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Powiat Przysuski, Gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów,
Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa

Powiat przysuski zajął I miejsce w Ogólnopolskim
Kunkursie „Innowacyjny Samorząd”. Więcej na str. 3

POWIAT PRZYSUSKI

Wiceminister Obrony Narodowej z wizytą na
strzelnicy w Lipinach

21 kwietnia na strzelnicy w Lipinach odbyło się
uroczyste podpisanie umów przez Wiceministra
Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza na
budowę kolejnych tego typu obiektów w ramach
programu Ministra Obrony Narodowej "Strzelnica
w powiecie”. Strzelnice wybudowane na wniosek
samorządów, wyłonione w postępowaniu konkursowym mają powstać w powiatach: grajewskim,
siemiatyckim, sokólskim oraz w gminach: Domaniów, Kamieniec Ząbkowicki i Myszków. Koszt
projektu zrealizowanego przez Powiat Przysuski to
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kwota 3 638 929,63 zł, przy dotacji Ministra Obrony Narodowej w wysokości 1 500 000 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Strzelnica wyposażona jest w 6 torów strzeleckich
z możliwością oddawania strzałów na maksymalną odległość 100 metrów z broni małokalibrowej
i średnio kalibrowej o maksymalnym kalibrze
7,62 mm i amunicji pistoletowej nie większej niż
9 mm. Jak podkreśla starosta Marian Niemirski strzelnica jest bardzo potrzebną inwestycją i jej lokalizacja nie jest przypadkowa. Nieopodal znajduje
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się Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej,
którego uczniowie będą w pełni wykorzystywać
powstały obiekt i staną się niewątpliwie grupą
bardziej konkurencyjnych absolwentów, jako potencjalni kandydaci dla uczelni i szkół wyższych
kształcących adeptów wojskowych. Ze strzelnicy
będą korzystać nie tylko uczniowie Liceum Kadetów, ale również organizacje strzeleckie, członkowie organizacji pro obronnych i żołnierze oraz
funkcjonariusze formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP.
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Powiat przysuski z kolejnymi milionami!!!
Rząd premiera Mateusza Morawieckiego
w ostatnich dniach rozstrzygnął kolejne nabory w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych naborów Powiat Przysuski
otrzymał łącznie ponad 5 milionów złotych.
Z przyznanych środków z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 mln zł zostaną zmodernizowane: kotłownia zasilająca budynki Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze, Zespołu
Szkół nr 2 w Przysusze i budynki administracji
powiatowej oraz kotłownia dla ZOL w Borkowicach wraz z budową instalacji OZE. Zadania te
stanowią jeden z elementów strategii powiatu

w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa naszego
powiatu. Jest to również realizacja polityki proekologicznej, a co za tym idzie redukcja kosztów utrzymania jednostek powiatowych. Powiat
Przysuski łącznie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał dotychczas ponad
12,5 miliona złotych. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Przysuski otrzymał
3 168 070,86 zł. W ramach dofinansowania
zostaną wykonane następujące zadania: rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W Rusinów Brogowa - Janików od km 1+085 do km 4+380
oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W
Rusinów - Brogowa - Janików od km 5+380 do
km 7+ 168.

Powiat przysuski zajął I miejsce w konkursie
„Innowacyjny Samorząd”

Holohostessa stojąca w holu Starostwa

W czwartek, 15 kwietnia odbyła się gala
podsumowująca tegoroczną edycję konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Ze względu na
sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się
w formule zdalnej. Podczas gali ogłoszono
laureatów 2 edycji konkursu „Innowacyjny
Samorząd”. W tym roku do redakcji Serwisu
Samorządowego PAP napłynęło 396 opisów
nowatorskich działań podejmowanych przez
samorządy gmin i powiatów. Zwycięzców
wybrała kapituła konkursu, w której zasiedli:
Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz,
dyrektor biura Związku Powiatów Polskich;
prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz
Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej
Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna
Banasik - redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP. Nagrody zostały przyznane
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w pięciu kategoriach: miasta duże – powyżej
200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy
miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty. To
szczególna nagroda dla tych, którzy stawiają
na rozwiązania proekologiczne i prospołeczne – podkreślił premier Mateusz Morawiecki
w liście do uczestników gali finałowej. W kategorii powiaty pierwsze miejsce zajął Powiat
Przysuski z projektem „Innowacyjny model
pomocy awatar opiekuna osoby starszej”.
Jest to projekt realizowany przez Powiat Przysuski od listopada 2019 roku w partnerstwie
z Akademią Sztuki Wojennej (Lider), Politechniką Częstochowską, Miastem Sulejówek
oraz Wyższą Szkołą Edukacji i Technologii
w Nikozji. Projekt został w całości sfinansowany ze środków EFS w ramach Centrum
Projektów Europejskich. Jego wartość to prawie 1,5 miliona złotych. Powiat Przysuski na
gali reprezentował starosta Marian Niemirski,
który podziękował kapitule za tak ogromne
wyróżnienie i wyraził nadzieję, że projekt realizowany przez powiat sprawdzi się i zostanie
zaimplementowany w administracji publicznej
UE. Podczas gali w programie – poza ogłoszeniem laureatów – odbyła się też debata „Samorządy po roku pandemii – interwencje a inwestycje i innowacje”. Zaproszenie do udziału
w debacie przyjęli m.in. Michał Cieślak, minister w KPRM odpowiedzialny za rozwój samorządów, Sebastian Skuza, wiceminister finansów, Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn,
Robert Perkowski, wiceprezes spółki PGNiG.
Patronat honorowy nad konkursem objął
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki,
a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska. Partnerem
strategicznym jest spółka PGNiG.

3

POWIAT PRZYSUSKI

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Pisankę
Wielkanocną
7 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Przysusze miało miejsce rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną. Organizatorem konkursu jest Wydział
Promocji i Kultury i jest on skierowany do dzieci
i młodzieży z terenu powiatu ze szkół wszystkich
szczebli. W tej edycji wpłynęło ponad 200 prac
konkursowych i jury miało nie lada problem przy
wyborze tych najładniejszych. Poniżej prezentujemy laureatów konkursu:
Kat. I klasa 0- II szkoły podstawowe
I. miejsce- Małgorzata Lipińska
II. miejsce- Krzysztof Krajewski
III. miejsce- Dominika Bielecka
Wyróżnienia: Maja Kucharczyk, Wiktoria Maciejczak, Julia Połetek, Amelia Zych, Emilia Snoch,

Aleksandra Sobczyk, Zofia Włodarczyk, Inez Osuchowska, Barbara, Furmańska Maja Głuszcz
Kat. II klasa III- V szkoły podstawowe
I. miejsce- Lena Wójciak
II. miejsce- Maja Wardecka
III. miejsce- Lena Krzysztofik
Wyróżnienia: Roksana Papis, Paulina Szymańska, Krzysztof Barski, Stanisław Dzwonkowski, Emilia Sekuła, Aleksandra Kucharska, Filip
Dębski, Maja Gocel, Gabriela Głąb
Kat. III klasa VI- VIII szkoły podstawowe
I. miejsce- Jakub Bielski
II. miejsce- Jakub Tyniec
III. miejsce- Julia Krzyżanowska
Wyróżnienia: Dawid Zasowski, Kevin Warchoł, Daria Karpińska, Magdalena Gapys, Kinga

Bukarewicz, Angelika Świdros, Natalia Miros
Kat. IV szkoły ponadpodstawowe
I. miejsce- Amelia Biskup
Kat. V szkoły specjalne i ośrodki młodzieżowe
I. miejsce- Weronika Cisowska
II. miejsce- Julia Onyśk
III. miejsce- Wiktoria Gostyła
Wyróżnienia: Kacper Szymczak, Piotr Szyma
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, a nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. W związku
z panującą pandemią , co do wręczania nagród
będziemy kontaktować się z laureatami telefonicznie po obluzowaniu obostrzeń.

Cateringiem w kryzys
Różnie można podchodzić do życia
i problemów, które z niego wynikają. Można
protestować, można żądać pomocy, można
też się obrazić i czekać na mannę z nieba.
Ale można też postawić na własną kreatywność i spróbować dostosować możliwości
do potrzeb rynku, nawet, jeśli wcześniej ich
nie było widać. Tak zrobili zarządzający i pracownicy Dworu Zbożenna, którzy w związku z
pełnym lockdownem gastronomii powinni się
chyba załamać i czekać z utęsknieniem na kolejne rządowe wsparcia. Postanowili inaczej.
Zaproponowali swoim klientom dietetyczny
catering. Proponują 1500 lub 2000 kalorii
dziennie, przygotowując posiłki restauracyjne
w cenach znacznie od restauracyjnych korzystnych. Poza faktem, że bez względu na
korona kryzysy i zamknięcia lokali każdy przed
latem chce trochę schudnąć, żeby lepiej się
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czuć i prezentować w wakacje – to ważny jest
również fakt, że jako społeczność coraz lepiej
rozumiemy zalety zdrowego odżywiania. I ten
wymóg, jak mi się wydaje zostaje wzorowo
spełniony. Codziennie wieczorem zamawiający otrzymuje torebkę z pięcioma pojemnikami, w których dostaje 5 zdrowych, smacznych
i dobrze zbilansowanych posiłków. W sobotę
i w niedzielę catering nie funkcjonuje. Zainteresowanych odsyłam do Dworu Zbożenna po
więcej informacji i wszystkich po inspiracje.
Przytoczone działanie to przykład, że w każdej sytuacji można zrobić coś pozytywnego.
Smacznego życzymy.

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego
Kadetów RP w Lipinach

Jarosław Bednarski
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze
W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
w Przysusze wchodzą dwa typy szkół: liceum ogólnokształcące i technikum informatyczne. Liceum
Ogólnokształcące to szkoła posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do dalszej edukacji w odpowiedzi na zmieniające się tendencje na
rynku pracy. W roku szkolnym 2021/2022 proponowane są w tym typie szkoły w 4–letnim cyklu kształcenia następujące klasy: klasa biologiczno – chemiczna przygotowująca do studiów uniwersyteckich
na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych;
uczeń realizuje rozszerzony program nauczania biologii, chemii, języka angielskiego; klasa matematyczno – fizyczna przygotowująca do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach
ścisłych; uczeń realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, języka angielskiego; klasa
matematyczno-geograficzno-informatyczna
przygotowująca do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach ekonomicznych oraz
ścisłych; uczeń realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, geografii, informatyki; klasa
językowa przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach lingwistycznych oraz społecznych; uczeń realizuje rozszerzony program nauczania języka angielskiego, języka francuskiego, języka
polskiego; klasa humanistyczna przygotowująca
do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawniczych, humanistycznych, artystycznych oraz społecznych; uczeń realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy
o społeczeństwie; klasa europejska przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach przyrodniczych oraz społecznych; obowiązuje rozszerzony program nauczania geografii, języka
angielskiego, wiedzy o społeczeństwie. Ponadto jest
możliwość podjęcia nauki w technikum informatycznym, w którym realizowany jest rozszerzony
program nauczania matematyki. W trakcie nauki
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w tym typie szkoły uczeń opanowuje umiejętności
z zakresu projektowania grafiki i animacji komputerowej, tworzenia i administrowania stronami WWW
oraz projektowania baz danych i administrowania
bazami. W trakcie nauki w tym typie szkoły w 5- letnim cyklu kształcenia uczniowie przystępować będą
do kolejnych części egzaminu zawodowego, które
obejmują następujące kwalifikacje: Kwalifikacja
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych
sieci komputerowych. Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Nasza szkoła jest
ośrodkiem egzaminacyjnym dla kwalifikacji INF.02
oraz INF.03 oraz posiada status Akademii Lokalnej
Cisco w ramach programu Cisco Networking Academy. Absolwenci kursu uzyskują certyfikat umiejętności komputerowych IT Essentials 5.0. Sukcesy
uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
w konkursach przedmiotowych. Mimo pandemii
i zdalnego nauczania od października 2020 roku
młodzież z zaangażowaniem brała udział w olimpiadach i konkursach. Wsparcie nauczycieli w dobrym
przygotowaniu do nich umożliwia uzyskiwanie wyróżniających wyników. W roku szkolnym 2020/2021
reprezentanci Zespołu Szkół nr 1 chętnie uczestniczyli w konkursach zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Grupa chętnych brała
udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy historycznej "Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć",
organizowanym przez Stanisława Karczewskiego,
senatora RP ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej. Konkurs odbywał się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewody
Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Poza tym reprezentantka naszej placówki zajęła
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
pod nazwą ,,Kwiaty dla Babci i Dziadka". Podopieczni Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przystępowali także do organizowanych zdalnie olimpiad
przedmiotowych takich jak: XIV Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Teologii Katolickiej oraz Olimpiada
Znajomości Afryki. Chętni reprezentanci klas drugich uczestniczyli w konkursie plastyczno-cyfrowym „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”
Ponadto grupa uczniów wzięła udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „HIGH SCHOOL BUSINESS
CHALLENGE”. Jego organizatorem jest Studenckie
Koło Naukowe SGH i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Poza tym reprezentanci szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz do Konkursu Znajomości
Języka Angielskiego. Warto wspomnieć także zmagania edukacyjne w ramach konkursów wewnątrzszkolnych takich jak: konkurs gramatyczny z języka
polskiego, organizowany w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego oraz konkurs znajomości kultury i historii Wielkiej Brytanii, który odbył się w związku z Europejskim Dniem Języków Obcych.
Działalność charytatywna uczniów Zespołu Szkół
Nr 1 im. Jana Pawła II. Podopieczni naszej placówki chętnie podejmują działania mające na celu nieść
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pomoc ludziom potrzebującym. Niektóre z nich na
stałe wpisały się już w tradycję szkoły. „Moja krew
– twoje życie”. Kierując się empatią i wrażliwością
na krzywdę bliźniego oraz odpowiadając na jego
wołanie o pomoc, w roku szkolnym 2020/2021
w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II odbyły się
trzy akcje HDK. Liczna grupa uczniów oddała łącznie
28,7 litrów krwi. Nasza szkoła zajmuje pod tym
względem czołowe miejsce w okręgu radomskim.
W podziękowaniu za bezcenny dar życia każdy
z „młodych bohaterów” otrzymał słodki upominek.
Adopcja na odległość. Od 2010 roku w naszej
szkole prowadzona jest akcja charytatywna pod nazwą „Adopcja na odległość", której inicjatorką jest
nasza uczennica, już absolwentka, Julia Ciesielska.
Działanie to jest koordynowane przez misjonarki
Siostry Michalitki, które prowadzą misję Mngelemendouka w Kamerunie. Akcja ta to forma duchowej i materialnej pomocy udzielonej konkretnemu
dziecku, dzięki czemu może się ono kształcić oraz
ma zapewnione podstawowe potrzeby bytowe. Od
listopada 2019r. mamy nową podopieczną Princesse Faith Malontsa Nouhouila. Roczny koszt adopcji
to 250 zł. Okazuje się, że pomoc dziecku oddalonemu od nas tysiące kilometrów wcale nie jest taka
trudna. Dzięki temu życie dziewczynki stanie się
lepsze i bezpieczniejsze. Ta myśl dodaje nam
wszystkim siły do działania i jest to dla nas najcenniejszą nagrodą. Lekcje z ZUS. W naszej szkole realizowany jest autorski projekt „Lekcje z ZUS”, który
powstał w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, by
budować świadomość młodego pokolenia Polaków
w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim
są ubezpieczenia społeczne. Działalność Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu. Od kilku
lat uczniowie naszej placówki aktywnie włączają się
w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu, który
działa pod przewodnictwem Centrum Młodzieży
ARKA w Radomiu. W tym roku szkolnym uczniowie
własnoręcznie przygotowali kartki świąteczne dla
podopiecznych Stowarzyszenia, które wraz z darami
zostały przekazane w Niedzielę Wielkanocną. Ten
dar otwartego serca jest szczególnie istotny i cenny
we współczesnym świecie. Sport w naszej szkole.
Uczniowie naszej placówki mają także możliwość
rozwijania własnej sprawności fizycznej poprzez
udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na sali gimnastycznej, hali sportowej oraz
na pływalni w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. Ponadto uczniowie mogą
wziąć udział w przedsięwzięciach promujących
zdrowy styl życia takich jak Dzień Zdrowego Śniadania czy turniej Piłki Siatkowej Szkoła bez nałogów.
Na stałe w życie szkoły wpisały się takie inicjatywy
jak Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, Turniej
Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet. Wspólne działania Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, innych
pracowników placówki oraz uczniów tworzą klimat
Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II. Podsumowaniem niech będą słowa absolwenta: „W szkole panowała miła atmosfera. Wszyscy byli dla siebie
życzliwi i sobie pomagali. Byliśmy bardzo zżyci i do
tej pory staramy się utrzymywać ze sobą kontakt.
Lubię wracać wspomnieniami do czasów liceum”.
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Szkół jest wiele – „Skowyrówka” jest jedna!
Zespół Szkół nr 2 im Ludwika Skowyry
w Przysusze to największa placówka oświatowa
w powiecie przysuskim, która kształci w zawodach na poziomie technikum i branżowej szkoły Io , to szkoła która rozwija zainteresowania
i wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Oto
10 powodów, dla których warto wybrać „Skowyrówkę” na dalszy etap kształcenia: 1. Atrakcyjna
oferta edukacyjna. Absolwenci szkoły podstawowej mogą podjąć kształcenie w technikum
w następujących kierunkach: technik elektronik,
technik ekonomista, technik mechanik, technik
hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik
pojazdów samochodowych, technik żywienia
i usług gastronomicznych. Natomiast branżowa szkoła I 0 umożliwia zdobycie kwalifikacji
zawodowych w ciągu trzech lat nauki w następujących zawodach: fryzjer, kucharz, elektronik,
mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik
pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających, ślusarz, wielozawodowa ( cieśla,
piekarz, cukiernik, krawiec, sprzedawca, murarz, blacharz, lakiernik, złotnik – jubiler i inne).
2. Nowoczesna baza dydaktyczna. Szkoła wyposażona jest we wszystko, co jest potrzebne, aby
edukacja była efektywna, profesjonalna i przyjazna: klasopracownie wyposażone w pomoce
multimedialne, biblioteka, szafki indywidualne
dla uczniów. Natomiast zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej i w powiatowej krytej
pływalni. Komfort pracy dla uczniów i nauczycieli
zapewniają pracownie kształcenia zawodowego
w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego: technologii gastronomicznej, fryzjerska, elektronicznych systemów alarmowych,
mechaniki pojazdowej i inne. Są one wyposażone
w profesjonalny sprzęt i narzędzia umożliwiające
przygotowanie do pracy. Wszystkie pracownie są
także przystosowane do przeprowadzania egzaminów zawodowych. 3. Technikum w rankingu
PERSPEKTYWY 2021. Technikum w Zespole
Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze po raz
pierwszy znalazło się w rankingu najlepszych
techników województwa mazowieckiego 4. Wysoka jakość kształcenia. Uczniowie technikum
i szkoły branżowej zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych
zdawalność egzaminów we wszystkich kwalifikacjach była wyższa niż średnia w województwie
mazowieckim i w kraju 5. Praktyki zawodowe.
Uczniowie technikum wyjeżdżają na praktyki zawodowe do atrakcyjnych turystycznie miejscowości: Zakopane, Jurata. Praca podczas praktyk
zawodowych pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienie ciekawej pracy
w przyszłości. Współpracujemy z pracodawcami
z terenu Powiatu Przysuskiego i okolic, co ułatwia
absolwentom znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. 6. Realizacja projektów unijnych.
W naszej szkole realizowane są projekty unijne,
dzięki którym wzbogacamy bazę dydaktyczną
i poszerzamy możliwości i umiejętności uczniów.
Obecnie uczestniczymy w programie Erasmus+,
w ramach którego uczniowie wyjeżdżają bezpłatnie na praktyki zagraniczne do Grecji. W trakcie

