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INauguracja obrad KoNgreSu – WyStąPIeNIe 
StaroSty MarIaNa NIeMIrSKIego

Pani Premier Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu Panie i Pano-
wie Ministrowie, Panie i Panowie Posłowie, Szanowni delegaci, dro-
dzy Zaproszenie goście.

Trudno jest mi wypowiedzieć jak bardzo się czujemy zaszczyceni Pań-
stwa obecnością dzisiaj w Przysusze. Dlatego najserdeczniej, jak potrafię 
witam Państwa na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze. W spo-
sób szczególny witam Prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława 
Kaczyńskiego. Witam naszych przyjaciół politycznych pana wicepremiera 
Jarosława Gowina z „Polski Razem” i pana ministra Zbigniewa Ziobrę z „So-
lidarnej Polski”. Szanowni Państwo. Ponad trzy lata temu, 25 stycznia 2014 
w tutaj, w tym samym miejscu, odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedli-
wości podsumowująca wizytę naszych przedstawicieli we wszystkich po-
wiatach w Polsce. Nasi politycy odwiedzili wówczas mniejsze lub większe 
miejscowości pod hasłem „PiS bliżej ludzi. Polska jest jedna”. Pan Prezes 
Jarosław Kaczyński mówił wtedy, że „Wszyscy Polacy, niezależnie od tego 
w jakim regionie się urodzili, powinni mieć równe szanse i prawa. I, że jest 
to jest fundamentalna kwestia”. I właśnie w oparciu o ten fundament roz-
poczęliśmy jako partia ofensywę, która doprowadziła nas do zwycięstw 
wyborczych i przejęcia odpowiedzialności za Polskę we wszystkich obsza-
rach jej działania. Na tamtej konwencji miałem honor powiedzieć Państwu, 
że nadciąga czas patriotów – nasz czas, a Polsce potrzebny jest rząd Prawa 
i Sprawiedliwości. Od tamtej konwencji po wygranych wyborach, mamy 
w polskiej polityce u władzy patriotów i mamy rząd Prawa i Sprawiedli-
wości na czele z Panią Premier Beatą Szydło, który jak pokazują doświad-
czenia ostatnich kilkunastu miesięcy, jest Polsce po prostu niezbędny. Ten 
rząd i ta polityczna koalicja osiągają znaczące sukcesy, o których dzisiaj 
będziemy mówić. Ale te sukcesy są możliwe tylko dlatego, że priorytetem 
tego rządu jest człowiek, jego godność i jego rozwój. Szanowni Państwo. 
Pragnę Państwu powiedzieć dzisiaj tu w Przysusze, dziękuję za to wszystko, 
co zrobiliście dla Polski Lokalnej. Szanowni Państwo i to wszystko, co dobre 
dla Polski, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, ale i oburzeniu większości 
Polski lokalnej, ale myślę, że nie tylko, dla skompromitowanych sił poli-
tycznych w Polsce takich, jak Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Nowoczesna, czy komuniści stało się okazją do bezwzględnych 
ataków na nas i nasze wartości. Ci ludzie, którzy w sposób podły i wyra-
finowany dopuszczają się działań na granicy zdrady narodowej dowiedli 
w swej aktywności ostatnich lat tylko jednego: że najlepiej im wychodzi 
grabienie i bogacenie się na majątku wspólnym . Ksiądz Józef Tischner mó-
wił w swoich „Myślach Wyszukanych”, że „Homo sovieticus nie zna różnicy 
między własnym interesem prywatnym, a dobrem wspólnym. I o takich lu-
dziach, którzy się skompromitowali i zaprzepaszczają dobro wspólne myśląc 
tylko o własnych interesach pisał, że są gotowi podpalić katedrę, byle sobie 
przy tym ogniu usmażyć jajecznicę”. I Szanowni Państwo nie ma w tym nic 
złego, że ktoś chce sobie usmażyć jajecznicę, szczególnie ktoś głodny. Ale 
nie może do tego celu podpalać i niszczyć świętości, nie może niszczyć do-
bra wspólnego, nie może niszczyć narodu. Prawo i Sprawiedliwość nigdy 
na to nie pozwoli. Szanowni Państwo. Jest rzeczą zrozumiałą, że w politykę 
jest wpisana walka, ale nad walką polityczną jest dobro wspólne, bo jak 

mawiał św. pamięci nasz papież Jan Paweł II polityka to roztropna troska 
o dobro wspólne. I Prawo i Sprawiedliwość realizuje politykę tak zdefinio-
waną i Prawo i Sprawiedliwość o taką politykę będzie się bić. I realizując 
taką politykę Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz zwycięży. Szanowni Pań-
stwo. Witam Was jeszcze raz wszystkich serdecznie, życzę owocnych obrad 
i miłego pobytu w Przysusze. 

