydent RP Pan Andrzej Duda z pierwszą wizytą po
wygranych wyborach przybył do Odrzywołu. To historyczna chwila dla gminy Odrzywół. Pan Prezydent spotkał się na placu przed Urzędem Gminy z mieszkańcami gminy Odrzywół i ościennych gmin. Przed zaplanowanym na godzinę 17.00 spotkaniem
plac przy ul. Warszawskiej zapełnił się uczestnikami. Oprócz mieszkańców gminy
w spotkaniu z Prezydentem wzięli udział parlamentarzyści Ziemi Radomskiej i Opoczyńskiej oraz samorządowcy z sąsiednich gmin.
Zacnego gościa tradycyjnym chlebem i białoczerwonymi kwiatami powitali Starosta
Przysuski Marian Niemirski i Wójt Gminy Marian Kmieciak oraz delegacja mieszkańców w strojach ludowych. Witając Prezydenta, Starosta Przysuski przypomniał
kontynuacje „dobrej zmiany”, która zaczęła się konwencjami w Przysusze w 2014 r.
i 2017 r. Pan Prezydent podziękował za głosy poparcia, które uzyskał w gminach powiatu przysuskiego oraz za bardzo wysoką frekwencję, w której rekordzistą była gmina Klwów. Prezydent zaapelował o wzajemny szacunek po wyborach. Przypomniał,
że Polska powinna rozwijać się równomiernie, co zebrani nagrodzili brawami i owa-

cją. W trakcie spotkania Pan Prezydent odbył wiele rozmów z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami gminy Odrzywół i Ziemi Radomskiej. Spotkanie w Odrzywole było
na żywo transmitowane przez TVP INFO oraz relacjonowane poprzez pozostałe stacje
telewizyjne, w tym kanały telewizji niemieckiej. Na koniec Pan Prezydent podziękował w Urzędzie Gminy organizatorom spotkania Staroście Marianowi Niemirskiemu
i Wójtowi Marianowi Kmieciakowi.
Na przestrzeni lat w Odrzywole gościł w czasie II Rzeczypospolitej Prezydent Stanisław Wojciechowski. W 1995r. po przegranych drugich wyborach z dwudniową
wizytą w gminie Odrzywół gościł Lech Wałęsa.
W 2010r. ówczesny Prezydent śp. Prof. Lech Kaczyński przyjął zaproszenie do odwiedzenia Odrzywołu, ale tragiczna śmierć w Smoleńsku przerwała plany spotkania
z mieszkańcami gminy Odrzywół.
W Odrzywole Prezydent Andrzej Duda otrzymał w I turze 80,96% głosów (najlepszy
wynik na Mazowszu), a w II turze 86%.

Żołnierze WOT ćwiczyli
w Odrzywole
W niedziele 5 lipca b.r. w Odrzywole nad zalewem ćwiczyli żołnierze Wojsk Ochrony
Terytorialnej i strażacy w jednostek OSP z Odrzywołu, Wysokina i Kłonny. Żołnierze
WOT z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia ćwiczyli wraz ze strażakami ratownictwo przeciwpożarowe i wodne. W szkoleniu wzięło udział 80 żołnierzy. Szkoleniem kierował komendant gminny OSP druh Szymon Niemirski. Żołnierzy i strażaków podczas ćwiczeń odwiedzili starosta Marian Niemirski i Wójt Marian Kmieciak
wraz z zastępcą Andrzejem Marszałkiem.
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ODRZYWÓŁ

Kolejna dotacja
dla Gminy
Odrzywół

Studio filmowe
będzie nagrywać
zdjęcia filmowe
w Odrzywole

Wójt Gminy Odrzywół podpisał w dniu 24 lipca b.r.
w Warszawie z Wojewodą Konstantym Radziwiłłem
umowę dotacyjną w kwocie 29 tyś. zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2020 r. części kosztów Klubu Dziecięcego „Maluch” w Odrzywole.

W dniu 7 sierpnia b.r. (Piątek) od wczesnych
godzin porannych w Odrzywole na Placu Kilińskiego będą nagrywane zdjęcia do filmu „Na
dwa głosy” realizowanego przez Studio Filmowe
ORPHAN z Warszawy.
W związku z powyższym w tym dniu będzie
całkowicie zamknięty Plac Kilińskiego. Prosimy
parkować samochody na parkingu przez Urzędem Gminy. Będzie to, w ostatnich czasach,
kolejny film z wykorzystaniem Odrzywołu. Niektóre sceny z filmu „Klecha” o księdzu Romanie
Kotlarzu, duszpasterzu radomskich robotników
w 1976 r. nagrywano także w Odrzywole. W samej gminie nagrywane były niektóre ujęcia
w filmach dokumentalnych o ks. Janie Ziei i do
filmu „Rok 1863”.

Oświadczenie dotyczące obecności osób zakażonych
na spotkaniu z Prezydentem RP w dniu 13 lipca b.r.
Uprzejmie informujemy, że z przeprowadzonej analizy dokumentacji fotograficznej wynika, iż osoby - mieszkańcy Odrzywołu, którzy byli zakażeni koronawirusem nie
uczestniczyli w bezpośrednim spotkaniu na placu głównym, lecz byli obserwatorami spotkania i byli oddaleni od osób uczestniczących bezpośrednio w spotkaniu.
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

BUDOWA SYSTEMU OSTRZEGANIA
I ALARMOWANIA LUDNOŚCI
O ZAGROŻENIACH
DLA POWIATU PRZYSUSKIEGO
W ramach partnerstwa z powiatem przysuskim oraz innymi gminami z terenu powiatu do projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu- typ
projektów Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi- Urząd Gminy Odrzywół informuje, że zbudowany został System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o zagrożeniach dla
Powiatu Przysuskiego w pełni kompatybilny z systemem województwa mazowieckiego. Celem systemu jest ochrona życia oraz wczesne wykrywanie i reagowania na otaczające nas zagrożenia takie
jak powodzie, katastrofy, skażenia chemiczne środowiska, wojna. System pozwala ostrzegać ludność
cywilną w obrębie nadchodzącego lub powstałego zagrożenia. Głównym zadaniem systemu jest
emitowanie akustycznych sygnałów alarmowych i komunikatów głosowych informujących ludność
powiatu o wystąpieniu zagrożenia i sposobie postępowania. Gmina Odrzywół wyposażona została
w 1 punkt alarmowy umiejscowiony na budynku Urzędu Gminy- syrenę 4-tubową 600 W.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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POTWORÓW
Wójt Gminy Marek Klimek 8 lipca b.r. odebrał w Zwoleniu Promesę na dotację
w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na gminne inwestycje. Dotacja zostanie
przeznaczona na inwestycje na terenie gminy. W pierwszej kolejności na ukończenie
budowy świetlic wiejskich w Wirze, Długim i Grabowskiej Woli.