realizacji jest także projekt: „Zintegrowany rozwój
szkolnictwa zawodowego”, który umożliwił zakup
nowoczesnego wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej i mechaniki pojazdowej,
a także realizacje profesjonalnych szkoleń zawodowych dla nauczycieli i uczniów. 7. Możliwość
uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarskiego mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe np. baristy czy barmana. Uczniowie technikum pojazdów
samochodowych oraz branżowej szkoły I stopnia
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowcy mogą zrobić kurs prawa jazdy w ramach zajęć szkolnych. 8.Przyjazna atmosfera. Wielu
uczniów naszej szkoły chwali dobrą atmosferę
panującą w środowisku szkolnym, możliwość
realizacji i rozwoju swoich talentów i pasji. Młodzież aktywnie uczestniczy w działaniach różnych
organizacji młodzieżowych: Samorząd Szkolny,
Spółdzielnia Uczniowska „Skowyrówka”, wolontariat „Złote serca”, szkolne koło LOP, szkolne
koło PCK, HDK, SKS. Uczniowie znajdujący się
w trudnej sytuacji życiowej otrzymują specjalistyczną pomoc pedagogiczną. Wszyscy
uczniowie klas pierwszych odbywają spotkania
integracyjne często w plenerze. 9. Szkoła to nie
tylko nauka. Uczniowie naszej szkoły mają wiele
możliwości rozwijania swoich talentów i umiejętności, biorą udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych i zawodowych: Olimpiada Wiedzy o Żywności, Olimpiada Młodych Barmanów,
Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Teologii Katolickiej, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej,
Olimpiada Techniki Samochodowej, konkursy
zawodowe: kulinarne, fryzjerskie, samochodowe, pożarnicze, ortograficzne, recytatorskie
i wiele innych. Nasi uczniowie uzyskują tytuły
finalistów i laureatów eliminacji centralnych.
Pasjonaci sportu zdobywają liczne laury w różnych dyscyplinach sportowych np.: zwycięstwo
w V Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
w WSH w Radomiu, mistrzostwo powiatu
w piłce nożnej. Najlepsi uczniowie naszej szkoły są laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Stypendium Starosty Przysuskiego. 10. Internat. Uczniowie, którzy mieszkają
poza Przysuchą i mają trudny dojazd do szkoły,
mogą zamieszkać w internacie, w którym w bardzo dobrych warunkach mieszkają i pod opieką
nauczycieli mile spędzają czas wolny, bezpłatnie
korzystają z siłowni i powiatowej krytej pływalni.
Mogą także uzyskać także profesjonalną pomoc
w nauce. Popularność naszej szkoły wynika
z faktu, że ZS nr 2 to doskonale wyposażony, nowoczesny i dynamicznie rozwijający się ośrodek
kształcenia. Zapraszamy uczniów i rodziców do
zapoznania się ofertą kształcenia w Zespole Szkól
nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze poprzez
stronę internetową szkoły www.zsz.przysucha.
pl Serdecznie zapraszam Was, do podjęcia nauki
w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze
– wiodącej szkoły zawodowej w powiecie przysuskim i okolicy.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Dyrektor Małgorzata Bednarska
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Po ratunek do szpitala
Brzmi jak truizm, zwłaszcza w czasie pandemii, ale kiedy poświęcimy sprawie więcej uwagi –
okaże się, że nic nie jest oczywiste. W mediach
koronawirus od miesięcy stanowi przedmiot rozważań i dyskusji przeróżnych osób. Źródłem wiedzy, podstawowym dla większości z nas o pandemii stały się jednak portale internetowe, gdzie
niestety logika i jakakolwiek wiedza wynikająca
z doświadczeń nauki i medycyny zniknęła zupełnie
za zasłoną wiary w to, co napisane i opublikowane.
Okazuje się, że w 2021 r. wystarczy dostęp do mediów i klawiatura komputerowa, żeby wpływać na
poglądy ogółu. Ostatnie tygodnie pokazały w wielu
przypadkach, jak niebezpieczne to zjawisko, ale
też, jak łatwo zamiast prawdy używamy plotki, domysłu, czy nawet intencjonalnie kształtowanych,
negatywnych opinii. Ale do rzeczy. Tak, jak setki
tysięcy innych dosięgła mnie trzecia fala koronawirusa. Nawet sobie żartowałem w domu, że jak chorować to na wersję brytyjskiego dworu królewskiego, a nie na zwykłą polską. Od początku mojej
choroby okazało się, że nic nie pasuje do obrazu
choroby obecnej w mediach. Pierwsze objawy
miały wystąpić ok. 5 dni po kontakcie z chorym.
U mnie pierwszy drobny wzrost temperatury do 37 C
nastąpił 8 dnia, kiedy byłem po raz pierwszy pewien, że jednak nie zachorowałem. Po następnych
trzech dniach wyższej temperatury ok 39 stopni C,
gorączka minęła i żadnych objawów innych u siebie nie widziałem. Był to już 11 dzień od prawdopodobnego kontaktu z chorym, kiedy po raz drugi
myślałem, że nie jestem chory. Nie miałem objawów żadnych. Kaszlu, kataru, nic mnie nie bolało.
Tylko po cichu, zaczęła mi spadać saturacja, 96,

94, 93, 91 do 89. Trochę zrobiłem się senny, zacząłem tracić kontakt z otoczeniem, ale tylko na
chwilę. I tak czułem się bardziej jak zdrowy, niż jak
chory człowiek. A poza tym we wszystkich mediach słyszałem, że skoro nie przechodzę zakażenia ciężko, nie mam objawów, to wystarczy kontakt z lekarzem i zostaję w domu. W międzyczasie
na wyraźne polecenie lekarza rodzinnego wykonałem test na COVID i okazało się, że jednak go mam.
Uznałem zgodnie z tzw wiedzą powszechną, że
skoro plusa mam a objawów nie – to przechodzę
lekko, w zasadzie bez objawów, więc sama izolacja
będzie ok. I wtedy zadzwonił telefon od bardzo serdecznej i przyjacielskiej osoby, która zadała mojej
żonie jedno pytanie: „Czy on się już leczy?”. Żona
odpowiedziała zgodnie z prawdą, że nie, że siedzę
w domu i się izoluję. I wtedy nasza Przyjaciółka,
przez prawdziwie wielkie „P” powiedziała jedno
krótkie zdanie. Czy on oszalał, przecież siedząc
w domu nie zdrowieje, tylko coraz mocniej choruje. Natychmiast z badaniami uciekajcie do szpitala.
To był czwartek 14 dzień od zakażenia. Pierwsza
była konsultacja telefoniczna z dr Grzegorzem
Dziekanem, który po krótkiej rozmowie o objawach zaprosił mnie bardzo serdecznie na badanie
w izbie przyjęć szpitala w Przysusze. Przyjechałem
w ciągu kilkunastu minut. Po standardowym badaniu stetoskopem i krótkim wywiadzie Dr Dziekan
powiedział: „Porozmawialiśmy, a teraz idziemy na
badanie tomograficzne.” Po następnych kilku minutach dowiedziałem się, że wirus, w czasie, kiedy
czułem się zdrowy i pewny zaatakował mi 25 – 30 %
płuc i natychmiastowe umieszczenie na oddziale
covidowym w Przysusze jest dla mnie jedynym

Lekarza rozpoznawaliśmy najczęściej po stetoskopie - na zdjęciu doktor Dariusz Podwiak w akcji

Panowie Konserwatorzy, bez nich szpital nie działa
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w tej sytuacji ratunkiem. Wylądowałem, jako
52 chory. To, co się wydarzyło w ciągu następnych
godzin uratowało mi zdrowie i pewnie życie też. Od
razu po wylądowaniu na oddziale dostałem potężną dawkę leków, ale akurat tamtych chwil nie kojarzę do końca. Mogłem być w lekkim szoku i z pewnością pod silnym wpływem informacji,
o chorobie. Znajomy, którego spotkałem już w sali
szpitalnej, również chory, powiedział mi, że zaraz
po wejściu twierdziłem, że jestem zdrowy i mam
100 % saturacji, ale generalnie na twarzy byłem
jasnozielony. Ale tego nie pamiętam. Jak już pisałem w szpitalu było 52 chorych. Ordynator Oddziału miał do dyspozycji, do pełnej opieki nad chorymi
43 osoby personelu medycznego i niemedycznego, którego praca jest obwarowana dodatkowymi
obostrzeniami epidemiologicznymi. Chociaż, jak
podkreślał sam dr Dziekan norma wytrzymałości
wynosząca 4 godziny jest obliczona dla kombinezonu, a nie dla ubranego weń człowieka. Tej normy
dla pracowników - nikt nie policzył. Dlatego niejednokrotnie ludzie nie wytrzymują fizycznie i zdarzało
się, że po kilku godzinach ciężkiej pracy po prostu
z wycieńczenia tracili świadomość. Ale też wszyscy rozumieją, że dla pracowników oddziału covidowego osobiste środki ochrony to konieczny
i podstawowy środek ochrony zdrowia dla nich
i dla ich rodzin. Przecież muszą chronić siebie
i swoich bliskich, bo ta choroba jest śmiertelnie
niebezpieczna. Z tego pierwszego dnia pobytu
w ogóle niewiele pamiętam, byłem niedotleniony,
zdezorientowany i ciągle przekonany o tym, że mój
pobyt w szpitalu - to nieporozumienie, bo przecież
ciągle nie widziałem u siebie objawów. Mam takie

POWIAT PRZYSUSKI

Jak tam ciśnienie i satauracja

Pod czujnym okiem szefa wszystko działa wzorowo - Doktor Grzegorz Dziekan na stanowisku