Opracował J. Bednarski

Przemówienie starosty Niemirskiego rozpoczęło obrady Kongresu

Starosta Niemirski w przemówieniu dziękował za pracę rządu na rzecz Polski lokalnej

Słowa starosty kierowane były do około 2 tysięcy obecnych na sali delegatów i gości  
kongresu

Przemówienie wzbudziło aplauz sali, która 11 krotnie nagradzała mówcę brawami w trakcie  
krótkiego wystąpienia
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jaroSłaW KacZyńSKI: Każdy cZłoWIeK Ma 
PraWo do życIa W godNoścI

Pani Premier, Panowie Marszałkowie, Szanowni Państwo, Koleżanki i Ko-
ledzy. Najpierw zacząć muszę od podziękowania Panu Marianowi, ma dziś 
imieniny, Panu Staroście Niemirskiemu za zorganizowanie tego spotkania, za 
to, że tak tutaj jest to wszystko świetnie zorganizowane. Za tą gościnność 
sprzed 3 i pół lat, prawie 3 i pół lat i za tą dzisiejszą gościnność. Serdecznie 
dziękuję. Prezes PiS podczas swojego przemówienia wskazywał, że rządowi 
PiS udało się zrobić kilka kroków ku dobrej zmianie. - Do takiej Polski jakiej 
chcemy, o jakiej marzymy - mówił. Podziękował za to rządowi oraz premier 
Beacie Szydło. - Musimy zbudować Polskę nie tylko sprawiedliwą, ale także 
zasobną - i to jest wielkie oczekiwanie znacznej części naszego, przynaj-
mniej potencjalnego, elektoratu - Polskę nowoczesną. Musimy ją budować 
- oświadczył Kaczyński. Prezes PiS mówił, zwracając się do minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, że powodem do dumy dla PiS 
są sprawy społeczne. Program „Rodzina 500 plus”, emerytury, leki dla senio-
rów, płacę minimalną oraz walkę z umowami śmieciowymi. - To jest swego 
rodzaju zmiana ustroju społecznego Polski - ocenił. O 94 proc. zmniejszyła się 
liczba dzieci w Polsce, które żyją w sferze nędzy. Nawiązał również do wpro-
wadzenia sieci szpitali i reformy służby zdrowia. Zapowiedział zwiększanie 
środków i dalsze zmiany w sposobie finansowania. Zaznaczył jednocześnie, 
że sprawa ostatecznych decyzji co do sposobu finansowania służby zdrowia - 
czy likwidować Narodowy Fundusz, czy nie - to sprawa na następną kadencję. 
- Ale na tę kadencję jest inna sprawa. To jest problem nocnych kolejek ludzi 
chorych, który jest najbardziej dramatyczny, jeśli chodzi o dzieci. Trzeba coś 
z tym zrobić” W kwestii mediów Prezes Kaczyński powiedział - To jest przy-
wrócenie w sferze mediów elektronicznych bardzo, jeszcze częściowego, 
pluralizmu, jakiegoś wyboru. Bo przecież każdy może przekręcić gałkę, naci-
snąć guzik i zobaczyć, co chce widzieć. Oglądać to, co chce oglądać. Niczyja 
wolność nie jest w ten sposób ograniczona. W Polsce „mamy do czynienia 
z chorobliwą koncentracją mediów”. - W wielu państwach europejskich obo-
wiązują przepisy dekoncentracyjne - wprowadzimy je dla dobra Polski, dla 
dobra obywateli, dlatego żeby byli obywatelami naprawdę. Oceniając zmiany 
realizowane przez rząd PiS „w sferze instytucji” Kaczyński podkreślił, że ich 
głównym celem jest sprawność państwa, której warunkiem jest sprawny 
rząd. - Tutaj dokonaliśmy zmian: powstał Komitet Ekonomiczny rządu, po-
wstały nowe ministerstwa (...); została też uchwalona nowa ustawa o służbie 
cywilnej, która pozwoliła doprowadzić do zmian personalnych – mówił. Jak 
dodał prezes PiS, efektem zmian jest „wyraźnie nowy kształt rządu”. Wyliczając 
najważniejsze reformy Kaczyński wymienił powołanie Krajowej Administracji 
Skarbowej przy Ministerstwie Finansów, program modernizacji służb mun-
durowych w MSWiA, powołanie obrony terytorialnej w MON, przywrócenie 
Prokuratury Generalnej pod zwierzchnictwo ministra sprawiedliwości oraz 
„bardzo ważną” - zdaniem prezesa PiS - nową ustawę o komornikach. Kaczyń-
ski mówił też o reformie sądownictwa, która jest „absolutnie fundamentalna”. 