Informacja o jakości wody
przeznaczonej do spożycia
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Gmina Potworów jako właściciel ujęć
wody i sieci wodociągowej prowadzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego ocenę jakości wody na ujęciach oraz na sieci wodociągowej. Na podstawie
aktualnych badań ocena wody pod względem właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych wskazuje, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Potworów spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.
2294). Badania jakości wody na zlecenie Gminy przeprowadza Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu. Należytą dbałość o jakość wody dla mieszkańców potwierdza zamieszczony komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.

Rozstrzygnięto przetarg na modernizacje drogi gminnej w wsi Mokrzec gm. Potworów. Wartość inwestycji to 133021,76 zł.

Laptopy dla uczniów
Gmina Potworów uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 000,00zł ze środków Unii
Europejskiej w ramach Konkursu Grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach dofinansowania został zakupiony sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany Publicznej
Szkole Podstawowej w Potworowie.
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POTWORÓW
Wykaz nr 2/2020

Potworów dn. 2020-07-20
Wójt Gminy w Potworowie
podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Długie Gmina gm. Potworów, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 181/5, o powierzchni 0,4646 ha. Cena nieruchomości 52000 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące). W MPZP Gminy Potworów nieruchomość leży w terenach usług publicznych . Stan prawny uregulowany Dec.WRR-R-77231/55/02JW, Księga wieczysta
RA1P/00018791/3,
2. Długie Gmina gm. Potworów, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 181/4, o powierzchni 0,1525 ha. Cena nieruchomości 15400 zł (piętnaście
tysięcy czterysta złotych). W MPZP Gminy Potworów nieruchomość leży w terenach usług publicznych . Stan prawny uregulowany Dec.WRR-R-77231/55/02JW, Księga wieczysta RA1P/00018791/3,
Rada Gminy w Potworowie informuję, że zamierza zbyć wyżej wymienioną nieruchomość w trybie przetargu nieograniczonego . Do podanych cen będzie doliczony podatek
Vat. Osoby , którym przysługuję pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski
w terminie 07.09.2020.
Wójt Gminy
Marek Klimek
/-/

														

Wykaz nr 3/2020

Potworów dnia 2020-07-20
Wójt Gminy w Potworowie
podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) Wójt Gminy Potworów podaje
do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
L.p

Oznaczenie
nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz
ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Powierzchnia
lokalu
w m2

Udział
w nieruchomości
wspólnej i
prawie
własności
gruntu

Cena
nieruchomości

1

Długie Gmina Potworów
Lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku po byłej
działka nr 181/3 o powierzch- szkole podstawowej. Lokal składa się z dwóch pokoi. kuchni,
ni 0,2304 ha Dec.WRR-R-77231 łazienki i przedpokoju
/55/02JW, KW RA1P/00018791/3

44,53

4453/65052

152400,00 zł

2

Długie Gmina Potworów
Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku po byłej
działka nr 181/3 o powierzch- szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju, pokoni 0,2304 ha Dec.WRR-R-77231 ju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju
/55/02JW, KW RA1P/00018791/3

35,23

3523/65052

118960,00 zł

3

Długie Gmina Potworów
Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku po byłej
działka nr 181/3 o powierzch- szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju, pokoni 0,2304 ha Dec.WRR-R-77231 ju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju
/55/02JW, KW RA1P/00018791/3

36,18

3618/65052

121630,00 zł

Długie Gmina Potworów
Lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku po byłej
działka nr 181/3 o powierzch- szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju, pokoni 0,2304 ha Dec.WRR-R-77231 ju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju
/55/02JW, KW RA1P/00018791/3

45,95

4595/65052

156600,00 zł

Długie Gmina Potworów
Lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku po byłej
działka nr 181/3 o powierzch- szkole podstawowej. Lokal składa się z dwóch pokoi, pokoju z
ni 0,2304 ha Dec.WRR-R-77231 aneksem kuchennymi, łazienki i przedpokoju
/55/02JW, KW RA1P/00018791/3

62,96

6296/65052

207000,00 zł

Rada Gminy w Potworowie informuję, że zamierza zbyć wyżej wymienioną nieruchomość w trybie przetargu nieograniczonego. Do podanych cen będzie doliczony podatek
Vat. Osoby , którym przysługuję pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski
w terminie 7.092020.
Wójt Gminy
Marek Klimek
														
/-/
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

19

PRZYSUCHA

Przysucha
latem…
Sezon wakacyjny w pełni. Panująca sytuacja epidemiczna radykalnie wpłynęła na tegoroczne wakacyjne
plany. To nietypowy rok i nietypowe wakacje.
Gdzie na terenie gminy Przysucha można odpocząć,
miło i aktywnie spędzić czas? Atrakcyjnym miejscem
na letni wypoczynek, jest zalew w Toporni. Nad 5-hektarowym zalewem na Radomce, powstało miejsce
rekreacyjno-turystyczne, które ma wiele do zaoferowania. Można odpocząć, powędkować, aktywnie
spędzić czas, uprawiać sporty wodne. Dla miłośników
deskorolki, rolek i rowerów bmx - nowoczesny skate
park, park linowy z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych, place zabaw dla najmłodszych, a dla
zwolenników piłki siatkowej plażowej - nowe boiska.
Znajdziemy tam również plażę, kąpielisko strzeżone,
wydzielony brodzik dla dzieci, wypożyczalnię łódek,
rowerów wodnych i kajaków.
Malownicze położenie, wokół rozległy kompleks leśny,
zwany lasami przysuskimi wraz z rezerwatem przyrody
„Puszczą u źródeł Radomki”, przyrodniczą ścieżką dydaktyczną „Rawicz”. Na końcu ścieżki, miejsce zwane
„Skałkami” z urwistą ścianą z piaskowca, gdzie przy
ognisku można podziwiać piękno otaczającej przyrody.
W okolicy przebiegają liczne szlaki turystyczne rowerowe oraz piesze, jak szlak imienia ks. Jana Wiśniewskiego czy szlak partyzancki im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Tereny gminy charakteryzują się ogromnym bogactwem lasów i sieci rzek, wieloma miejscami pamięci,
zabytkami oraz ciekawą historią. To wszystko czyni
Przysuchę atrakcyjnym miejscem, a w centrum miasta
kwiaty, barwne parasole…Tak prezentuje się letni wizerunek Przysuchy.
Dorota Widawska
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Promesa inwestycyjna
dla Gminy
i Miasta Przysucha