Porządek w szpitalu to podstawa

Czas na leki

przebłyski, w czasie których kojarzę, że Ordynator
oddziału dr Grzegorz Dziekan mówił mi, że na
szczęście wcześnie trafiłem do szpitala, nie czekałem i mam szansę na wyzdrowienie. Mówił mi chyba również o tym, jaką kurację będzie stosował, ale
tu mogę się mylić. Pamiętam przepływające obrazy i pojawiającą się świadomość przyjmowania
kolejnych porcji leków. Kiedy nazajutrz się obudziłem dowiedziałem się, że wkrótce dostanę osocze,
które ma diametralnie wpłynąć na szanse skutecznego leczenia. Rozpoczął się pierwszy z 12 pełnych dni pobytu w szpitalu covidowym w Przysusze. Pierwsza wizyta po 6 rano i pomiar
temperatury. Później już po siódmej Panie sprzątały czyściły, odkażały, pomagały chorym, jeśli takiej
pomocy wymagali. Następnie od około 8 rano Panie aplikowały leki, ewentualnie poprawiały lub
wymieniały wenflony, sprawdzały za każdym razem samopoczucie, pytały o reakcje na przyjęte
medykamenty, rozmawiały z pacjentami. Od ok.
8.30 panie salowe rozwoziły śniadanie, a po 10
odbywała się wizyta lekarska. Od pierwszego dnia
byłem zaskoczony, jak bardzo lekarze na oddziale
starali się wspierać chorych, sami mierzyli saturację, za każdym razem osłuchiwali i spokojnie, choć
kilka minut tłumaczyli, odpowiadali na pytania,
rozwiewali wątpliwości. Od 13.00 wydawano
obiad. Później był czas na kolejne przepisane badania i stałą kontrolę nad stanem chorych. Po godzinie 16.00 ponownie do akcji wkraczały Panie
podające leki, potem sprzątanie, podanie kolacji po
18.00 i dzień kuracji szpitalnej zaczynał się zbliżać

ku końcowi. Jak wspomniałem – takich dni, jak
wielu innych pacjentów spędziłem na oddziale 12.
Zostałem wypisany jako tzw. ozdrowieniec. Z pobytu w szpitalu nie zapamiętałem twarzy, mimo że
przecież sporo osób powinienem znać z widzenia,
z ulicy, ze sklepu. Przysucha to nie jest wielkie
miasto i raczej się tutaj choćby tylko zewnętrznie,
ale kojarzymy. Zamiast twarzy zapamiętałem natomiast piękne oczy i dłonie Pań wspierających chorych. Tyle dobra, ciepła współczucia, autentycznego poświęcenia chorym i pełnego oddania pracy
nie spodziewałem się zobaczyć. Dlatego muszę
w tym miejscu wszystkim pracownikom szpitala
covidowego w Przysusze serdecznie i z serca podziękować za ogromne zaangażowanie, za ratowanie naszych żyć i stałą gotowość do podjęcia się
nawet najgorszych zadań dla pacjentów. Moja opinia opiera się na obserwacji pracy całego personelu – Pana Ordynatora dr. Grzegorza Dziekana,
świetnych lekarzy, znakomitych pielęgniarek i pracowników medycznych oraz personelu niemedycznego. Za wszystko, ale przede wszystkim za
rozpoczynający się w moim przypadku powrót do
pełnego zdrowia jeszcze raz dziękuję. Muszę na
koniec jeszcze zaznaczyć, że bardzo wysoko pracę
naszej lecznicy i jej zespołu oceniają pacjenci z całego regionu, którzy trafili na leczenie do Przysuchy. Rozmawiałem łącznie z kilkunastoma mieszkańcami Mazowsza i wszyscy byli zgodni, mówiąc,
że gdy się dowiedzieli o chorobie, bardzo się starali i prosili, aby trafić do Przysuchy na leczenie.
Podkreślali najwyższy profesjonalizm lekarzy swo-

je głębokie do nich zaufanie. Z podziwem wyrażali
się o pracy wszystkich, którzy razem, jako świetny
zespół walczyli o nas pacjentów i o to, abyśmy mogli wrócić zdrowi do swoich rodzin. I ostatnia sprawa, o którą prosili mnie pacjenci w szpitalu.
Wszystkim pracownikom oddziału covidowego
należą się wielkie podziękowania za wspaniałą pracę na rzecz ludzi w potrzebie. Z przyjemnością
spełniam tę prośbę, dziękując w imieniu wszystkich leczonych i wyleczonych pacjentów. Obecnie
na oddziale covidowym w Przysusze pracują: Szef
oddziału – Grzegorz Dziekan, Dariusz Podwiak,
Sławomir Narożnik, Mirosław Wojciechowski, Dorota Miernik – Papis, Piotr Ołtarzewski, Andrzej
Norenberg, Grażyna Chrzanowska, Urszula Pałgan, Maria Kołsut, Jolanta Strzemecka, Anastazja
Stępień, Beata Jagiełło, Barbara Siciarz, Monika
Dobroń, Zofia Widawska, Jolanta Rynkiewicz,
Marlena Sobczak, Kamila Wójtowicz, Agnieszka
Ścibak, Alina Fronczak, Patrycja Bogusz, Marzena
Skowrońska, Izabela Sulisz, Patrycja Rejewska,
Katarzyna Milczarek, Małgorzata Fornalczyk, Wiesława Rasała, Ewa Kozłowska, Maria Sikora, Maria
Odzimek, Iwona Kwintal, Agnieszka Moskwa, Anna
Wiatkowska, Dorota Zdral, Czesława Prus,
Agnieszka Kania, Katarzyna Narecka, Edyta
Iskrzyńska, Małgorzata Zagdańska, Teresa Snopczyńska, Dorota Jarosińska, Hanna Prokopczyk,
Danuta Majewska, Iwona Noga, Ewelina Karbownik, Grzegorz Leśniewski, Tomasz Rasała.
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Z covidu wyzdrowiał Jarosław Bednarski
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BORKOWICE

Ruszają inwestycje
Rozpoczęto prace budowlane rozbudowy,
przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy
wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie. Wykonawcą
robót jest Maciej Furmański P.H.U. MA-MAR,
Przystałowice Duże 26A, 26-415 Klwów. Koszt
robót budowlanych wynosi 749.000,00 zł brutto. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie
strażnica OSP. Dobudowany zostanie garaż na
wóz strażacki. Powstanie zaplecze sanitarne,
socjalne oraz szatnia. Pomieszczenia świetlicy zostaną przebudowane i wyremontowane. Wymienione zostaną wszystkie instalacje
w budynku. Przebudowany zostanie dach. Wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy
4 kW, która będzie dodatkowo zasilać budynek w
energię elektryczną. Ponadto zagospodarowany
zostanie teren przy budynku. Powstaną miejsca
postojowe, dojazd o nawierzchni z kostki brukowej, oraz nasadzenia krzewów ozdobnych. Termin wykonania inwestycji do dnia 30.11.2021r.
W marcu 2021 r. przekazano teren budowy
wykonawcy modernizacji i przebudowy dróg tj.
Spółce BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock. W ramach
zamówienia wykonane zostaną trzy zadania inwestycyjne.: a. „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Zdonkowie” działka nr geod.
281. długość odcinka drogi 730m, warstwa ścieralna -nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4cm-2205,50m2., b. „Przebudowa

drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach”, działka
nr geod. 233/2 długość odcinka drogi 120m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.
8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 536,75m2.
c. „Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie”,

działka nr geod. 1087 długość odcinka drogi
82 m; warstwa ścieralna – nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4 cm – 245,10m2.
Ogólna wartość robót: 438.745,18 zł brutto. Termin wykonania przedmiotowych zadań do dnia
30.09.2021 r.

Powrót dzieci do przedszkola
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie jest realizacją marzenia o stworzeniu miejsca, w którym
dzieci będą rozwijać się w przyjaznej, pełnej szacunku
i zrozumienia atmosferze. Zostało utworzone w roku
2012 staraniem Wójta Gminy Borkowice p. Roberta
Fidosa oraz osoby bezpośrednio związane z oświatą na terenie gminy na czele z dyrektor Gminnego
Zespołu Oświaty w Borkowicach p. Zofią Sobczak.
Stosowna uchwałę o utworzeniu tej placówki podjęła
Rada Gminy. Przedszkole dysponuje 50 miejsca-
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mi dla dzieci w wieku 3-6 lat, skupionych w dwóch
oddziałach mieszanych.To tutaj dzieci zamieszkałe
na terenie gminy rozbudzają chęć do działania, tworzenia, eksperymentowania, podejmowania nowych
wyzwań i stawiania czoła wszelkim przeciwnościom.
Uczą się świata poprzez zabawę. Doświadczają go
wszelkimi zmysłami, ale co najważniejsze są w grupie
społecznej, która dostarcza im radości, zaspokaja potrzebę kontaktu rówieśniczego oraz uczy pokonywać
trudności. Przedszkole, to również wysoko wykształ-
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cona kadra pedagogiczna: p. Marta Łobodzińska,
p. Anita Gniadek, p. Edyta Świercz- Brodecka oraz
dyr. Iwona Dudek. Nauczycielki regularnie podnoszą swoje umiejętności i wiedzę, aby miejsce, które
tworzą było wyjątkowe i atrakcyjne dla dzieci oraz
rodziców. Priorytetem ich pracy jest rozbudzanie
w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz wywoływanie codziennego uśmiechu, bo "Kiedy się śmieje
dziecko, śmieje się cały świat"- Janusz Korczak.

BORKOWICE

Król Stanisław August Poniatowski w parafii
Borkowice
Dnia 17 lipca 1787 roku król Polski Stanisław
August Poniatowski, w powrocie z Ukrainy, goszcząc
w Końskich zapragnął zwiedzić odległą o dwie mile
fabrykę kul, bomb i kartaczy w Kuźnicy pod Ruskim
Brodem. Ruski Bród i okoliczne wsie były wówczas
w posiadaniu Antoniego Małachowskiego, wojewody
mazowieckiego, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
w 1780 roku. Dobra Rycerskie Borkowice obfitowały
w rudę żelaza, wytapianą w wielkim piecu w Kuźnicy
i przerabianą w okolicznych zakładach. Fabryka
bomb, kul i kartaczy zaopatrywała arsenał Rzeczypospolitej, stąd zainteresowanie i wizyta króla
w rozległej wówczas parafii Borkowice. Uprzedzeni
o królewskich odwiedzinach włościanie, wyrównali
i ozdobili drogi. Król mając obok siebie Kasztelana Sandomierskiego Popiela, wyruszył z Końskich
o godz. siódmej rano. Wszystkie powozy wiozące
króla, jego dwór i gości były użyczone przez Antoniego i Katarzynę Małachowskich. Poeta Adam Naruszewicz w swoim Diariuszu Podróży wydanym
w 1805 roku wspomina: ,,… gdy powóz królewski przybył na granicę Ruskich Brodów ozwały się
w lesie armaty stokrotnem uderzeniem a Pan Wojewoda zsiadłszy z konia, witał króla, dziękując mu
za łaskę sobie wyświadczoną, po czem wprowadził
monarchę do fabryki…” Króla witał radosnym okrzykiem okoliczny lud z proboszczem borkowickim
ks. Stanisławem Kostką Wysockim, rzucając kwiaty
i gałązki, ofiarując chleby. Król Poniatowski zwiedził
fabrykę amunicji, przypatrując się jakim sposobem
leją się kule, bomby, kartacze i jak się polerują.

Po zwiedzeniu fabryk Pan Wojewoda zaprosił króla
i dwór na śniadanie pod rozbitym namiotem. W czasie posiłku Najjaśniejszy Pan wzniósł kielich za zdrowie Pana Wojewody, oświadczając radość z bawienia w jego dobrach, dziękując za wierność i służbę.
W czasie śniadania spożywano m.in. pieczone gęsi,
kaczki, kurczęta, krajanki sera, kurze jaja, kiełbasy,
wódkę przepaloną i ordynaryjną oraz wino. Do ciepłych potraw używano mięsa wołowego, słoniny,
masła, cytryn, soli, oliwy, cukru, octu winnego i wina
francuskiego. Tymczasem w kilku miejscach bito
nieustannie z armat a lud wesołe okrzyki powtarzając, radością okoliczne lasy napełniał. Wyjeżdżając
z Kuźnic w dalszą podróż, król dał podarunek majstrowi, który kierował produkcją i miał nadzór nad
ludźmi. O godzinie dwunastej na granicy parafii
i Dóbr Borkowickich Antonii Małachowski żegnał
króla, dziękując za wizytę zadeklarował, że uwieczni pobyt króla wystawieniem kolosu z żelaza, które
w obfitości znajduje się w okolicznych lasach. Wojewoda Antoni Małachowski znany był również z innej inicjatywy a mianowicie z zakupu wsi Nałęczów
w lubelskim i utworzeniu w niej zrębów późniejszego uzdrowiska. Wojewoda zmarł w 1796 roku, zaś
jego żona Katarzyna z Działyńskich Małachowska
w 1814 roku. Ich podobizny uwiecznione zostały
na obrazach olejnych znajdujących się w Paradyżu (Wielka Wola), jako darczyńców na rozbudowę
klasztoru.

Robert Fidos

Umowa na wywóz niebezpiecznych odpadów
podpisana
Urząd Gminy w Borkowicach informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został wykonawca zadania pn.
”Usuwanie porzuconych odpadów w gminie
Borkowice zgodnie z art. 26a Ustawy o odpadach”. W dniu 31 marca 2021r zawarta
została umowa z „MO-BRUK” SA. Niecew 68,
33-322 Korzenna. Wykonawca ten realizował
będzie usługę polegającą na unieszkodliwieniu wszystkich odpadów znajdujących się na
nielegalnym składowisku wraz z ich przygotowaniem i zabezpieczeniem do transportu,
kontrolnym zważeniem na miejscu załadunku,
załadunkiem i transportem ze składowiska,
do instalacji utylizacyjnej wskazanej przez
Wykonawcę oraz uprzątnięcie terenu składowiska. Planowany termin realizacji zadania od
12.04.2021r ( przekazanie terenu Wykonawcy) do 31.10.2022 r. Na realizację zadania
Gmina Borkowice pozyskała z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie dotację w wysokości
8 100 000,00 zł.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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GIELNIÓW

Centrum
Stomatologii Gielniów

Z początkiem kwietnia br. w Centrum
Stomatolgii Gielniów pierwsi pacjenci mieli
okazję skorzystać z profesjonalnej opieki stomatologicznej.Gabinet zlokalizowany jest na
parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na ulicy Piłsudskiego 47.Rozmowy samorządu gminnego
reprezentowanego przez Wójta Gminy Władysława Czarneckiego zakończyły się sukcesem
i powrotem do Gminy Gielniów bezpłatnej
opieki stomatologicznej. Centrum Stomatologii Gielniów zostało utworzone przez radomską spółkę stomatologiczną prowadzoną
przez lek. dent. Katarzynę Nowak oraz lek.
dent. Annę Dąbrowską. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu Pań dentystek oraz nowoczesnemu wyposażeniu gabinetu pacjenci mogą
oczekiwać wysokiej jakości usług. Dużym
atutem jest możliwość wykonania na miejscu zdjęć RTG bez konieczności przejazdu do
pobliskich miejscowości. Mieszkańcy gminy
mogą korzystać z szerokiego zakresu usług
począwszy od profilaktyki poprzez stomatologię zachowawczą, endodoncję, pedodoncję,
protetykę skończywszy na ortodoncji. Centrum Stomatologii Gielniów czynne jest w środy, czwartki oraz piątki. Wizyty realizowane są
po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Krwiodawstwo
W dniu 12 kwietnia w sali nad biblioteką
gminną odbyła się akcja oddawania krwi przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha
w Radomiu. Do akcji zgłosiło się 15 osób, krew
pobrano od 12 osób. Kolejna zbiórka planowana
jest na sierpień.
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Inwestycje w Gminie Gielniów
Obecnie na terenie Gminy Gielniów realizowane są dwie inwestycje związane z rozbudową gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Jedną
z nich jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Gałki, Wywóz”. Inwestycja
realizowana jest w ramach programu pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”
z WFOŚiGW w Warszawie. Przewidywana długość
sieci kanalizacyjnej w wymienionych miejscowościach ma wynieść 8,889 km. Wykonanych
zostanie 116 przyłączy do posesji mieszkańców.
Wykonawcą jest firma ARBUD Sp. z o.o., sp. k.,
a koszt inwestycji to 3 953 247,64 zł. Jej finansowanie prowadzone jest ze środków pozyskanych
w ramach przyznanej gminie pożyczki, która obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka może być częściowo umorzona w wysokości
do 50% wypłaconej kwoty. Okres finansowania
inwestycji to 15 lat. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień bieżącego roku. Wykonawca
deklaruje przedterminowe zakończenie inwestycji.
Na przełomie marca i kwietnia ruszyły prace związane z Budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz
rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości
Brzezinki. Jest to operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Długość budowanej kanalizacji wyniesie 6,189 km,
a długość wodociągu -0,496 km. Wykonane zostanie 97 przyłączy kanalizacyjnych. Inwestycja ma
kosztować 2 466 529,30 zł, a koszty kwalifikowane to 63,63%. Wykonawcą jest Ceramika Serwis
Sp. z o.o. Planowane zakończenie robót przewidywane jest na koniec roku 2021. Informujemy,
że ze względu na budowę kanalizacji i wodociągu
w Brzezinkach została wstrzymana przebudowa
drogi gminnej nr 330204W. Wartość prac związanych z wymienionym przedsięwzięciem wynosi
301 114,28 zł, a wykonawcą jest PRD Zaskórski
i Wspólnicy Sp. z o.o. Dofinansowanie pozyskano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
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Przebudowa placu zabaw w Gielniowie
W marcu zakończyła się przebudowa placu
zabaw w parku w Gielniowie. Celem inwestycji
pn. „Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw
dla dzieci i młodzieży wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną” jest promocja zasobów i produktów lokalnych. Dlatego też na placu znajdują się

tablice upamiętniające bł. Władysława z Gielniowa, ks. Józefa Wójcika oraz Makarego Sieradzkiego. Środki na przebudowę placu zabaw, w kwocie
53 000 zł, zostały pozyskane przez Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” w ramach PROW
2014-2020 Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju
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lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność we współpracy z Lokalną
Grupą Działania „Wszyscy razem”.
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KLWÓW

Książki, które warto przeczytać
Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie poleca

Z okazji 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim biblioteka poleca książkę
M. Edelman, P. Sawicka „I była miłość w getcie”. Poruszające, bardzo osobiste, wspomnienia z życia w getcie warszawskim przywódcy
Marka Edelmana. W krótkich „migawkach”
przywołuje wydarzenia, które go najbardziej poruszyły. Przypominając, że nawet w cieniu Zagłady trzeba było jakoś żyć. Ludzie jedli, spali,
cieszyli się drobiazgami, kochali. Wiele tu niezwykłych opowieści. Literackim patronem roku
2021 jest autor literatury science fiction i filozof
S. Lem. Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie poleca wszystkie utwory pisarza szczególnie
pozycję „Solaris”. Powieść zyskała miano kultowej i jest jedną z najpopularniejszych autorstwa
Stanisława Lema. Została również dwukrotnie
zekranizowana. Tytułowa Solaris to planeta,

która krąży między dwiema gwiazdami i wyłamuje się znanym prawom fizyki. Ekipa badaczy
wyrusza na nią, aby odkryć tajemnicę jej istnienia. Na stacji badawczej zaczyna dochodzić
do przerażających wydarzeń. Czy człowiek jest
w stanie odkryć zagadkę istnienia Wszechświata? Dla dzieci polecamy bogato ilustrowaną serię książek "Przyjazna Łapka". Książki, z tej serii

to przepiękne picturebooki, które spodobają
się nie tylko przedszkolakom. Pod względem
tematycznym każda książka jest inna. Mają też
różnych bohaterów, są pisane różnym stylem,
mają inne ilustracje. Nie łączy ich praktycznie
nic, poza tym, że każdą z nich pokochały miliony dzieci na całym świecie. To międzynarodowe
bestsellery, tłumaczone na wiele języków.

Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna
Święta Wielkanocne to czas pełen wiary, nadziei i miłości. Z tej okazji "Przedszkole Marzeń"
w Klwowie zorganizowało konkurs na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną. Celem konkursu było
rozbudzanie zainteresowań tradycjami związanymi
ze świętami wielkanocnymi oraz stworzenie możliwości do rodzinnej działalności artystycznej.
W konkursie wzięło udział 20-stu przedszkolaków. Wszystkie ozdoby wielkanocne były przepiękne i oddawały klimat nadchodzących Świąt.
Ich różnorodność i pomysłowość zasługują na
wielkie uznanie i duże brawa. Komisja brała pod
uwagę samodzielność wykonanych prac oraz
kreatywne podejście do tematu konkursu. Laureatami zostali: Nela Zasowska (I miejsce), Tymon Łomża (II miejsce) oraz Aleksandra Zasowska (III miejsce). Każde dziecko biorące udział
w konkursie otrzymało dyplom, a laureaci nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
zaangażowanie, a zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!

Anna Bętkowska
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Narodowy Spis Powszechny 2021 – list do mieszkańców
Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w *naszej gminie / naszym mieście. Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej
sytuacji, podczas której na pierwszym miejscu jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte
obecnie metody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz. Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu w dogodnym
dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz
z nazwiskiem rodowym matki. Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Klwowie, gdzie będzie czekać specjalnie
przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez telefon. Wystarczy
zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze względu na sytuację epidemiczną, będą
się kontaktować z niespisanymi osobami telefonicznie. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną
gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów
są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie
i starannie zabezpieczone. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kontaktować
się z Gminnym Biurem Spisowym (tel.48 6710010
wew 16 lub 12 email ug@klwow.pl). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/.
Przypominając o wspólnej odpowiedzialności za naszą gminę , apeluję o udział w spisie
powszechnym 2021.
Wójt Gminy Klwów
/-/ Piotr Papis

Strefa inwestycyjna w Klwowie
W gminie Klwów od lat modernizowane są
drogi, by podnieść wartość gospodarczą terenów i ułatwić komunikację. Strefa inwestycyjna
z prawdziwego zdarzenia może powstać pod
Klwowem. Gmina robi wszystko, by przyciągnąć inwestorów i ma poważne atuty w ręku: to
teren stosunkowo blisko Warszawy, a przede
wszystkim uregulowane grunty, gdzie mogą
powstać zakłady. Gmina już buduje drogę do
przyszłej strefy.
- To teren który znajduje się blisko drogi
krajowej numer 48. Zaletą tego jest to, że jest
uregulowany stan prawny tego miejsca i może
to być miejsce, gdzie będą lokować się firmy
chcące prowadzić tu swój biznes i zatrudniać
mieszkańców - mówi Piotr Papis, Wójt Gminy
Klwów.
Droga do firm
Samorząd Klwowa już wcześniej postanowił podnieść atuty tego miejsca i rozpoczął
inwestycje - budowę drogi do przyszłej strefy. Jeszcze w ubiegłym roku gmina uzyskała
700 tysięcy złotych na budowę ponad kilometrowej drogi w kierunku Trzcianki.
- To droga, która będzie przebiegać przez
środek terenów inwestycyjnych - dodaje Piotr
Papis.
Jak zaznacza wójt, budowa drogi idzie
w dobrym tempie. Jest już wykonana podbudowa, niedługo zacznie się układanie ostatniej
warstwy drogi.
- Wcześniej musieliśmy nową drogę skorygować, by uniknąć kilku zakrętów. Dzięki tej

drodze będzie ułatwiony dojazd do drogi krajowej numer 48, a nią łatwo już dojechać przez
Białobrzegi do “siódemki”, która jak wiadomo
łączy się choćby z Warszawą - Wójt Gminy
Klwów.
Władze gminy są gotowe na kolejne inwestycje i pociągnięcie sieci wodociągowej pod
przyszłą strefę.
- Inwestorzy muszą przyznać, że wskazany przez nas teren ma naprawdę wiele atutów.
Przede wszystkim jest wielka przychylność
władz Klwowa, dobra komunikacja, uregulowany stan prawny terenu, a w naszej gminie
mamy wielką produkcję papryki i innych warzyw, co może przyciągnąć inwestorów branży
spożywczej - wymienia Piotr Papis.
Gmina jest otwarta na każdy biznes, wyłączając jednak takie dziedziny gospodarki, które
mogłyby narażać środowisko naturalne na skażenie. Mogą tu powstać przetwórnie, magazyny, montażownie.
- Trzeba przypomnieć, że nasza gmina od
lat stawia na rozwój. Nie byłoby nowych dróg
w naszej gminie, gdybyśmy solidnie nie przyłożyli się do pracy. Wykorzystaliśmy każdą
szansę w ostatnich latach, by rozwijać naszą
gminę. Najlepszym dowodem są właśnie liczne inwestycje zrealizowane, do których należy
modernizacja wszystkich dróg. Zmodernizowaliśmy i zbudowaliśmy wiele nowych dróg.
W naszej gminie w ostatnich latach powstały
nie tylko planowane inwestycje, a nawet dużo
więcej - podkreśla Piotr Papis.
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ODRZYWÓŁ

Ksiądz
Czesław Lisak
Kapłan niezłomny
1 marca obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych członków organizacji niepodległościowych
prześladowanych i mordowanych przez władze
komunistyczne po 1944r. Drugą grupa represjonowanych byli kapłani. Oprócz bardzo znanego
wydarzenia internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego, więzionego i torturowanego arcybiskupa Antoniego Baraniaka – sekretarza Prymasa, czy więzionego, torturowanego i skazanego
za opublikowanie raportu o prawdziwych organizatorach tzw. „Programu kieleckiego” biskupa
kieleckiego Czesława Kaczmarka. Była cała rzesza
mało znanych kapłanów, którzy zapłacili więzieniem i doznanymi represjami za godną postawę
i obronę wolności kościoła, narodu polskiego
i wolności słowa. Do takich księży należał późniejszy Proboszcz Parafii Łęgonice Małe (gm. Odrzywół) z lat 1954—1959, ks. Czesław Lisak. Urodził
się w Starej Wsi k. Szydłowca. Po skończeniu Seminarium w Sandomierzu został wyświęcony na
kapłana w 1940r. Był wikariuszem w Parafii Lipie
k. Końskich, a 1946r. objął wikariat i prefekturę
w Gimnazjum Państwowym w Przedborzu. Swoją postawą naraził się władzom komunistycznym
i musiał opuścić Przedborz. Od 1947r. objął wikariat w Pawłowie k. Starachowic. Aresztowany za
swoje „płomienne kazania” w obronie wolności
i własności prywatnej został w 1952r. skazany na
2 lata więzienia, które odsiedział w całości. Decyzją ks. biskupa Ordynariusza Sandomierskiego
Jana Kontego Larka został mianowany Proboszczem Parafii w Łęgonicach Małych. Parafie objął
po księdzu Walentym Ślusarczyku zaprzysiężonym w czasie okupacji członku AK i kapelanie
wojskowy. Ks. Walenty Ślusarczyk pochodził
z pobliskich Brzezek w gminie Klwów. W okresie
posługi kapłańskiej Parafia Łęgonice Małe liczyła
bez mała 1100 parafian (obecnie 250-300). Brak
było utwardzonych dróg dojazdowych do miejscowości. Wtedy główna komunikacja był transport łodzią do Łęgonic Dużych.

Komunikat dla właścicieli starych
pieców (tzw. „kopciuchów”)
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Sejmiku mazowieckiego stare piece
w województwie mazowieckim, nie posiadające ekologicznej , co najmniej 3-ciej klasy,
mogą być eksploatowane tylko do końca 2022r. Zachęcamy do skorzystania z programów rządowych „Non smog” i „Czyste Powietrze”, które dofinansowują wymianę starych
pieców i źródeł ciepła na nowe, spełniające normy ekologiczne. Zgodnie z inwentaryzacją
źródeł ciepła wykonaną przez Urząd Gminy, 12 % pieców w budynkach mieszkalnych
w gminie Odrzywół podlega wymianie do k.2022 roku.

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny w Warszawie na podstawie procedury naboru zakończonej egzaminem wybrał na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Odrzywół niżej wymienione osoby:
1. Maciągowski Hubert
2. Kmieciak Bartłomiej
Wobec powyższego tylko te osoby są upoważnione do przeprowadzania wywiadów spisowych w terenie.

Gmina partnerem przy realizacji
Programu „Czyste Powietrze”
Uprzejmie przypominamy mieszkańcom gminy Odrzywół, że Gmina Odrzywół jest od 2019 r.
partnerem przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”. W ramach porozumienia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pracownicy Urzędu Gminy pomagają przy
wypełnianiu wniosków do WFOŚiGW. W ramach
tego programu można uzyskać w zależności od
dochodu do 37 tys. zł. dotacji z przeznaczeniem na
wymianę starych pieców – źródeł ciepła i na termomodernizację budynku. Informacji udziela Pani
Sylwia Kwaśniak tel. 48/ 6716057 w. 50 w godzinach pracy Urzędu. Na wizytę w Urzędzie Gminy
prosimy umawiać się telefonicznie.

Kolejne Programy prospołeczne w Gminie
Odrzywół
Gmina Odrzywół pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej, ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 325 890 złotych z Program
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
2021”, oraz 115 300,80 złotych z Programu
„Opieka wytchnieniowa 2021”.
Celem Programu Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego
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wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Głównym celem programu Opieka wytchnieniowa 2021 jest wsparcie członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Projekty zostały napisane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole, realizatorem Programu również będzie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ewa Matuszczak
Kierownik GOP

ODRZYWÓŁ

Rozstrzygnięcie” Konkursu na Wielkanocną
palmę i pisankę”
Konkurs został zorganizowany przez Wójta Gminy Odrzywół oraz Kierownika Dziennego
Domu Senior+ dla wszystkich seniorów 60+
z terenu Gminy Odrzywół. Komisja w składzie:
Celina Pogorzała – sekretarz Gminy Odrzywół,
Zofia Wiktorowicz- kierownik DDS+ oraz Monika
Kopytowska i Mariusz Rzuczkowski – pracownicy
DDS+ zdecydowali nagrodzić następujące prace:
W kategorii – Palmy wielkanocne:
I miejsce – uzyskała palma zrobiona przez
p. Mariannę Szpinek z Kamiennej Woli
oraz 3 równorzędne nagrody otrzymały:
p. Marianna Giedasz z Cetnia, p. Krystyna Kopera
z Kamiennej Woli, p. Marianna Białczyk z Wysokina, p. Genowefa Maciągowska z Kamiennej Woli.
W kategorii - Pisanka:
I miejsce: p. Helena Wrona z Odrzywołu.
Poza konkursem seniorki z DDS+ wykonały
palmy, którymi zostały udekorowane pomniki
Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego znajdujące
się przy odrzywolskim Kościele.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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Ocena obszarowa jakości wody
Narodowy Spis
przeznaczonej do spożycia za 2020 rok Powszechny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze przedstawia ocenę obszarową wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Potworów za rok 2020.