Inwentaryzacja źródeł
niskiej emisji na terenie
gminy Przysucha

W środę 8 lipca 2020r. w Zwoleniu odbyło się spotkanie Premiera RP Mateusza Morawieckiego z samorządowcami regionu radomskiego, na którym zostały wręczone
symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach
dotacji Gmina i Miasto Przysucha otrzyma kwotę 631 851,00 zł. Są to bezzwrotne
środki przekazane przez rząd, które będzie można wykorzystać na bliskie ludziom
inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację,
budowę żłobków, drogi, a także inne niezbędne lokalnie działania.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz oraz Skarbnik
Aneta Olborska na podpisaniu Umowy o dofinansowanie zadania.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz
oraz Premier RP Mateusz Morawiecki.

W dniu 10 lipca 2020r. w Radomiu przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Tomasza Matlakiewicza oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego została podpisana Umowa na realizację zadania pn. „Opracowanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Przysucha”. Wysokość pozyskanego
przez samorząd dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” wynosi 165 127,00 zł i stanowi 100% kosztów
kwalifikowanych.
Zadanie będzie polegało na zinwentaryzowaniu źródeł ogrzewania na terenie gminy Przysucha. Inwentaryzacja wskaże źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku
ogrzewanym indywidualnie położonym na terenie gminy, w tym w szczególności:
mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowym, użyteczności publicznej, w których wytwarza się ciepło wykorzystywane do celów
grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem kominów
niższych niż 40 m. Będzie to pierwszy etap do osiągnięcia korzyści ekologicznych,
takich jak: poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia emisji zanieczyszczeń, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie gminy, obniżenie kosztów ogrzewania. Realizacja zadania
potrwa do końca 2020r.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Świetlica w Smogorzowie
już po remoncie
W lipcu br. w świetlicy wiejskiej w Smogorzowie zostały przeprowadzone prace remontowe, które obejmowały min. wymianę elementów instalacji elektrycznej, w tym gniazd wtykowych elektrycznych oraz
włączników, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych wraz z malowaniem ścian. Wydatki poniesione z tytułu przeprowadzonego remontu, wyniosły 24 999,00 zł. Zadanie
zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Przysucha. Nieruchomość położona w Przysusze
ul. Przemysłowa 20, Powierzchnia działki 2177 m², Nr działki
2001, Nr KW 42312. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana następującymi budynkami:-budynek ubojni o konstrukcji tradycyjnej murowanej parterowy, niepodpiwniczony
o pow. użytkowej 158m², rozbudowany po 2004 roku o część
produkcyjno-biurowo-socjalną o pow. 171,54m²,- boksy magazynowe o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowe, niepodpiwniczone o pow. użytkowej 70m², -budynek mieszkalny
o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony o pow.
użytkowej 45m² wybudowany około 1930 roku. Z uwagi na
brak dokumentacji potwierdzającej legalność rozbudowy ubojni-część produkcyjno-biurowo-socjalna budynku ubojni o pow.
171,54 m² nie wchodzi w zakres wyceny. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zgrupowań przemysłowo-składowych,
funkcja makrousługowa. Cena wywoławcza /w zł/ 163 307,-.
Wysokość wadium /w zł/ 20 000,-. Przetarg odbędzie się dnia
15.09.2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta
w Przysusze. Wadium należy wpłacać do dnia 10.09.2020r.
na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
Nr 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964. Szczegółowe informacje
dotyczące uzbrojenia i szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji
tut. Urzędu /p. nr 3/, tel. /048/675-28-23 oraz w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży
i procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia
Komunalnego tut. Urzędu /p. nr 4a/, tel. /048/ 675-00-44.

Nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa
na terenie Gminy i Miasta Przysucha
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha powstała nowa
infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Wybudowane zostały dwa boiska wielofunkcyjne: w Beźniku
i Skrzyńsku o wymiarach 46 m x 26 m. Powierzchnia
zabudowy każdego z boisk - 1 196 m2. W ramach
zrealizowanego zadania dotyczącego wybudowania
wielofunkcyjnego boiska w Beźniku, zostały przeprowadzone prace ziemne wraz z położeniem sztucznej
nawierzchni sportowej, poliuretanowej. Został wykonany zjazd z drogi gminnej oraz wyłożony kostką
betonową teren na stojaki rowerowe. Natomiast
nowo wybudowane boisko w Skrzyńsku, to również
wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni po-

liuretanowej. Wybudowane zostały ciągi piesze wraz
z wjazdem z drogi gminnej na teren działki, wykonanym z kostki betonowej. Teren został zabezpieczony
ogrodzeniem z paneli systemowych stalowych wraz
z bramą przesuwną, zapewniającym bezpieczeństwo
osobom korzystającym z obiektu.
Zakres całego przedsięwzięcia obejmował także zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej
architektury. Boiska zostały wyposażone i oznakowane do gry: w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz piłkę
ręczną. Zamontowane bramki do piłki ręcznej umożliwią prowadzenie rozgrywek na otwartych obiektach,
a tablice epoksydowe z konstrukcją podtrzymującą

Boisko wielofunkcyjne w Skrzyńsku.
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regulację wysokości, znajdą zastosowanie przy grze
w koszykówkę. Wzdłuż boków boisk zostały zamontowane piłkochwyty. Celem inwestycji było stworzenie
odpowiednich warunków do uprawiania sportu, miejsca pełniącego zarazem funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców. Warto przypomnieć, że na realizację inwestycji samorząd pozyskał dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa
Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2019”.Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 033 009,64 zł.
Dorota Widawska

Boisko wielofunkcyjne w Beźniku.
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Samorządowy
Klub Dziecięcy

"MALUSZEK"
w Przysusze

serdecznie zaprasza do naszej
placówki dzieci w wieku

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenie
domowych warunków.
Zapewnienie opieki wychowawczej w postaci kadry z najlepszymi
kwalifikacjami.
Indywidualne podejście do każdego dziecka, wspomagające Jego rozwój.
Przestronne i bezpieczne sale dostosowane do potrzeb dzieci,
które ukończyły 1 rok życia.

„Maluszek” - to miejsce, w którym Twoje dziecko bezpiecznie
wkroczy w świat edukacji. Zadbamy o Jego rozwój
fizyczny i emocjonalny. Otoczymy troską i profesjonalną opieką.

Dysponujemy placem zabaw dostosowanym do
potrzeb najmłodszych milusińskich.
Posiadamy salę zabaw oraz salę sensoryczną wyposażoną w bezpieczny
i nowoczesny kącik zabaw, interaktywny rzutnik „Magiczny dywan” rozwijający
koordynację wzrokowo-ruchową, sprzęt multimedialny wspomagający naukę
oraz poznawanie języka angielskiego.

Od września 2020 roku zwiększamy liczbę dzieci do 30 osób!
Zapewniamy troskliwą i profesjonalną opiekę
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

Gmina i Miasto Przysucha w okresie wakacyjnym realizuje zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu
„Maluch +” 2020. Dofinansowanie pozyskane przez samorząd ze środków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na ten cel, to kwota 177 800,00 zł. W ramach pozyskanych środków w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze, zostaną utworzone dodatkowe miejsca opieki nad dziećmi. Wyodrębnione zostaną pomieszczenia z istniejącego budynku i zaadaptowane na potrzeby klubu dziecięcego. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt, urządzenia oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
Warto przypomnieć, że w Przysusze w minionym roku powstał pierwszy na terenie gminy i miasta Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek”, zapewniający najmłodszym
mieszkańcom z tego terenu opiekę, bezpieczeństwo, wychowanie, początkowy proces edukacji połączony z zabawą i miło spędzonym czasem. W związku z dużym zainteresowaniem placówką oraz ukierunkowaniem na potrzeby mieszkańców, samorząd wyszedł z inicjatywą mającą na celu zwiększenie od września br. do 30 miejsc opieki dla
maluszków w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Konflikt wokół przetwórstwa plastiku w Skrzyńsku
W ostatnim czasie mnożą się w całej Polsce przypadki pozbywania się niebezpiecznych odpadów przez nieuczciwych przedsiębiorców, którzy potem „rozpływają się”
i pozostawiają lokalne społeczności z ekologicznymi bombami i milionowymi kosztami ich utylizacji. Mieszkańcy Skrzyńska, malowniczej miejscowości położonej koło
Przysuchy na Mazowszu, mają obawy, że staną się kolejnymi ofiarami tego procederu. Na początku 2020 roku pojawił się nikomu nieznany chiński przedsiębiorca, który
postanowił wybudować w miejscowości, słynącej do tej pory z Sanktuarium Matki
Boskiej Staroskrzyńskiej, a także ze zdrowej żywności, przetwórstwa owoców i produkcji soków firmy Hortex, zakład przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych.
Inwestor obiecuje liczne i dobrze płatne miejsca pracy. Na spotkaniu z mieszkańcami
i przedstawicielami gminy nie potrafił jednak wytłumaczyć, ani jaki będzie skład
chemiczny odpadów plastikowych, ani jak zamierza rozwiązać problem brudnej
wody powstałej w procesie technologicznym przetwarzania odpadów na granulat.
Niejasności jest na tyle dużo, że mieszkańcy Skrzyńska poprosili o interwencję lokalne władze. Jedna z mieszkanek Skrzyńska, nauczycielka, wystosowała do miejscowego radnego dramatyczny apel. Prosi w nim o pomoc i zrozumienie swoich obaw
o zdrowie rodziny, w tym małych dzieci. Zrozpaczona nauczycielka podkreśliła, że
nawet gdyby chciała wyprowadzić się w inne miejsce, to nie będzie miała na to środków finansowych, gdyż na pewno nie znajdzie nabywcy na działkę z domem sąsiadującą z zakładem przetwórstwa odpadów. W rozmowie ze mną radny Rafał Kacper-