Agnieszka Natorska

Poniżej podajemy indywidualny link do połączenia z tłumaczem migowym online.
https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=NSP1423052
Wsparcie dla osób głuchych, które będą
chciały się spisać samodzielnie.
Można też skorzystać w przypadku wizyty
osoby głuchej w punkcie spisowym.
Instrukcja instalacji i obsługi tłumacza on-line jest dostępna w plikach do pobrania.
Tam również znajduje się grafika z oznaczeniem języka migowego. Prawidłowe działanie połączenia z tłumaczem migowym można sprawdzić
wyłącznie wybierając jednego z dwóch tłumaczy
NSPTlumacztestowy1 lub NSPTlumacztestowy2

Ogłoszenie Wójta Gminy Potworów

Wójt Gminy Potworów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Potworów, który odbędzie się 4 czerwca 2021 r.,
pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Potworowie ul. Radomska 2A
Potworów, dnia 2021-04-15
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących nieruchomości:
1. Lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej
powierzchni 44,53 m2.Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu wynosi 4453/65052. Nieruchomość położona jest w obrębie Długie,
gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni 0,2304 ha uregulowana Dec Nr WRR-R-77231/55/02JW w księdze wieczystej nr RA1P/00018791/3.
Cena Nieruchomości 152 400,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych). Wadium 22 860,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące
osiemset sześćdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2021r. o godzinie 1000 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
2. Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki
i przedpokoju o łącznej powierzchni 35,23 m2. Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu wynosi 3523/65052. Nieruchomość położona
jest w obrębie Długie, gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni 0,2304 ha uregulowana Dec Nr WRR-R-77231/55/02JW w księdze wieczystej
nr RA1P/00018791/3. Cena Nieruchomości 118 960,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Wadium 17 844,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote). Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2021 o godzinie 1015 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
3. Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni 36,18 m2. Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu wynosi 3618/65052. Nieruchomość położona
jest w obrębie Długie, gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni 0,2304 ha uregulowana Dec Nr WRR-R-77231/55/02JW w księdze wieczystej
nr RA1P/00018791/3. Cena Nieruchomości 121 630,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych). Wadium 18 695,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2021 o godzinie 1030 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
4. Lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z jednego pokoju, pokoju z aneksem kuchennym,
łazienki i przedpokoju o powierzchni 45,95 m2.Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu wynosi 4595/65052. Nieruchomość położona
jest w obrębie Długie, gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni 0,2304 ha uregulowana Dec Nr WRR-R-77231/55/02JW w księdze wieczystej
nr RA1P/00018791/3. Cena Nieruchomości 156 600,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych). Wadium 23 490,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2021 o godzinie 1045 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
5. Lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej. Lokal składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennymi, łazienki i przedpokoju o powierzchni 62,96 m2. Udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu wynosi 6296/65052. Nieruchomość położona
jest w obrębie Długie, gmina Potworów, działka nr 181/3 o powierzchni 0,2304 ha uregulowana Dec Nr WRR-R-77231/55/02JW w księdze wieczystej
nr RA1P/00018791/3. Cena Nieruchomości 207 000,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych). Wadium 31 050,00 zł (słownie: trzydzieści jeden
tysięcy pięćdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2021 o godzinie 1100 pokój nr 1 w budynku Urzędu Gminy.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu i przedłożenie pokwitowania wpłaty Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu oraz:
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∙∙

w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
∙∙ w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego
odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru
winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Potworów – w BS Przysucha o/Potworów 56 9145 1037 1003 9066 2000 0005
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu oraz podmiot w imieniu którego wadium jest wpłacane.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 31.05.2021r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Potworów.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy Potworów, ul. Radomska 2A ( pokój Nr 15 ), tel. 048 67 13 046, e-mail:budowlany@potworow.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Marek Klimek

Opoczyńskie Stroje Ludowe dla chłopców
i dziewczynek oraz nowy sprzęt nagłaśniający
Stowarzyszenie Chili-Babki z Potworowa zakupiło Zestaw Sprzętu Nagłaśniającego do Sali
Gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Potworowie.
Ramach tego projektu zakupione zostały
również Opoczyńskie Stroje Ludowe dla chłopców i dziewczynek.

Operacja została sfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Wszyscy Razem”.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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XXIV Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha

W dniu 25 marca 2021r. o godz. 10.00 w sali
widowiskowej Domu Kultury w Przysusze odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha. Obrady prowadził Pan Mirosław Pierzchała
Przewodniczący Rady, a funkcję sekretarza pełnił Pan Stanisław Kądziela Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady po otwarciu
XXIV Sesji i po stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek oraz formę przebiegu obrad, które
już po raz kolejny ze względu na utrzymującą
się epidemię, odbyły się w systemie zdalnym.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia oraz
w celu zachowania środków bezpieczeństwa,
Radni na sali obrad byli obecni o wyznaczonej
godzinie, zgłaszali się pojedynczo w określonych odstępach czasowych, aby oddać głosy
na przygotowane projekty uchwał. W trakcie
sesji Przewodniczący Rady przekazał informację

dotyczącą oświadczeń o przyjęciu i zapoznaniu
się Radnych ze Sprawozdaniem z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze za 2020r., Sprawozdaniem
z działalności Działu Świadczeń Wychowawczych oraz Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego za 2020r., Sprawozdaniem z działalności Domu Kultury w Przysusze
za 2020r. oraz Sprawozdaniem z działalności
Biblioteki Publicznej w Przysusze za 2020r.
W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Domu
Kultury w Przysusze Pani Katarzyna Bochyńska-Wojdył szczegółowo przedstawiła informacje dotyczące działalności Domu Kultury
w Przysusze w minionym roku, wyjaśniając przy
tym jak działalność instytucji w 2020r. różniła
się od dotychczasowej ze względu na epidemię COVID-19. W związku z panującą sytuacją

wszystkim osobom,które współtworzą samorząd i przyczyniają się
do jego rozwoju, składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności.
Dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności,
a także wspólną troskę o dobro naszej „Małej Ojczyzny”.
Życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz powodzenia w realizacji podjętych
zamierzeń. Podejmowane przez Państwa inicjatywy, niech będą zauważane

i doceniane oraz przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców
naszej wspólnoty.
Przewodniczący Rady

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

Gminy i Miasta Przysucha

Gminy i Miasta Przysucha

Gminy i Miasta Przysucha

Mirosław Pierzchała

Rafał Seta

Tomasz Matlakiewicz

epidemiczną, wprowadzane
były nowe zasady mające na
celu ograniczenie możliwości
zakażenia oraz zapewnienie
maksymalnego bezpieczeństwa dla pracowników i osób
przebywających w placówce.
Omówiona została kwestia
współpracy z instytucjami
i organizacjami, wydarzenia
kulturalne i sportowo-rekreacyjnych, które miały miejsce
w minionym roku, jak również
wpływ epidemii na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży
i dorosłych czy też wiele innych planowanych uroczystości, które niestety nie odbyły się. Następnie Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Przysusze Pan Jerzy Kwaśniewski
przedstawił informacje z działalności Biblioteki Publicznej
w Przysusze w 2020 roku,
dotyczące min. zadań statutowych biblioteki, liczby bibliotek
publicznych działających na
terenie Gminy i Miasta Przysucha, których działalność w 2020r. również podporządkowana była zaleceniom i obowiązującym
obostrzeniom związanym z epidemią. Ponadto
przybliżone zostały kwestie księgozbiorów, liczby czytelników oraz prowadzonych działań w zakresie promocji książki i czytelnictwa na terenie
Gminy i Miasta Przysucha. W czwartym punkcie
sesji Pan Stanisław Kądziela Zastępca Przewodniczącego Rady odczytał zgłoszone projekty
uchwał, które następnie poddane zostały głosowaniu, w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2021 – 2023
(głosowanie: za-14, przeciw-0, wstrzymało się0), przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha
na rok 2021 (głosowanie: za-13, przeciw-1,
wstrzymało się-0), wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w Przysusze przy ul. Blachownia (głosowanie:
za-0, przeciw-12, wstrzymało się-2), określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania
Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2021 – 2027 (głosowanie:
za-14, przeciw-0, wstrzymało się-0),funduszu sołeckiego na 2022 rok (głosowanie: za-6,
przeciw-7, wstrzymało się-1),zmian w budżecie
Gminy i Miasta Przysucha na 2021 r. oraz zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212026 (głosowanie:za-13, przeciw-1, wstrzymało się-0). Głosowanie zostało przeprowadzone
w formie pisemnej, w wyniku którego po podliczeniu głosów 5 z 7 zaproponowanych projektów uchwał zostało przyjętych przez Radę.
Ostatnim punktem sesji było odczytanie pism,
które wpłynęły do Rady, po czym obrady marcowej sesji zostały zamknięte.

Dorota Widawska
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Z działalności OSP w Przysusze
Ochotnicza Straż Pożarna, to głównie służba,
ale też ciężka praca zgranego i dobrze wyszkolonego zespołu strażaków, którzy są gotowi nieść
pomoc potrzebującym o każdej porze, niezależnie
od okoliczności czy warunków atmosferycznych.
Każda akcja mniejsza czy większa niestety niesie
za sobą ryzyko, dlatego podziękowania należą się
najbliższym, rodzinom za nieocenione wsparcie,
wyrozumiałość i cierpliwość. To właśnie najczęściej
strażacy-ratownicy pojawią się jako pierwsi na miejscu zdarzenia i muszą umieć fachowo udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Ochotnicy na co
dzień pracują w różnych zawodach, ale starają się
godzić swoje obowiązki ze służbą na rzecz drugiego
człowieka. A jak to jest, być strażakiem ochotnikiem w szeregach jednostki Przysuskiej? -Działanie w szeregach OSP, to poświęcanie prywatnego
czasu na to, aby być w ciągłej gotowości bojowej,
utrzymaniu sprawności sprzętu i ciągłym nabywaniu wiedzy z zakresu wiedzy technicznej, bądź tak
ważnej w ostatnim czasie pierwszej pomocy przedmedycznej- powiedział Hubert Potocki, naczelnik
w OSP Przysucha. Stoi na czele Jednostki Operacyjno-Technicznej, która wchodzi również w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG),
a od 1 marca 2021r. Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej w Przysusze. Hubert Potocki ma 31 lat, urodził się i mieszka w Przysusze. Ukończył WSH w Kielcach na kierunku Administracja o specjalizacji Bezpieczeństwo
Publiczne. Z OSP Przysucha związany od 2002r.,
gdzie swoją działalność zapoczątkował jako członek
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od 13 lat, jako
strażak czynnie uczestniczy w akcjach ratowniczogaśniczych, a od 2013r. już jako dowódca sekcji.
W Zarządzie od 10 lat, natomiast funkcję naczelnika w OSP Przysucha sprawuje od 2016r. Prawie
20 letnia działalność w OSP oraz udział w wielu specjalistycznych szkoleniach, umożliwiły mu nabycie
wiedzy i cennych umiejętności, które dzisiaj ułatwiają prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Stawia na rozwój Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej pod kątem wyposażenia, sprzętu i mobilności,
a także pozyskiwania kolejnych ochotników w sze-

regi straży, a zwłaszcza młodszego pokolenia. W przypadku
Komendanta
Potockiego,
wstąpienie w szeregi OSP,
to także realizacja pasji, jaką
jest Straż Pożarna. Należy
zaznaczyć, że nieodzownym
elementem funkcjonowania
jednostki OSP, jest też ścisła
współpraca z Komendantem
Powiatowym
Państwowej
Straży Pożarnej i innymi służbami. W przypadku jednostki
z Przysuchy przy okazji świąt,
bądź np. okresu wakacyjnego
ustalane są przez Naczelnika
dyżury spośród członków JOT
-u. Jak podkreśla Komendant
Hubert Potocki: -Przynależność do OSP niesie za sobą
same pozytywy. Odporność
na stres podczas trudnych
zdarzeń losowych oraz cykliczne szkolenia mogą pomóc
w staraniach przyszłych adeptów do struktur PSP. Nabyta
wiedza niejednokrotnie przydaje się w życiu codziennym. Zachęcam wszystkich
zainteresowanych do wstąpienia w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych.
Warto podkreślić sukcesy przysuskiej jednostki
także na innej płaszczyźnie. W minionych latach do
jednostki OSP Przysucha udało się pozyskać wiele
nowego, a zarazem niezbędnego sprzętu i wyposażenia takiego jak min. średni samochód ratowniczo-gaśniczy z nowym urządzeniem do ratownictwa
drogowego, łódź z silnikiem zaburtowym, sprzęt
łączności czy też armaturę pożarniczą oraz specjalistyczną odzież i hełmy. W ostatnim czasie przy
dużym wsparciu ze strony samorządu oraz dotacji
pozyskiwanych z sukcesem ze źródeł zewnętrznych,
zmienia się wizerunek strażnicy. Zakończony został
etap wymiany wszystkich bram garażowych, dzięki
zabezpieczonym środkom zaplanowano wymianę