„ Wielka Tajemnica Wiary”
„ Wielka Tajemnica Wiary” - to hasło towarzyszyło oddziałowi ułanów z Zaręb Kościelnych (diecezja łomżyńska), którzy już po raz 21 wyruszyli konno do Częstochowy. Kultywując tradycję X Pułku Ułanów Litewskich, pielgrzymi pokonali 400 km
trasę, aby po 10 dniach trudu i zmagań z własnymi słabościami, oddać pokłon Jasnogórskiej Królowej Polski.
30 czerwca oddział przemaszerował przez teren naszej gminy, tradycyjnie, zatrzymując się na nocleg w gościnnych murach byłej szkoły podstawowej im. Hubalczyków
w Ruskim Brodzie. Jak co roku, na szkolnym boisku, odbyła się wieczorna odprawa
oddziału oraz uroczysty Apel Jasnogórski, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz, mieszkańcy i wypoczywający w okolicy goście. Po wspólnej modlitwie
apelowej, głos zabrali radny Marek Zieliński i ks. Hubert Biegaj, którzy podziękowali
ułanom za ich trud, a także piękną lekcję historii oraz głębokiej wiary, tak potrzebną
dzisiaj szczególnie młodemu pokoleniu. Na zakończenie spotkania dowódca oddziału ks. wachm. Andrzej Dmochowski, dziękując za serdeczność i gościnę, podkreślił
jak ważne miejsce na trasie przemarszu stanowi Ruski Bród: „ cieszymy się – powiedział, że nasze konie mogą stąpać po tej ziemi, którą niegdyś przemierzał oddział
mjr. Hubala walcząc o wolność i niepodległość ojczyzny...”.
Maria Madej Sompolska
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ski stwierdził, że zna problem
i rozumie zarówno obawy
mieszkańców, jak i dążenie lokalnego samorządu do rozwoju
ekonomicznego gminy. Dlatego
zaoferował zaangażować się
w sprawę jako rozjemca między inwestorem, samorządem
a licznymi mieszkańcami gminy. W międzyczasie inwestor
pokonuje kolejne etapy postępowania administracyjnego. Ostatnio udało mu się zablokować decyzję o sporządzeniu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. Fakt ten jeszcze
bardziej wzmógł zaniepokojenie mieszkańców, którzy liczyli co najmniej na to, że
obiektywni rzeczoznawcy w tzw. raporcie środowiskowym udokumentują faktyczny stopień ryzyka związanego z inwestycją, i albo rozwieją obawy związane z tą
inwestycją, albo zablokują kontrowersyjne plany biznesowe chińskiego inwestora.
Wydaje się, że sytuację uspokoiłaby inna polityka informacyjna inwestora, a ponadto
gwarancje finansowe ze strony inwestora, na przykład w postaci polisy ubezpieczeniowej OC opiewającej na kilka milionów złotych na okoliczność zanieczyszczenia środowiska. Niestety na razie nic nie wskazuje na to, aby konflikt zakończył się
w najbliższym czasie. Coraz liczniejsi mieszkańcy oplakatowują Skrzyńsko i zapowiadają, że będą walczyć o swoje prawa przed sądem administracyjnym, bowiem jeśli
inwestycja dojdzie do skutku, to automatycznie spadnie wartość ich nieruchomości
i stracą ekonomiczne podstawy bytowe. Żaden bowiem szanujący się producent bio
-żywności nie będzie skupował owoców i warzyw z okolicy zakładu przetwórstwa
odpadów z tworzyw sztucznych.
skrót art.
Paweł Lesiak
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Tel. 691 720 702
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Z ciekawą książką na wakacje…
Podobnie jak w poprzednich latach, pomimo trudnej
sytuacji związanej z epidemią, Biblioteka Publiczna
w Przysusze zgłosiła swój udział w akcji czytelniczej
Narodowe Czytanie. Zgłoszenie nasze zostało przyjęte przez Kancelarie Prezydenta i opublikowane na
stronie www.prezydent.pl W tym roku 5 września na
placu Kolberga, zachowując wszelkie środki ostrożności i przepisy, czytać będziemy „Balladynę” Juliusza
Słowackiego. Osoby chętne do czytania tej lektury zapraszamy pod koniec sierpnia do biblioteki po teksty.
W czerwcu b.r. Biblioteka Publiczna w Przysusze wy-

dała książkę p.t. „Historia Przysuchy i okolic”, której
autorem jest Pan Lech Małecki. Publikacja przedstawia
na ponad 360 stronach historię, od czasów najdawniejszych do współczesności, wszystkich większych
miejscowości znajdujących się na obszarze powiatu
przysuskiego. Mamy nadzieje, że przedstawiona w ten
sposób historia naszego regionu zaspokoi potrzeby
wszystkich zainteresowanych.
Jerzy Kwaśniewski
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze

Wakacje z Domem Kultury
w Przysusze

Jerzy Kwaśniewski Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Przysusze, Prezes Towarzystwa Kulturalnego
im. Oskara Kolberga.
Powoli wychodzimy z ograniczeń związanych z koronawirusem, co nie oznacza, że epidemii wokół nas nie
ma. Wręcz przeciwnie, nadal jest, ale życie ma swoje
prawa i chcąc nie chcąc musimy wrócić do normalności.
Wśród otwieranych instytucji kultury, po blisko dwumiesięcznej przerwie, znalazły się od 4 maja biblioteki.
Biblioteka Publiczna w Przysusze była jedną z pierwszych w naszym regionie, która otworzyła dla czytelników swoje drzwi już 5 maja. Niestety w dalszym ciągu
kontakt z czytelnikiem może mieć miejsce przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności (dezynfekcja
miejsca, kwarantanna książek, maseczki, rękawiczki,
oznakowanie ścieżek dla poruszających się w bibliotece, brak wolnego dostępu do półek dla czytelników).
Są to pewne utrudnienia i dla czytelników i dla bibliotekarzy, ale dla większości czytelników akceptujących
tę sytuację nie stanowi to żadnego problemu, chętnie
korzystają z zasobów naszej biblioteki. Pomału wracamy do statystyk z przed epidemii, codziennie korzysta
z biblioteki już kilkudziesięciu czytelników, którzy wypożyczają blisko 100 książek (są dni kiedy wypożyczeni
jest i 120). Biblioteka wychodząc naprzeciw zainteresowanym stara się mieć w swoich zbiorach najbardziej
poszukiwane nowości. Zapraszamy do biblioteki tych
czytelników, którzy jeszcze z obawą przed chorobą
naszej instytucji nie odwiedzili. Mamy dla Was bogatą
ofertę zarówno autorów współczesnych polskich jak
i zagranicznych, książki dla dorosłych i dla dzieci, najnowsze powieści obyczajowe, sensacyjne i fantastykę.
Z przykrością informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami z tym związanymi pracownicy biblioteki nie są w stanie w tym
roku w czasie wakacji, jednocześnie obsługiwać czytelników i prowadzić zajęcia z dziećmi, za co wszystkich
zainteresowanych bardzo przepraszamy.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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XII Sesja Rady Gminy
Rusinów VIII kadencji
W dniu 24 lipca 2020 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Rusinowie odbyła się XII Sesja Rady Gminy Rusinów
VIII kadencji, na której Rada Gminy podjęła Uchwały dotyczące zwiększenia planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zychorzyn” oraz „Inwentaryzację
indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rusinów” ze środków
finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Gmina Rusinów przystąpiła do projektu partnerskiego
z Samorządem Mazowsza
W dniu 25 czerwca br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu została zawarta Umowa Partnerska w związku z deklaracją przystąpienia Gminy Rusinów w charakterze Partnera, do projektu „Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest:
- wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Rusinowie w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej do
prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- zaopatrzenie w pakiety oprogramowań umożliwiające prowadzenie
nauki w formie zdalnej,
- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w programie.
Z założeń projektowych wynika, że wsparciem objęci zostaną:
- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością,
- uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych, w tym nieposiadający dostępu do internetu.

Spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą w Odrzywole
W poniedziałkowe popołudnie 13 lipca br. w Odrzywole, Prezydent Andrzej Duda spotkał się po raz pierwszy po wyborach z mieszkańcami powiatu przysuskiego. W spotkaniu
wzięli udział: Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski, Radni Gminy, Radny Powiatowy, Strażacy z OSP, zespół ludowy „Zakukała Kukułecka” oraz mieszkańcy naszej
gminy.
Prezydent Andrzej Duda dziękował mieszkańcom powiatu przysuskiego, za oddane na niego w niedzielnych wyborach głosy: „Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli
i w wyborach swoimi głosami i wcześniej w czasie kampanii. Jestem ogromnie za to wdzięczny i muszę powiedzieć, że jestem wzruszony” - powiedział.
Według danych PKW urzędujący prezydent w Gminie Rusinów uzyskał w drugiej turze 88,02 % poparcia.
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Premier wręczył
czeki samorządom
regionu radomskiego
W dniu 8 lipca 2020 roku w Zwoleniu odbyło się
spotkanie Premiera RP Mateusza Morawieckiego
z samorządowcami regionu radomskiego, na którym zostały wręczone czeki w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Rusinów
również otrzymała taki czek w kwocie 500 000 zł.

Program
„Opieka Wytchnieniowa”
– edycja 2020
W dniu 10 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Gmina Rusinów
podpisała z Wojewodą Mazowieckim – Konstantym Radziwiłłem umowę na dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na
realizację pilotażowego Programu pn.: „Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Rusinów”.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 skierowany jest do członków rodzin
lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami
z orzeczeniami równoważnymi.
Zadanie będzie realizowane w dwóch formach: świadczenie opieki w ramach pobytu
dziennego oraz w ramach pobytu całodobowego.

Kolejne dofinansowania
dla Gminy Rusinów
Dlaczego warto
odwiedzić
Gminę Rusinów?

Z przyjemnością informujemy, że w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Gmina Rusinów podpisała umowy na kolejne dofinansowanie przedsięwzięć
realizowanych na terenie gminy, w tym:
1. Budowę drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4 wraz
z włączeniem do drogi powiatowej dz. nr 1597/1;
2. Remont garażu w strażnicy OSP w Zychorzynie;
3. Budowę siłowni plenerowej w miejscowości Bąków;
4. Budowę siłowni plenerowej w miejscowości Przystałowice Małe;
5. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Gałki;
6. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Karczówka;
7. Wymianę ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Władysławów;
8. Remont boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie;
9. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zychorzynie;
10. Inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Rusinów.

Na zaproszenie przedstawiciela portalu Mazopolska.pl, Wójt Gminy Rusinów
Marian Andrzej Wesołowski wziął udział w cyklu audycji przygotowanych przez
skierniewickie Radio RSC pn. „Wakacyjny kod pocztowy”. Jeden z odcinków był
poświęcony Gminie Rusinów.
W środę 8 lipca br. w siedzibie Radia RSC został nagrywany odcinek poświęcony promocji Gminy Rusinów. W rolę radiowego przewodnika po naszej gminie
wcielił się sam Wójt Marian Andrzej Wesołowski, który opowiedział o historii,
zabytkach, wydarzeniach oraz kulturze ludowej Rusinowa i okolic, a także
przedstawił jej obecne walory. Mówił również o aktywności naszych mieszkańców oraz dlaczego warto odwiedzić nasze okolice. Audycji będziemy mogli
posłuchać już wkrótce na naszej stronie internetowej.
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Pieniądze na gminne inwestycje
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach MIAS MAZOWSZE 2020
1) Zadanie pn. “Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ew. 420/1 w miejscowości Skrzynno”
2) Zadanie pn. “Zagospodarowanie terenu w sołectwie Głogów na dz. nr ew.
256”
3) Zadanie pn. “Budowa placu zabaw w miejscowości Plec”
4) Zadanie pn. “Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłudno”
5) Zadanie pn. “Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamień Duży”. - zostaną zrealizowane przy pomocy środków własnych budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”.
Informacja ootrzymanym dofinansowaniu w ramach MIWIS MAZOWSZE
2020
Zadanie pn. “Budowa siłowni plenerowej na dz. nr ewid. 340 w miejscowości
Żuków” zostanie zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach MIWIS MAZOWSZE
2020
Zadanie pn. “Budowa siłowni plenerowej na dz. nr ewid. 340 w miejscowości
Żuków” zostanie zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach MIWOP MAZOWSZE
2020
Zadanie pn. “Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła
na terenie Gminy Wieniawa” zostanie zrealizowane przy pomocy środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Program pn. “Pogodne Lato” w roku 2020
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii w Wieniawie informuje, że program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn.
„Pogodne Lato” w roku 2020 realizowany będzie w innej, niż w latach poprzednich, formie. Nie będzie to wypoczynek, ale zajęcia i spotkania w miejscu zamieszkania dziecka. Program realizowany będzie w tym roku, aż do
końca października w formule obejmującej trzy elementy:
1. spotkanie informacyjne,
2. cykl zajęć zdalnych - 14 dni
3. spotkanie podsumowujące.
Ad. 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE wychowawców z uczestnikami (01.08.15.08.2020 r.) Będzie to spotkanie informacyjne przeprowadzone zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi dla minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Spotkania odbywać się będą w trzech
miejscach na terenie powiatu, lub w trzech terminach dla zapewniania
udziału wszystkich uczestników. Program spotkania obejmował będzie
różnorodne formy pracy i zabawy harcerskiej, które pozwolą uczestnikom
„Pogodnego Lata” na integrację z zuchami i harcerzami. Celem spotkania
jest: - zapoznanie uczestników z wychowawcami; - przekazanie informacji
dotyczącej zasad i sposobu korzystania z platformy internetowej i udziału za
jej pośrednictwem w realizacji zajęć profilaktycznych; - nauka korzystania
z przygotowanych dla uczestników materiałów programowych i ich dystrybucja; - realizacja zajęć profilaktycznych; - dystrybucja wśród uczestników części wyprawek. Uczestnicy spotkania otrzymają wyżywienie. Każdy
z uczestników otrzyma taki sam zestaw materiałów programowych, na które
złożą się poradniki, gry oraz części wyposażenia (tzw. „wyprawki” w skład
której wchodzić będzie min.: odzież i obuwie sportowe) oraz zestaw bezpie28