dachu na budynku, a następnie wymianę stolarki
okiennej wraz z elewacją. Warto dodać, że w ubiegłym roku na strażnicy pojawiła się również instalacja
fotowoltaiczna. I to nie koniec ambitnych działań i zamierzeń, jakie sobie wyznaczyli druhowie na kolejne
lata. - Pragnę zaznaczyć, że za sukcesem w zakresie
pozyskanego sprzętu i środków finansowych na realizację zadań, stoi wielu wspaniałych ludzi, którym
brać strażacka nie pozostaje obojętna. Począwszy od
Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Pana Tomasza Matlakiewicza, Rady Gminy i Miasta Przysucha,
poprzez pracowników Urzędu, Komendanta PPSP
w Przysusze Pana Marcina Sokoła, sponsorów
i instytucje dotujące oraz wszystkie inne osoby nas
wspierające. Chciałbym również wyszczególnić
i podkreślić dużą zasługę oraz wkład ciężkiej pracy
przy realizacji projektów Prezesa Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Przysusze, a prywatnie mojego starszego brata-druha Kamila Potockiego. Wszystkim serdecznie
dziękuję-powiedział Hubert Potocki.
Jednostka OSP w Przysusze od kilku lat
odnotowuje największą ilość zdarzeń w
regionie, dlatego kluczowy jest ciągły jej
wszystkim Strażakom składamy najserdeczniejsze podziękowania za trud,
rozwój i doposażenie. Oprócz udziału
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, drupoświęcenie i niesioną pomoc tym, którzy jej potrzebują.
howie udzielają się także w szkoleniach,
Dziękujemy za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha,
pogadankach z uczniami szkół z terenu
Gminy i Miasta Przysucha, jak również
okazywany heroizm i niezłomną postawę w obliczu zagrożenia.
w zabezpieczeniach imprez masowych
Życzymy zdrowia, siły i wytrwałości w wypełnianiu obowiązków.
czy innych wydarzeń. W dalszym ciągu
Pomyślność niech towarzyszy Wam każdego dnia, a Św. Florian otacza opieką.
stawiane są przed jednostkom nowe
wyzwania oraz podejmowane działania
zmierzające do poprawienia jakości jej
Burmistrz
Przewodniczący Rady
Zastępca Burmistrza
funkcjonowania. Wszystkie realizowaGminy i Miasta Przysucha
Gminy i Miasta Przysucha
Gminy i Miasta Przysucha
ne zadania, mają na celu zwiększanie
Tomasz Matlakiewicz
bezpieczeństwa mieszkańców i nieMirosław Pierzchała
Rafał Seta
zawodności podczas prowadzonych
akcji.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż oraz na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Przysucha
1.Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3-ch lat: 1.Nr działki 2616/26, Nr
KW RA1P/00018904/9, Powierzchnia działki 1250 /m2/, Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa
o powierzchni 1250 m2, na której urządzony jest taras utwardzony betonem, przystań z wypożyczalnią sprzętu
wodnego (niewielki obiekt typu kontenerowego nie związany na stałe z gruntem) i część plaży. Dwa drewniane
pawilony usługowo-handlowe i drewniana wiata na tarasie, stanowią nakłady dzierżawcy i zgodnie ze zleceniem
nie wchodzą w zakres wyceny. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, na
terenach uzbrojonych w sieć energetyczną, wodociągowa, teletechniczną i oświetleniową. Przeznaczenie w planie miejscowym: Działka leży na terenach wód powierzchniowych, terenach leśnych i zadrzewionych oraz rolnych w obszarze terenów szczególnego zagrożenia powodzią, na terenie obszaru chronionego krajobrazu- lasy
przysusko – szydłowieckie. Zgodnie z aktualnym zainwestowaniem są to tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.
Położenie ul. Topornia, 26-400 Przysucha. Cena wywoławcza /w zł/ Opłata dzierżawna roczna 2 622,- + Vat 23%
=3 225,06,- Wysokość wadium /w zł/1800,- 2.Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: 1. Nr działki 532/32,
Nr KW RA1P/00021532/4, Powierzchnia działki 1321 /m2/, Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana. Opis nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu pokój nr 4a. Przeznaczenie w
planie miejscowym: Teren zabudowy mieszkalno-usługowej, Położenie ul. Krakowska, 26-400 Przysucha. Cena
wywoławcza /w zł/ 36 763,-+ Vat 23% = 45 218,49, Wysokość wadium /w zł/ 4 000 /zł/,-; 2. Nr działki 532/33,
Nr KW RA1P/00021532/4, Powierzchnia działki 1321 /m2/, Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana. Opis nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu pokój nr 4a. Przeznaczenie
w planie miejscowym: Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Położenie ul. Krakowska, 26-400 Przysucha. Cena wywoławcza /w zł/ 36 763,- + Vat 23% = 45 218,49, Wysokość wadium /w zł/ 4 000 /zł/,-; 3. Nr
działki 532/34, Nr KW RA1P/00021532/4, Powierzchnia działki 1321 /m2/, Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana. Opis nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu pokój
nr 4a. Przeznaczenie w planie miejscowym: Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Położenie ul. Krakowska,
26-400 Przysucha. Cena wywoławcza /w zł/ 36 763,- + Vat 23% = 45 218,49, Wysokość wadium /w zł/
4 000 /zł/; 4. Nr działki 4508, Nr KW RA1P/00008415/1, Powierzchnia działki 694 /m2/, Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana ma kształt nieforemnego wielokąta. Przeznaczenie w planie miejscowym: Tereny budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Położenie ul. Czemińskiego, 26-400 Przysucha. Cena wywoławcza /w zł/ 34 284,- +Vat 23% = 42 169,32,- Wysokość wadium /w zł/ 4 000 /zł/,-;5. Nr działki 2854/3, Nr KW
RA1P/00043104/5, Powierzchnia działki 1,4248 ha, Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa ma kształt
foremnego wielokąta, nie utrudniającego zagospodarowania, jest niezabudowana obiektami kubaturowymi,
porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami i krzewami, jest ogrodzona, leży na terenach z dostępem do sieci
energii elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny ZPOW HORTEX, zabudowa przemysłowo
-handlowa oraz działki niezabudowane użytkowane rolniczo. W niewielkiej odległości znajduje się zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie w planie miejscowym: Przedmiotowa działka leży na terenach
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, terenach gleb klas chronionych. Położenie Skrzyńsko, ul. Przemysłowa.
Cena wywoławcza /w zł/ 269 268,- + Vat 23% = 331 199,64,- Wysokość wadium /w z/ 30 000 /zł/,-. Przetarg
odbędzie się dnia 11.05.2021r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Wadium należy
wpłacać do dnia 06.05.2021r. na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 1111
0000 4906 8964.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszej gminie. Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której na pierwszym
miejscu jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też
przyjęte obecnie metody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.
Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną na stronie
https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej
lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Osoby, które nie mają komputera lub Internetu,
mogą zgłosić się do Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze, gdzie będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez
telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do
piątku od 8:00 do 18:00. Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej
kolejności, ze względu na sytuację epidemiczną, będą się kontaktować z niespisanymi osobami telefonicznie.
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną
ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną
- będą należycie i starannie zabezpieczone.W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy
kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym tel.48 675 22 19 w godzinach pracy Urzędu. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/. Przypominając o wspólnej odpowiedzialności za naszą gminę
i miasto, apeluję o udział w spisie powszechnym 2021.

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Wojciech Masłowski
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Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Przysusze - Zwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników Spółki
Dnia 15 kwietnia 2021r. w Urzędzie Gminy
i Miasta w Przysusze odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Przysusze.
Zgromadzenie otworzył i przewodniczył obradom Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Pan
Tomasz Matlakiewicz, reprezentujący jedynego
wspólnika Spółki Gminę i Miasto Przysucha.
Głównym przedmiotem obrad Zgromadzenia
Wspólników było: rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego za 2020r., podjęcie
uchwały o podziale zysku za 2020r., udzielenie
członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrachunkowy 2020. Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie
finansowe za rok obrachunkowy 2020 wykazało
zysk netto w kwocie 297 395,69zł i jednocześnie wykazano stratę na przychodach i kosztach
operacyjnych. Następnie podjęta została uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu
Spółki na koniec kadencji Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2020r. Na koniec posiedzenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha podziękował Zarządowi
za dotychczasową pracę w Spółce zaznaczając, że w związku z upływem kadencji Zarządu
wygasa umowa o zarządzanie spółką PGKiM
i formuła współpracy wyczerpała się. W dniach
14 i 15 kwietnia 2021r. miało miejsce również
posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o
w Przysusze. Podczas tych posiedzeń Rada
Nadzorcza m.in. dokonała pozytywnej oceny
sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Zarządu Spółki, zaopiniowała
pozytywnie propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto na pokrycie strat z lat ubiegłych i w pozostałej części na kapitał zapasowy
Spółki, podjęto również uchwałę o pozytywnej
opinii w sprawie wniosków o udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu z tytułu pełnienia
obowiązków w 2020r. W związku z upływem
dwuletniej kadencji Zarządu Spółki PGKiM
Sp. z o.o., podjęta została przez Radę Nadzorczą uchwała o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu członków zarządu Spółki mijającej kadencji
i powołani zostali członkowie Zarządu Spółki na
nową dwuletnią kadencję w składzie: 1. Bogdan
Rutkowski- Prezes, 2. Krzysztof Kowalewski –
członek Zarządu. Nowo powołanemu Zarządowi
życzymy powodzenia, siły i wytrwałości oraz pomyślności w realizacji obranych celów.
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Ofiara zbrodni
katyńskiej
ze Skrzyńska
Posterunkowy
Jan Ryszard Zygadliński, policjant Policji
Państwowej, urodził
się 20 marca 1913 r.
w Skrzyńsku w gminie
Przysucha. Był synem
Stanisława Zygadlińskiego i Marianny
z Branszteterów. Jego
ojciec piastował wiele
funkcji
urzędowych
i społecznych. Był m.in. wójtem gminy Skrzyńsko
i kapelmistrzem miejscowej orkiestry przykościelnej.
Matka, Marianna Zygadlińska była córką wieloletniego dyrygenta skrzyńskiej orkiestry, Tomasza Bransztetera. W Skrzyńsku Jan Zygadliński budował struktury Przysposobienia Wojskowego, organizował
oddział konny PW przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Był współzałożycielem oddziału Związku Strzeleckiego; w zarządzie organizacji pełnił funkcję skarbnika.
W 1932 r. ukończył w Warszawie kurs kierowców
samochodowych Heliodora Prylińskiego, a następnie
w 1935 r. w Krakowie Szkołę Podoficerską 5 Batalionu Czołgów i Samochodów Pancernych. Dwa lata
później rozpoczął służbę w Policji. Po ukończeniu
w 1938 r. Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich w pow.
żółkiewskim, został skierowany do woj. łódzkiego
z przydziałem do Komendy Policji w Sieradzu. Zamordowany w 1940 r. w Twerze, pochowany na
cmentarzu w Miednoje. W 2007 r. pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

Oprac. A. Zarychta-Wójcicka

„Broni nie oddam, munduru aż do śmierci
nie zdejmę...”
Taką obietnicę, jesienią 1939 r., złożył swoim
podkomendnym, mjr Henryk Dobrzański „Hubal”,
legendarny dowódca Oddziału Wydzielonego
Wojska Polskiego.30 kwietnia minęła 81 rocznica śmierci „najwierniejszego z wiernych
synów Ojczyzny”, który swej żołnierskiej przysięgi nie złamał, honoru
polskiego munduru nie splamił. Legenda mjr „Hubala”
jest wciąż żywa w pamięci
mieszkańców Ziemi Przysuskiej, która była jednym z wiel miejsc rozsławionych bohaterskimi
czynami tego wielkiego
Polaka i patrioty. Mjr Henryk Dobrzański pochodził
z rodziny szlacheckiej, o głębokich tradycjach patriotycznych, co z pewnością wpłynęło
na jego postawę wobec klęski wrześniowej. Ten, wychowany w duchu ideałów
wolnościowych, wnuk powstańca styczniowego
jako jeden z nielicznych nie poddał się ogólnemu
zwątpieniu lecz zamierzał walczyć do końca, bez
względu na to, czy tym końcem będzie wolność
Polski, czy też śmierć ostatniego żołnierza. Po
kapitulacji Warszawy, przedostał się wraz z grupą
ochotników w rejon Gór Świętokrzyskich, gdzie
sformował Oddział Wydzielony Wojska Polskiego. Działalność „Hubala” była czymś niezwykłym
i wyjątkowym w historii polskieg ruchu oporu,
miała bowiem nie tylko znaczenie militarne ale
przede wszystkim moralne. Istnienie oddziału
w dużej mierze przyczyniło się do przełamania
apatii i bierności, panującej w społeczeństwie
polskim, porażonym i przytłoczonym klęską woj-

ny obronnej. „Hubal” dawał Polakom nadzieję
na zrzucenie niemieckiego jarzma, niósł wiarę
że „Jeszcze Polska nie zginęła...”. Wraz z nadejściem wiosny Niemcy rozpoczęli zakrojoną na
szeroką skalę akcję, mającą na celu likwidację
„Szalonego Majora”.30 marca 1940 r.
pod Huciskiem oraz 1 kwietnia
1940 r. pod Szałasem, doszło
do zwycięskich potyczek
oddziału z przeważającymi
siłami wroga. Wymykając
się z niemieckiego okrążenia „Hubal” wraz ze
swoimi ułanami dotarł
do lasów spalskich, które okazały się końcowym
etapem jego żołnierskiej
wędrówki. 30 kwietnia,
o świcie, w niewielkim sosnowym zagajniku, nieopodal wsi
Anielin, zginął „ostatni polski zagończyk”, oficer niezłomny, który swą postawą
udowodnił, że honor jest ważniejszy od śmierci. Przeszedł do narodowej legendy jako ostatni
żołnierz i pierwszy partyzant II Rzeczypospolitej.
Pokazał Polakom, że nigdy nie wolno godzić
się z agresją i przemocą lecz należy stawić jej
czynny opór. Dzisiejszy świat boryka się z upadkiem wartości i brakiem autorytetów, dlatego
potrzebni są bohaterowie na miarę mjr Henryka
Dobrzańskiego, człowieka, który swej życiowej
dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna”pozostał wierny
do końca. Niech jego bohaterska postawa będzie
dla nas wzorem i drogowskazem. Pamiętajmy że
„Ojczyzna w sercu się zaczyna”. Nieśmy ją więc
z dumą i honorem.

Maria Madej-Sompolska

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja obchodzimy okrągłą 230 rocznicę uchwalenia „Ustawy rządowej” nazywanej Konstytucją
3 Maja. Wiek XVIII nie zapisał się „złotymi zgłoskami” zgłoskami w historii Rzeczypospolitej. Był to czas
kryzysu, anarchii oraz ingerencji sąsiadów w sprawy
wewnętrzne państwa polskiego. W 1764 r. na króla
wybrano Stanisława Poniatowskiego, okres jego rządów to próby ratowania „tonącego okrętu” jakim była
wówczas Polska. Pierwsze próby zmian przeprowadzono podczas sejmu konwokacyjnego, natomiast
najważniejsze to reformy Sejmu z lat 1788- 1792,
zwanego Czteroletnim lub Wielkim. Jego największym dziełem była uchwalona 2 V 1791 r. , druga na
świecie i pierwsza w Europie konstytucja. Na początku 1791r. król opracował projekt ustawy, który był
podwaliną do dyskusji z czołowymi liderami stronnictwa patriotycznego H. Kołłątajem, I. Potockim
i S. Małachowskim. Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu nie powiodła się sztuka zapewnienia
następstwa tronu swojemu bratankowi, natomiast
decyzję o powołanie na tron elektora saskiego Fryderyka Augusta uważał za przejściową. Za autorski
wkład, w ustawę, monarchy można uznać wprowadzenie zasady trójpodziału władzy, w miejsce instytucji sejmu rządzącego, władzę prawodawczą miał

sprawować sejm, a nie sejmiki. Senat otrzymał ograniczone prawo zawieszania uchwał izby poselskiej.
Ponadto król zaproponował wzmocnienie władzy
wykonawczej i roli w niej monarchy. Kompromisowa
wersja ustawy została opracowana przez Kołłątaja
w III 1791 r., która stała się podstawą pierwszej europejskiej konstytucji. Gdy projekt ustawy był gotowy
należało uzyskać poparcie większości posłów, pewne
było, że stronnictwo hetmańskie będzie przeciwne
zmianom. Postanowiono, że ustawa będzie przedstawiona w czasie ferii wielkanocnych, gdy większość przeciwników przebywała w swoich domach,
a głosowanie trwać będzie jeden dzień bez przeprowadzania dyskusji nad każdym z punktów. W dniu
3 maja 1791 r. uchwalono konstytucję, nastąpiło to wbrew obowiązującym procedurom
i głosowano w niepełnym składzie, był to zamach stanu. W głosowaniu uczestniczyło
182 posłów, spośród których 110 było jej zwolennikami. Aby w stolicy zapewnić porządek
i ochronę w przypadku reakcji przeciwników
zmian, Stanisław August Poniatowski nakazał
gwardii otoczyć Zamek Królewski. Uchwalenie
„ustawy rządowej” wywołało entuzjazm Warszawiaków. Konstytucja wprowadzała oświe-
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ceniową zasadę podziału władzy na: prawodawczą
(dwuizbowy sejm), wykonawczą (Straż Praw i król)
i sądowniczą (magistratury). Wprowadzała monarchię konstytucyjną, znosiła wolną elekcję i liberum
veto. Wprowadzane zmiany nie podobały się zarówno carycy Katarzynie II jak i stronnictwu hetmańskiemu, czego skutkiem była konfederacja targowicka
i wojna polsko-rosyjska 1792 r. Znaczenie konstytucji, mimo iż nie weszła w życie, było ogromne, był
to pierwszy krok w kierunku zmian ustroju, zwiększył
się autorytet państwa, natomiast po upadku Rzeczypospolitej stała się inspiracją dla patriotów walczących o wolność kraju.