czeństwa, na który składać się będą maseczki ochronne, żel do dezynfekcji
rąk, płyn antybakteryjny. Dojazd na miejsce spotkania we własnym zakresie.
Ad. 2. CYKL ZAJĘĆ ZDALNYCH, prowadzonych poprzez Internet (15.08.15.09.2020) obejmujących treści edukacyjno-wychowawcze w zakresie
promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień. Każda z grup
uczestników zamieszkujących dany powiat, w trakcie trwania cyklu zajęć,
objęta będzie opieką wychowawców i pedagogów dostępnych za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (telefon, e-mail, komunikator). Zadaniem wychowawców i pedagogów będzie wsparcie uczestników w realizacji pracy zdalnej oraz utrzymywanie z nimi kontaktu. Ich zadaniem będzie
również okazywanie ewentualnego wsparcia w sytuacjach trudnych, w tym
poprzez kontakt z właściwą terytorialnie placówką opieki społecznej (GOPS,
MOPS). Zajęcia prowadzone będą przy współpracy, m.in. Straży Pożarnej,
Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczyć będą ogólnych zasad bezpieczeństwa zarówno w życiu realnym, jak i cyberprzestrzeni. Realizacja zajęć
zdalnych gwarantuje możliwość przeprowadzenia ich w czasie zagrożenia
epidemicznego i wynikających z niego dynamicznych zmian przepisów
prawnych warunkujących organizację spotkań bezpośrednich. Zaproponowane rozwiązania pozwalają prowadzić działania profilaktyczne wśród dzieci
i młodzieży, ale także podjąć próbę zaangażowania w nie rodziców.
Ad. 3 SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE (15.09.- 31.10.2020) zorganizowane
zostanie w formie pikniku dla uczestników „Pogodnego Lata” na terenie danego powiatu. Wezmą w nim udział również inne dzieci pochodzące z rodzin,
w których nie występuje problem alkoholowy. Uczestnicy spotkania otrzymają wyżywienie. Formuła programu spotkania opierać się będzie o koncepcję gry terenowej poświęconej problematyce profilaktyki, realizowanej z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, obejmującej różnorodne
formy pracy harcerskiej, które pozwolą na realizację elementów programu
profilaktycznego. Podczas spotkania nastąpi podsumowanie zadań realizowanych zdalnie oraz wręczenie pozostałej części wyposażenia uczestnika
(tzw. „wyprawki”) i nagród. Program spotkania wzbogacony zostanie animacjami i atrakcjami wzmacniającymi przekaz profilaktyczny. Organizatorem spotkań będzie Hufiec ZHP Przysucha. Osoby chętne proszone są o uzupełnienie załączonej ankiety do dn. 23.07.2020 r. i złożenie w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieniawie lub przesłanie na adres e-mail:
gops@gminawieniawa.pl Uczestnicy spotkań to dzieci w wieku od 8 do 15 lat
(ukończone w 2020 r.), zamieszkujące na terenie Gminy Wieniawa, chętne do
udziału w takiej formie programu.
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O nawadnianiu gospodarstw
i nie tylko,
czyli cykl szkoleń online
dla rolników
20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj
wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których
szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję,
rozpoczną się 7 lipca. Po raz pierwszy w historii swojej działalności ARiMR przeprowadzi
w tym samym dniu i w tym samym czasie szkolenie online dla rolników z kilku województw.
„Krajowy webinar: dotacje dla rolnictwa” jest wspólną inicjatywą Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.
Patronat nad tą inicjatywą objęły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody
Polskie. Pierwsze szkolenie online, które odbędzie się we wtorek 7 lipca, kierowane jest do
rolników z pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego
i śląskiego. Prowadzone będzie z centrali ARiMR z udziałemgronaekspertów. Dzień później,
8 lipca w webinarium będą mogli wziąć udział rolnicy z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego; 9 lipca – mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko
-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, a10 lipca – pomorskiego, zachodniopomorskiego
i lubuskiego. W puli tematów, które zostaną omówione podczas szkolenia, znalazły się programy pomocowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem rolników, stąd potrzeba uzyskania o nich szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek, jak skutecznie sięgnąć
po wsparcie finansowe z tych programów. A są to m.in.: Modernizacja gospodarstw rolnych
w obszarze d – nawadnianie, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych
rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. By wziąć udział w szkoleniu online, trzeba skorzystać z aplikacji ZOOM.
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom ARiMR za pośrednictwem skrzynki mailowej: webinar@arimr.gov.pl.
Monika Jędrys

Ogłoszenie dot. nieodpłatnej
pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID -19, o których mowa
w art. 1i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 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 ) Starostwo Powiatowe
w Przysusze zawiesza udzielanie porad prawnych osobiście w ramach nieodpłatne poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można uzyskać pod numerem 535 290 360, 695 982 001,
505 547 044, 663 770 565, 605 588 172 lub złożyć wniosek. Wzór wniosku –zgłoszenie porady na odległość można pobrać ze strony www.przysucha.pl. Ponadto istnieje możliwość
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapisy na bezpłatną pomoc prawną link
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie Starostwa Powiatowego w Przysusze.
Nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Monika Jędrys

II tura
zwrotu podatku
akcyzowego
Informujemy, że od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku rolnik
ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego może składać wnioski do Wójta w zależności
od miejsca położenia gruntów wraz z fakturami stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r.
do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do
piątku w godz. 9-14 w Biurze Obsługi Mieszkańca. W związku
z rozpowszechnianiem się wirusa COVID- 19 prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa (zasłanianie ust
i nosa). Jednocześnie prosimy o wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który zostanie wypłacony zwrot
podatku akcyzowego.
Kamila Gajkowska