Artur Maroszek

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

3 MAJA

DZIEŃ FLAGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 MAJA
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Pomimo pandemii Dom Kultury pracuje

Z dniem 14 kwietnia 2021 r. zasady bezpieczeństwa dotyczące m.in. instytucji kultury,
zostały przedłużone. W związku z powyższym
Dom Kultury w Przysusze wraz ze świetlicami
na terenie gminy Przysucha pozostają nadal zamknięte. Wszystkie zajęcia stacjonarne organizowane przez Dom Kultury są nadal odwołane.
Bardzo ciężko jest przestawić się z „pracy twarzą

w twarz”, na pracę on-line. Brakuje spotkań, rozmów, wymiany poglądów. Jest inaczej. Nie ma
kontaktu z odbiorcą. Wydaje mi się, że tak samo,
jak uczestnicy wydarzeń, organizowanych przez
nasz dom kultury, czy świetlice – potrzebują kontaktu, tak samo, nam – pracownikom instytucji
kultury, brakuje odbiorców naszych wydarzeń.
Z mieszkańcami, którzy przychodzą na werni-

Zakończył się trwający prawie dwa lata
I etap modernizacji Muzeum im. O. Kolberga
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont dachu (więźby, pokrycia, orynnowania). Wymieniona została instalacja centralnego
ogrzewania na zasilane opałem gazowym z miejscowej sieci. Przeprowadzono remont elewacji
zewnętrznej budynku (tarasu, zewnętrznych
schodów głównych i bocznych, m.in. poprzez
wymianę podestów, stopni i cokołów z płyt piaskowca na płyty granitowe). Dokonano wymiany
stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz
wszystkich instalacji. Przeprowadzono rearanżację pomieszczeń obsługi zwiedzających: sieni
recepcyjnej, szatni, sanitariatów. Powiększona
została powierzchnia ekspozycyjna wystaw cza-

sowych. Przebudowano magazyn eksponatów,
pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Zagospodarowany został teren wokół Muzeum. Wyremontowano ciągi piesze i drożne wokół budynku, wykonano nową nawierzchnię z płyt i kostki
granitowej. Obiekt zyskał efektowną iluminację.
Kolejny etap prac będzie obejmował wyposażenie obiektu. Inwestycja, którą finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, zamknie się
w kwocie około 7 mln zł. Uroczyste otwarcie Placówki planowane jest we wrześniu lub na początku października br.

oprac. A. Zarychta-Wójcicka

saż, czy koncert, można porozmawiać, wymienić
poglądy, uśmiechnąć się, w wirtualnym świecie
brakuje spontanicznej reakcji odbiorcy. Na pewno wolelibyśmy, żeby to wszystko odbywało się
w takiej zwykłej formule, tak jak odbywało się
wcześniej. Nadal intensywnie pracujemy i przygotowujemy budynek na przyjęcie mieszkańców.
Przygotowujemy kolejne wydarzenia, z nadzieją,
że już po raz ostatni będą one umieszczone w Internecie. Obecnie, zarówno Przysuska Orkiestra
Dęta jak muzycy i wokaliści, którzy współpracują
z Domem Kultury, pracują nad programem z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Trwają próby z zachowaniem reżimu sanitarnego i już dzisiaj zapraszamy do spotkania z nami
w sieci. Instruktorzy Domu Kultury biorą udział
w Programie Towarzyszenia realizowanym przez
Mazowieckie Obserwatorium Kultury, by przygotować się jeszcze lepiej na spotkanie z mieszkańcami. Tuż przed Wielkanocą przed budynkiem
Domu Kultury pojawiło się ażurowe jajo wypełnione kolorowymi bratkami. Chociaż w ten sposób chcieliśmy zaakcentować radość i nadzieję,
że wiosna przyniesie zmianę. Zmianę na lepsze.
Nadzieje, że jeszcze w tym roku uda nam się spotkać z Państwem w Domu Kultury w Przysusze.

Katarzyna Bochyńska – Wojdył

Pomoc żywnościowa
trafiła do mieszkańców
Gminy i Miasta Przysucha
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha już po raz
kolejny zrealizowany został program pomocy żywnościowej dla mieszkańców w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program mający
na celu zapewnienie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się
w trudnej sytuacji, które z powodu niskich dochodów, nie mogą zakupić niezbędnych produktów
spożywczych. W ramach tegorocznej akcji pomocowej, która rozpoczęła się pod koniec marca,
330 paczek z artykułami spożywczymi trafiło do
osób zakwalifikowanym przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze, który
zajmował się również ich dystrybucją wśród mieszkańców. Wsparcie w postaci przekazywanych zestawów artykułów spożywczych, jest nieodpłatne
i pochodzi z Radomskiego Banku Żywności.

Dorota Widawska
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Powitanie Wiosny
ta i kto pierwszy budzi się z zimowego snu. Dzieci
były zachwycone. Bardzo ciekawie opowiedziała
dzieciom o drzewach, jak długo rosną i oczywiście, jak są potrzebne człowiekowi. Przyniosła
w prezencie kilka sadzonek sosen. Dzieci mogły
z bliska obejrzeć budowę ich korzeni i dowiedziały się w jaki sposób dbać o drzewa, aby pięknie
wyrosły. Ponieważ pogoda dopisała przedszkolaki
uczestniczyły w posadzeniu ofiarowanych sadzonek. Pani Leśnik pokazała nam jak sadzi się drzewka, a przedszkolaki zobowiązały się do podlewania
i dbania o nie. Serdecznie dziękujemy Pani Marcie
za miłe i pouczające spotkanie. Jesteśmy pewni,
że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków
sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

Bernadeta Dubaj

Mimo, iż kalendarzowa wiosna w tym roku
powitała nas śniegiem, Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Przysusze nie
straciły dobrych humorów i przywitały wiosnę
z uśmiechem na twarzy, śpiewając jej wesołe
piosenki i przygotowując kolorowe portrety.
Nie zabrakło również Marzanny, z którą, mamy
nadzieję, zima szybko odpłynie do morza.

„Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…”

Wychowawczynie Przedszkola

W dniu 22 marca dzieci z Samorządowego
Przedszkola Nr 1 w Przysusze świętowały Pierwszy
Dzień Wiosny. Uroczystości powitania Wiosny dzieci
rozpoczęły w swoich grupach. Panie przygotowały
dużo konkursów, gier i zabaw związanych z tematyką
pór roku. Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju
topienia Marzanny. Pomimo tradycji zdecydowały
się, żeby nie niszczyć Marzanny lecz wysłać ją pocztą do Królowej Zimy. Grupa najstarsza postanowiła
ze śpiewem maszerować w wiosennym pochodzie
wokół przedszkola, na czele którego widniał Gaik.
Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią
dnia było spotkanie z panią leśnik, która opowiedziała
najmłodszym, jak wyglądają pierwsze oznaki wiosny
w lesie, w parku.. jak zachowują się wówczas zwierzę-

Sukcesy Drużyny Juniorów Młodszych Oskara Przysucha
Drużyna Juniorów Młodszych Oskara Przysucha zaliczyła udaną rundę jesienną 2020, zajmując
drugą pozycję w tabeli, pozwoliło to naszej drużynie
awansować do I Ligi Juniorów ROZPN. Piłkarze mają
już za sobą pierwszy mecz o punkty w tym roku
tj. wyjazdowy mecz z drużyną ze Zwolenianki Zwoleń zakończony wynikiem 0;1 po bramce Szymona
Kapusty z 34 minuty. Mecz rozegrany 20.03.2021
(Sobota) powinien zakończyć się zdecydowanie
wyższym zwycięstwem, niestety w sytuacjach podbramkowych naszym piłkarzom zabrakło zimnej krwi
stąd skromne, ale bardzo cenne bo odniesione na
boisku rywala zwycięstwo. Na zdjęciu-górny rząd od
lewej: Cieślikowski Igor, Surmacz Przemek, Kilijanek
Franek, Wrzesień Michał, Płóciennik Błażej, Walaszczyk Filip, Biernat Miłosz, Woźniak Igor, Cieślikowski
Emil, Kilijanek Antek, Płuciennik A.; dolny rząd od
lewej: Zaraś Mateusz, Pyłka Olek, Kapusta Szymon,
Muszyński Dawid, Szustka Mateusz, Cisak Bartek,
Włodarczyk Kuba, Narożnik Kacper.

A. Płuciennik
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Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Gminy Rusinów
W marcu br. na terenie Gminy Rusinów odbyła się dystrybucja bezpłatnych trójwarstwowych maseczek medycznych, pochodzących
z Agencji Rezerw Materiałowych. Wprowadzenie przez rząd tego rozwiązania, ma być jednym
ze sposobów zatrzymania rosnącego licznika zakażeń chorobą COVID-19.
Odpowiedzialność za właściwe rozdysponowanie maseczek na terenie naszego regionu
ponosi Wojewoda Mazowiecki. Niemniej jednak
w praktyce ten obowiązek spoczywa na poszczególnych powiatach oraz gminach. W związku

z tym, w dniu 17 marca br. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
dostarczono trójwarstwowe maseczki ochronne,
które następnie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Przysusze zostały proporcjonalnie
rozdzielone do poszczególnych gmin w stosunku do liczby mieszkańców. Następnie Burmistrz
i Wójtowie jako gospodarze administrowanych
terenów rozdysponowali maseczki wśród mieszkańców swoich gmin. Na terenie Gminy Rusinów
dystrybucją maseczek zajęli się pracownicy Urzędu oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do kiedy składamy wnioski
Dzieci kochają
w ARiMR o dopłaty bezpośrednie poezję
za 2021?
Za nami połowa podstawowego terminu
składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
W 2021 roku rolnicy nie mogą składać oświadczeń, wszyscy zainteresowani płatnościami,
muszą skorzystać z aplikacji eWniosekPlus, czyli
wniosku elektronicznego.
W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą
składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja
przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak
niż do 11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje
to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności
o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki. Natomiast
zgłoszenie zmian we wnioskach można składać
do 31 maja 2021r.
Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków można konsultować z eks-

pertami pod bezpłatnym numerem infolinii:
800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 –
19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00). Rolnicy,
którzy nie posiadają komputera lub obawiają się,
że sobie nie poradzą z wypełnieniem e-wniosku,
mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR.
W placówkach Agencji Restrukturyzacji przygotowane zostały stanowiska komputerowe,
przy których można wypełnić i wysłać wniosek,
a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone
w związku z COVID-19, pracownicy Agencji
proszą aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić biura
powiatowe, najpierw umówili się telefonicznie
na konkretny termin, co pozwoli uniknąć kolejek
oraz zadbać o bezpieczeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników.

Ważna informacja dotycząca odpadów
komunalnych
Urząd Gminy w Rusinowie informuje, iż popiół należy wystawiać w dniu odbioru odpadów
zmieszanych w czarnym worku. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami komunalnymi.
Jednocześnie przypominamy, iż harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych dotyczy gospodarstw, które w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazały, iż nie posiadają kompostownika. Gdy w deklaracji wykazano posiadanie kompostownika, a tym samym skorzystano z ulgi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby należy
zagospodarować te odpady zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów, który dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Rusinów. W przypadku stwierdzenia, iż bioodpady zostały wystawione w dniu
obioru (wg harmonogramu) lub znajdują się w koszu/worku właściciel nieruchomości utraci
prawo do korzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby. W takiej sytuacji ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie
prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Płatności za odpady komunalne należy uiszczać w terminach:
1. za I kwartał w terminie do 15 marca 2021 r.
2. za II kwartał w terminie do 15 czerwca 2021 r.
3. za III kwartał w terminie do 15 września 2021 r.
4. za IV kwartał w terminie do 15 grudnia 2021 r.
Aby uniknąć dodatkowych kosztów egzekucyjnych należy wnosić opłatę w w/w terminach.
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Pomimo obostrzeń pandemicznych, które
zobowiązują do edukacji zdalnej, uczniowie
z entuzjazmem podejmują wyzwania. Pragną
rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,
wykorzystując również możliwości, jakie stwarza im szkoła i inne instytucje kultury.
Nie dziwi fakt, że obcowanie z literaturą,
pasję odkrywania jej głębi i piękno wyrażania
jej ponadczasowego przesłania w trudnym czasie pandemii, uznały za atrakcyjne uczennice
z klas VI i VII Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie.
Dnia 19 marca 2021 roku odbyły się eliminacje szkolne Konkursu Recytatorskiego.
Wzięły w nim udział uczennice: Zuzanna Jarek,
Amelia Majos, Amelia Olesik, Aleksandra Skałban. Dziewczynki przygotowały pamięciową
interpretację wybranych utworów poetyckich.
Zaprezentowały swe recytacje przed szkolnym
jury w składzie: pani Beata Turek, pani Grażyna
Niezabitowska, pani Elżbieta Dutkowska.
Wszystkie prezentacje wierszy wybitnych
twórców polskiej poezji: Tadeusza Różewicza, Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima,
Wisławy Szymborskiej. zostały docenione,
odzwierciedliły nie tylko zamiłowanie do słowa poetyckiego, ale i refleksję nad otaczającą
rzeczywistością.
Zgodnie z regulaminem organizatora konkursu na eliminacje powiatowe mogła być delegowana jedna osoba. Jury zdecydowało, że
szkołę reprezentować będzie Amelia Majos.
Dziewczynka odebrała gratulacje od nauczycieli i koleżanek, wyrażone brawami. Życzymy Amelii, by jej przekaz artystyczny był
przekonywujący na wyższych etapach tej szlachetnej i pięknej rywalizacji.
Wydarzenie to odbyło się na terenie szkoły
w Rusinowie z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad sanitarnych.

Elżbieta Dutkowska

RUSINÓW

Sukces czwartoklasistów

Nowy projektor multimedialny dla
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Kochanowskiego w Rusinowie otrzymała nowy
projektor multimedialny Optoma z ekranem sfinansowany w ramach projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli
i uczniów do nauczania zdalnego”.
Nauczyciele dzięki temu mogą pokazywać
uczniom przygotowane wcześniej prezentacje, teksty źródłowe, wizualizacje, ilustracje czy
mapy. Projektor multimedialny to doskonała alternatywa dla tradycyjnych map historycznych

Zespół uczniów klasy IVb z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie w składzie: Aleksandra Bykowska, Oliwia
Mędra, Roksana Papis, Klaudia Urbańczyk, Mateusz Kucharczyk odniósł wyjątkowy sukces uzyskując nagrodę w Międzynarodowym Projekcie EDU
- ARCTIC na Poster Naukowy o Misji Polarnej.
Konkurs został zorganizowany przez Instytut
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, EDU – ARCTIC,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach zadania konkursowego uczniowie
wykonali poster naukowy w formie czteroczęściowego poliptyku oraz infografikę. Aby osiągnąć tak
spektakularny sukces należało wykazać się wiedzą
przyrodniczą ze znajomości obszarów polarnych
i prowadzonych w takich warunkach badań, talentem plastycznym, umiejętnością wykorzystania
nowych technologii i co najważniejsze umiejętnością współpracy w zespole. BRAWO!!! Organizatorzy nagrodzili również nauczycieli panią Barbarę
Odzimek i panią Joannę Majchrowską.