Szacowanie szkód
- deszcz nawalny
Wójt Gminy Wieniawa informuje, iż w dniach od 7-14 lipca
2020 roku były przyjmowane wnioski o oszacowanie strat
w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego,
jakie miało miejsce w dniach od 18-23 czerwca 2020 r.
Do wniosku należało dołączyć:
* wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na
rok 2020 (kopia wniosku złożona do ARiMR)
* kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty.
Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Urzędzie Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, parter: Biuro Obsługi
Mieszkańca.Prawidłowo uzupełnione wnioski prosimy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020 roku.
Paweł Kołtonowicz

Prace geodezyjne
osnowy geodezyjnej
3 klasy
Szanowni mieszkańcy, na terenie gminy Wieniawa trwają prace geodezyjne związane z założeniem szczegółowej poziomej
osnowy geodezyjnej 3 klasy, dostosowanie istniejących baz
danych tworzących mapę zasadniczą do układu wysokości
PL-EVRF2007-NH, aktualizacja bazy danych szczegółowych
osnów geodezyjnych (BDSOG) w zakresie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru Gminy Wieniawa przez
firmę GeoNar z Włocławka na zlecenie Powiatu Przysuskiego.
Prace potrwają ok. 2 miesiące.
Paweł Kołtonowicz
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Kwarantanna
Zamknęła się za mną brama.
Moim światem stało się podwórko.
Ludzie spokojnie chodzą ulicą.
Ja też mogę żyć, jak chcę.
Lecz wyłącznie za furtką.
Muszę przebywać zamknięta
we własnej enklawie.
Myśli kłębią się – co będzie?
Przeżywam senne koszmary.
Bo miałam kontakt na jawie.
Tkwię w mojej przechowalni.
Jestem, a jakby mnie nie było.
Nie ochroniły mnie maseczki,
ani przestrzeganie dystansu.
I wcale mi nie jest miło.
Jestem więźniem bez wyroku.
Czy jakieś perspektywy mam?
Może znajdę upragniony spokój.
Jutro też wstanie dzień.
Szkoda, że będzie taki sam.
Przygniata mnie odosobnienie.
Targa mną ogrom złości.
Wszyscy trzymają się z daleka.
Ja chciałabym choć trochę,
wykrzesać w sobie radości.
Jedynie Policjant, wierny druh,
Chce mnie co dzień widzieć.
A ja jak Julia na balkonie.
Ukazuję się i macham z daleka.
Lecz Romeo nie chce wejść
Halina Siwiec
03.07.2020

Spanakopita
Chociaż z podróżami w tym roku jest ze względu
na pandemię gorzej i wielu Czytelników zrezygnowało z dalekich wojaży – to kulinarnie nic
nas nie ogranicza i możemy zupełnie bezpiecznie
wybrać się do Aromatycznej Grecji na kolację. Zapraszam, na wspólną, kulinarną wyprawę.
Składniki - podstawowe:
• 1 op. ciasta francuskiego
• 50 dag świeżego szpinaku
• 30 dag bryndzy, lub sera typu feta.
• 1 jajko
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Składniki - przyprawy i dodatki:
• 2 ząbki czosnku
• 1 cebula
• 3-4 łyżki oliwy
• sól, pieprz
• gałka muszkatołowa
• sezam
Sposób przygotowania:
1. Cebulę i czosnek obierz, posiekaj. Szpinak opłucz,
osusz. Rozgrzej 1 łyżkę oliwy. Zeszklij na niej cebulę i
czosnek. Dodaj szpinak. Duś 5 minut. Połącz z serem i
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jajkiem. Farsz przypraw solą, pieprzem oraz gałką.
2. Ciasto rozwałkuj na długi wąski prostokąt. Ułóż
na nim farsz. Zwiń. Rulon przenieś do posmarowanej odrobiną oliwy formy. Uformuj ślimak.
3. Wierzch posmaruj resztą oliwy. Posyp sezamem.
Piecz ok. 30 minut w temperaturze 200 st.
Monika Grzywaczewska
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Mapa Wypadków Drogowych Wakacje 2020
Mapa Wypadków Drogowych publikowana w wakacje 2019 roku spotkała się z pozytywnym odbiorem
społecznym. Dlatego też zdecydowano się na jej kontynuację w roku
bieżącym.
Wszystkie wypadki [192], ostatnia
doba [10], od początku wakacji
[155], wypadki drogowe, w których
osoba zmarła w okresie do 30 dni
[27]. Każdego dnia, przez okres wakacji, prezentowana będzie mapa
z liczbą wypadków drogowych ze
skutkiem śmiertelnym z ostatniej
doby oraz od początku wakacji. Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja
danych, ma na celu zwrócenie uwagi
na skalę tragedii do jakich dochodzi
na polskich drogach, skłonienie do
refleksji użytkowników dróg oraz
zachęcenie mediów do dyskusji na
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W tym roku, nową funkcjonalnością
mapy jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu
tj. rodzaju zdarzenia oraz liczbie zabitych z podziałem na użytkowników
dróg. Należy mieć na uwadze, że za
każdym punktem zaznaczonym na
tej mapie, kryje się ludzka tragedia.
Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, w tym nadmierna prędkość, brawura, zlekceważenie
senności czy zmęczenia mogą być
przyczyną tragedii na drodze. Mapa
Wypadków Drogowych ze skutkiem
śmiertelnym – Wakacje 2020 będzie
codziennie wyświetlana, przez okres
wakacji, na ekranach firmy Screen
Network, znajdujących się na terenie kraju, w oparciu o aktualne dane przekazywane bezpośrednio
z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Poniżej zwracamy uwagę na proste, lecz niezwykle
ważne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu,
w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom
płynów eksploatacyjnych Respektuj przepisy ruchu
drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości,
korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego
przewożenia dzieci w pojazdach. Dostosuj prędkość
do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich
umiejętności. Zawsze zwalniaj przed przejściami dla
pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz
przed skrzyżowaniami. Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj
pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków
oraz na samych przejściach. Sygnalizuj swoje manewry
na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by
były widoczne dla innych uczestników ruchu. Ogranicz
do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa
telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem. Obowiązkowo rób
przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży
BRD KGP
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Prezydent Andrzej Duda podziękował nam 13 lipca
w Odrzywole za udział w II turze wyborów