Marzena Papis

i geograficznych, które często ulegają zniszczeniom i zajmują dużo miejsca. Dzięki urządzeniom
optycznym każdą mapę przy pomocy komputera
można wyświetlić na ekranie projekcyjnym.
Nowy sprzęt umożliwi nauczycielom przekaz wiedzy w ciekawy, interesujący sposób, bez
wychodzenia z klasy można na przykład przy
pomocy filmu przyrodniczego lub historycznego,
przenieść uczniów w świat fauny i flory albo do
minionych epok.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WIENIAWA

Kolejne dotacje dla gminy
W celu uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, ogłosił w ubiegłym roku
konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. W dniu 30 czerwca 2020r., również Gmina
Wieniawa wystąpiła z wnioskiem o sfinansowanie
takiego przedsięwzięcia.
Program przewidywał możliwość zakupu
nowych elektrycznych autobusów szkolnych,
w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo
o ruchu drogowym, przeszkolenie kierowców
z obsługi nowych elektrycznych autobusów
szkolnych. Dodatkowo beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie modernizacji lub budowy infrastruktury umożliwiającej ładowanie
elektrycznych autobusów szkolnych, jednak dofinansowanie na infrastrukturę ładowania mogło
być udzielone tylko w formie zwrotnej.
Jest mi niezmiernie milo poinformować, że
wniosek złożony przez Gminę Wieniawa, uzyskał
wymaganą liczbę punktów i wśród 20 samorządów, również Nasza Gmina otrzyma wsparcie
w tym zakresie.
Cała wartość zadania zamyka się kwotą
3 024 000,00 zł, w tym bezzwrotna dotacja, jaką
trzymaliśmy na ten cel wyniosła 2 116 800,00 zł
Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych
(RFIL) to program, w ramach którego rządowe
środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej
Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie
jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Wieniawa w ramach
RIFL, otrzymała w ubiegłym roku 500 000 tyś zł.
Środki te w całości zostały przeznaczone na przebudowę dróg w Kamieniu Dużym i ul. Łąkowej
w Wieniawie.
W ramach II naboru wniosków w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gmina otrzymała 2 200 000,00 zł. Środki te zostaną
w całości przeznaczone na dokończenie budowy
Centrum Społeczno Kulturalnego w Skrzynnie
oraz budowę kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości. Konieczność kompleksowej realizacji
tych dwóch zadań jest warunkiem uruchomienia
obiektu, którego rolą nadrzędną będzie realizacja
szerokiego katalogu usług społecznych dla naszych Mieszkańców. W obiekcie znajdzie nową
siedzibę Ośrodek Zdrowia, w którym znajdą się
gabinety: lekarza rodzinnego, kardiologiczny,
ginekologiczny, pediatryczny, gabinet szczepień
oraz zaplecze socjalne dla personelu. Część budynku zostanie przeznaczona na potrzeby lokalnej społeczności, nowe lokum znajdzie biblioteka
publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna i Lokalne
Stowarzyszenie Kobiet.
Jak wynika ze składanych ankiet diagnostycznych do strategii rozwoju gminy, Mieszkańcy oczekują wyższego komfortu w zakresie korzystania z usług lekarzy specjalistów. W czasie
pandemii, Ośrodek Zdrowia w Skrzynnie, dzięki
zaangażowaniu i postawie Pani Danuty Dyjas
Warczak, lekarza i Dyrektora Ośrodka wraz z personelem, nie ograniczył katalogu świadczonych
usług i nie zrezygnował z bezpośredniej obsługi
pacjentów na rzecz teleporad, choć takie również
są świadczone, jeśli taka jest wola pacjentów.
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Wszyscy zainteresowani mogą jednak skorzystać
z tradycyjnej formy podstawowej opieki zdrowotnej i przejść badania na miejscu w przychodni.
Demografia i prognozy w tym obszarze jednoznacznie wskazują, że społeczeństwo Naszej
Gminy będzie się starzeć i za 10 lat, zwiększy się
grono osób w wieku poprodukcyjnym. Mamy
świadomość konieczności zapewnienia usług
związanych z rehabilitacją zarówno osób starszych, spracowanych, jak i tych przedstawicieli
społeczności lokalnej, którzy zmagają się z powikłaniami po przechorowaniu Covid-19.
Stąd w części budynku zostaną przygotowane gabinety, świadczące usługi fizjoterapeutyczne, fizykoterapia, gabinety masażu i inne
formy rehabilitacji. Nie zamykamy się jednak na
pozostałą część społeczeństwa, stąd chcemy zapewnić również profesjonalną kadrę świadczącą
usługi w zakresie oligofrenopedagogiki, psychologii, psychoterapii behawioralno-poznawczej,
integracji sensorycznej czy treningu umiejętności
społecznych.
Ośrodek będzie prowadzony w formie Centrum Usług Społecznych, na działalność którego Gmina otrzymała dofinansowanie w grudniu
ubiegłego roku, w wysokości 3 101 550 zł.
Celem tego projektu jest zwiększenie dostępu
do zintegrowanych usług społecznych odpowiadającym na potrzeby społeczności lokalnej z terenu Gminy Wieniawa. Projekt zakłada utworzenie
Centrum Usług społecznych, poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz realizację programu usług społecznych, który będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców,
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Tak
więc o katalogu usług, zdecydują Mieszkańcy.
Zachęcamy już dziś do współpracy i wypełniania
ankiet. Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo w BIP Gminy Wieniawa.
W listopadzie ubiegłego roku zakończyły się
prace związane z modernizacją kotłowni opalanej biomasą, zlokalizowanej przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Wieniawie. W ramach
projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, został wymieniony piec opalany słomą na nowoczesny,
bezobsługowy kocioł na paliwo stale, zrębków
drzewnych lub pelletu. Jednocześnie w ramach
porozumienia i partycypacji Mieszkańców inwestycji, zostały ocieplone dwa bloki przy
ul. Szkolnej, ponieważ pełny audyt energetyczny
wszystkich podłączonych budynków był warunkiem przyznania dofinansowania. Dziś wstępnie
możemy już wskazać jak będą kształtowały się
koszy funkcjonowania systemu po modernizacji.
Choć o sprawności całego systemu będziemy
mogli się wypowiedzieć dopiero po modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w szkole
i w szczególności wymianie węzłów ciepłowniczych, już dziś możemy zauważyć wymierne
oszczędności w tym zakresie. Pomimo, że dopiero wymiana węzłów pozwoli na adekwatne
do potrzeb przekazywanie ciepła a tym samym
jednoznacznie ustalić wartość oszczędności, to
na dzień dzisiejszy z 350 000 zł w roku ubiegłym,
koszty systemu w minionym sezonie zamkną się
kwotą ok. 80 000 zł. Oszczędności więc osiągną
wartość około 270 000 zł rocznie.

WIENIAWA

Narodowy Spis Powszechny 2021 – list do
mieszkańców Gminy Wieniawa
Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).
Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w Gminie Wieniawa.
Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której na pierwszym miejscu jest troska o zdrowie, dołożono
wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie metody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu
osobistego z osobami z zewnątrz. Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną na stronie
https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza
zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy gdzie będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko
z komputerem i przeszkolony pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.
Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze względu na sytuację epidemiczną, będą się
kontaktować z niespisanymi osobami telefonicznie.
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji.
Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną - będą należycie i starannie zabezpieczone.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym (tel. 48 3777380).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/.
Przypominając o wspólnej odpowiedzialności za naszą gminę, apeluję o udział w spisie powszechnym 2021.

Z poważaniem
Krzysztof Sobczak
Gminny Komisarz Spisowy

Przyszła Wiosna! Hurraaaa!
W naszym Dziennym Opiekunie „Maluch+”
w Wieniawie powitaliśmy wiosnę! Wraz z wiosną pojawiły się nowe zabawki i wyposażenie
aby jeszcze bardziej urozmaicić czas który nasze
„maluszki” spędzają w Dziennym Opiekunie. Radości nie było końca! Wózki, lalki, sortery, kuchnia dla małych kucharzy i wiele innych zabawek.
Do tego mnóstwo kreatywnej i ciekawej zabawy.

Były bazie i strojenie drzewka wielkanocnego,
było tworzenie kwiatów i ozdób wielkanocnych,
ciastolina, malowanie farbkami i kredkami! Serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
rodziców do zapoznania się z ofertą Dziennego
Opiekuna "Maluch+" w Wieniawie. Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00-16:00. Sprawujemy opiekę
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nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat.
Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać
pod nr tel. 48 37 77 386 lub 48 37 77 348 oraz
w Dziennym Opiekunie Maluch+ w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88 w godzinach pracy. Serdecznie zapraszamy.

Monika Siara
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie
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Mistrz Piotr
Samouk, dziś mistrz gry i budowy skrzypiec.
Piotr urodził się w Janowie, nad rzeką Radomką.
Jako dziecko ciągle strugał nożem drewno lipy.
Robił skrzypce i w ukryciu coś na nich brzdąkał.
Ojciec odszedł wcześnie, dur brzuszny - zaraza.
W domu on i mama z rodzeństwem sześciorga.
Pragnął zostać muzykiem, trafił do piekarza.
Rozstanie z rodzinną wioską było jak katorga.
Wyrabiając pieczywo bardzo często słyszał.
Grę skrzypiec lipowych, a na rękach mąka.
Zapominał o pracy, w marzeniach wyruszał.
Grać jak świerszcze nocą na swej wioski łąkach.

Jacek Kwiecień

Moje miejsce
To najpiękniejsze miejsce w sercu tkwiące.
Rodzinne strony rzeka pola łąki.
Potężne lasy tam drzewa szumiące.
Wiosną skowronki.
Zimę żegnano gaikiem zielonym.
Wśród śpiewów tańców i żabiego chóru.
Post zakończono zwyczajem sprawdzonym.
Wkopaniem żuru.

Ciasto z ziemniaków – wilgotne
i niezwykle puszyste!
Okazuje się, że z ziemniaków można zrobić
nie tylko placki ziemniaczane, ale też pyszne ciasto. Proste i bardzo szybkie w przygotowaniu,
a w dodatku obłędnie smakuje.
Składniki:
2 jajka
60 ml oleju
40g cukru
2 ml ekstraktu waniliowego
30g mleka
150g ziemniaków ( 2 duże lub 4 małe)
100g mąki tortowej
3g proszku do pieczenia – ok. 1 łyżeczka
60g cukru
ser parmezan
Przygotowanie:
Ziemniaki ugotuj do miękkości, a potem je
dokładnie rozgnieć widelcem i odstaw do wy-

studzenia. Żółtka oddziel od białek w osobnych
miseczkach. Do miski z żółtkami dodaj połowę
porcji cukru i mikserem ubij je na gładki kogel
-mogel, wyłącz mikser i dodaj olej, mleko i aromat
waniliowy. Całość ponownie zmiksuj, a następnie
dodaj ziemniaki i znów miksuj do momentu, aż
nie będzie żadnych grudek. Wsyp mąkę i proszek
do pieczenia, potem wymieszaj już drewnianą
łyżką, bardzo delikatnie. Piekarnik nagrzej do
175 stopni. Białka ubij na bardzo sztywną pianę
mikserem na najwyższych obrotach, dodaj pozostały cukier porcjami, ciągle miksując. Piana
musi być dobrze ubita i błyszcząca – to bardzo
ważne. Dodaj ją do masy ziemniaczanej i wmieszaj delikatnie drewnianą łyżką. Ciasto przelej
do formy wyłożonej papierem do pieczenia, a na
wierzch posyp odrobinę parmezanu. Wstaw do
piekarnika i piecz przez 45 minut.

Smacznego!!!

Jest takie miejsce na ziemi ojczystej.
Tam toczy wody w meandrach Radomka.
Łąki w kaczeńcach są barwy złocistej.
Świerszcz walca brzdąka.
Mój dom rodzinny na cyplu wysokim.
Jest jakby twierdzą zbudowaną z drzewa.
Potężne olsze prawie pod obłokiem.
Tam wilga śpiewa.
Święty Jan Chrzciciel jest patronem wioski.
Stara figurka przy polnej ścieżynie.
Żegnał i witał zna mieszkańców troski.
Z dobroci słynie.
Niosły się śpiewy w wieczory majowe.
Brzoza tatarak maił wiosną święta.
Lata umknęły szron przyprószył głowę.
Kocham pamiętam.

Jacek Kwiecień

Jakub Bucki MVP

Pochodzący z Przysuchy Jakub Bucki został
mistrzem Polski i najlepszym zawodnikiem meczu
finałowego. Drugi raz w historii Jastrzębski Węgiel zdobył mistrzostwo Polski. Tym razem zespół
do zwycięstwa doprowadził Jakub Bucki. W obu
meczach finałowych z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle
wchodził z ławki rezerwowych, ale był czołową
postacią Pomarańczowych. Jakub Bucki został
wybrany na MVP drugiego meczu finałowego.

Serdecznie gratulujemy!
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SKS Oskar Przysucha rośnie w siłę!

Bociany
znów na
gnieździe
Od wielu lat gniazdujące wiosną i latem
bociany w Zbożennie stały się integralną
częścią lokalnego krajobrazu. Mieszkańcy
się przyzwyczaili do ich wesołej obecności,
boćki też bezpieczne w swojej już wsi chętnie
wracały na stare gniazdo. Ale w tym roku ze
względu na bardzo już dużą ilość materiału
naniesionego do gniazda przez ostatnie lata
gniazdo się obsunęło częściowo ze słupa. Ale
bociany wróciły i mieszkańcy z żalem patrzyli,
jak próbują wrócić do uszkodzonego gniazda.
Kolejne próby bocianie nie dawały rezultatów.
Za sprawę wzięli się sami mieszkańcy, sołtys
wsi, a koniecznego wsparcia udzielili również
elektrycy. Efekt jest taki, że bociany już gniazdują w bezpiecznie odnowionym gnieździe.
Elektrycy obiecali, że po sezonie, w październiku na gniazdo zostanie nałożona specjalna
nakładka wzmacniająca, która zabezpieczy
ptasi dom na lata. A może efektem pobytu
bocianów w Zbożennie będzie wzrost wartości
programu 500+ wypłacanego mieszkańcom ?

Samorządowy Klub Oskar Przysucha zgłosił
do rundy wiosennej sezonu 2020/2021 dwie nowe
grupy młodzieżowe z rocznika 2011-2012 oraz
2013-2014. W sumie w ligach młodzieżowych
występuje pięć grup tj. rocznik 2004-2006, 20072008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014. Klub
powołał też na stanowisko koordynatora ds. grup
młodzieżowych Marcina Niemca. Drużyna z rocznika
2011-2012 dzięki wsparciu rodziców na przełomie
stycznia i lutego brała udział w turnieju w Skarżysku
Kamiennej i Starachowicach w których zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Zawodnicy rocznika 2013-2014 również przy wsparciu rodziców od
grudnia do marca uczestniczyli w wielu sparingach
i turniejach, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim,
Starachowicach, Radomiu, Jedlińsku oraz Turnieju
Smoka w Krakowie. Turniej ten odbył się w dniach
13-14.03.2021 r. Brały w nim udział 24 drużyny z całej Polski. Po rozgrywkach grupowych drużyna Oskara zagrała w Pucharze Polski zajmując 3. miejsce.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Mikołaj Wójtowicz reprezentujący barwy SKS Oskar Przysucha.

Jarosław Bednarski

Wampiriada
w „Skowyrówce”
W deszczowy piątek, 16 kwietnia 2021 r.,
w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, do
punktu poboru w sali gimnastycznej zgłosiło
się 27 osób, spośród których 25 oddało, tak
potrzebną krew. Godna pochwały jest postawa oraz wrażliwość na potrzeby chorych, którym w ten sposób można uratować zdrowie
lub życie. Pragnę serdecznie podziękować za
odzew na apel oraz „dar życiodajnego płynu”.
Gorąco zapraszam do udziału w kolejnych akcjach HDK.

Koordynator akcji HDK w Z.S. nr 2 w Przysysze Artur Maroszek
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Wizyta Wiceministra Obrony
Narodowej w Lipinach