Od jakości sądów zależy jakość życia społecznego 
i dlatego należy ją przeprowadzić. Zwrócił uwagę, 
że w kwestii tej reformy „właściwie wszystko jest go-
towe”. Odnosząc się do polityki międzynarodowej 
prezes PiS zaznaczył, że „odnosimy różne sukcesy, 
pracujemy i nad naszym statusem i nad naszą pozy-
cją”. - Oczywiście musimy pracować dalej, bo polityka 
zagraniczna, szczególnie takiego państwa jak Polska, 
to jest jakby taka jazda na rowerze. Trzeba umieć jeź-
dzić i ostro pedałować. I my to robim - powiedział 
Kaczyński. - Polityka dobrze rządzonego kraju to po-
lityka, która po pierwsze zapewnia bezpieczeństwo, 
po drugie zapewnia właściwy status państwu - status 
to jest coś takiego trwałego, przynajmniej względnie 
trwałego i zabiega o pozycję. Wskazywał na koniecz-
ność eliminacji ze służby państwowej urzędników, 
którzy nie pracują dla dobra ojczyzny,a dla własnej 
korzyści. A takich ludzi jest jeszcze w różnych miej-
scach bardzo wielu. Kaczyński, mówiąc o polityce 
zagranicznej podkreślił, że warszawski szczyt NATO 
w 2016 roku przyniósł Polsce poważny sukces: „pod-
wyższył bezpieczeństwo, ale także wzmocnił nasz 
status i wzmocnił naszą pozycję”. Dziękował za to 
prezydentowi RP, szefowi MON, premier oraz ca-
łemu rządowi. Szef PiS powiedział też, że wielkim 
zadaniem dla MON jest reorganizacja dowództwa sił 

zbrojnych.Prezes PiS pozytywnie mówił o minister edukacji i reformie edu-
kacji, która - jak mówił - została przeprowadzona mimo trudności. Dziękował 
szefowej MEN i jej ekipie oraz premier Beacie Szydło. W polityce kulturalnej 
wybuchł ogromny spór, w którym mamy do czynienia z wieloma nieporo-
zumieniami. Spór ten „można określić najkrócej jako spór o wolność kultury. 
Więc ja chciałbym powiedzieć to z ogromnym naciskiem: PiS było, jest i bę-
dzie partią wolności. W przeciwieństwie do naszych poprzedników, my nie 
mamy zamiaru niczyjej wolności ograniczać, odgrażać się autorom książek, 
które się nie podobają, próbować je zablokować, atakować uczelnie z po-
wodu pracy magisterskiej, czy wpadać ze służbami specjalnymi do czyjegoś 
domu dlatego, że wydaje jakąś stronę internetową. To praktyki naszych po-
przedników i naszych dzisiejszych przeciwników. PiS popierało wejście do 
UE. - Krótko mówiąc, nikt nam nie może zarzucić, bo to nam się wmawia, an-
tyeuropejskości. PiS bardzo sobie ceni środki europejskie, jednak to nie ozna-
cza, że „tracimy przez to prawo do różnego rodzaju innych ocen, w tym także 
do ocen kontekstu historycznego”. Kaczyński ocenił także, że środki unijne 
są dobrze wykorzystywane przez polskich rolników. Najwięcej nędzy dzieci” 
było na wsi. Dokonaliśmy także innego zabiegu. Zabezpieczyliśmy własność 
polskiej ziemi”. To rzecz przełomowa”. Prezes PiS, odnosząc się do problemu 
migracji, mówił, że gdyby Polska przyjęła zgodnie z deklaracją b. premier 
Ewy Kopacz, 7 tys. uchodźców, wówczas mógłby powstać problem związany 
z bezpieczeństwem, nie tylko jeśli chodzi o terroryzm. - Nie eksploatowaliśmy 
tych państw, z których ci uchodźcy dziś do Europy przyjeżdżają, nie korzy-
staliśmy z ich siły roboczej i wreszcie nie zapraszaliśmy ich do Europy. Mamy 
pełne moralne prawo powiedzieć nie”. Mamy tym bardziej, że już pomagamy. 
Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty, w tym straty ludzkie, po-
niesione w wyniku II wojny światowej i dwóch totalitaryzmów. Polska się 
nigdy nie zrzekła tych odszkodowań. Ci, którzy tak sądzą, są w błędzie. Po-
winni wziąć pod uwagę kontekst ekonomiczny. Polska otworzyła swój rynek 
na 12 lat przed wejściem do Unii Europejskiej. Środki przedakcesyjne były, 
ale były dość ubogie i przyszły dużo, dużo później. Polska tania siła robocza 
- tania niestety ciągle - służy także tamtym gospodarkom Trzeba powrócić 
do pomysłów takich jak przezroczyste urny, kamery internetowe w każdym 
lokalu wyborczym, zmiana sposobu liczenia głosów, przechowywanie kart. 
Jednomandatowe okręgi wyborcze w mniejszych gminach to sprawa bar-
dzo wątpliwa z punktu widzenia demokracji”, ponieważ zdarzają się w ich 
wyniku nadużycia i groźby wobec osób, które chcą konkurować na terenach 
wiejskich i małomiasteczkowych. Należy wziąć też pod uwagę możliwość po-
woływania dwóch komisji wyborczych: jednej do prowadzenia głosowania, 
a drugiej do liczenia głosów. Całość wystąpienia na www.przysucha.pl  
       
    Opracował Jarosław Bednarski

Prezes PIS Jarosław Kaczyński
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PrZeMóWIeNIa KoNgreSoWe
Mateusz Morawiecki: Wszystko zrobiliśmy bez podnoszenia podat-

ków. Rząd w ciągu 1,5 roku zrealizował swoje obietnice. Wskazał przede 
wszystkim na wprowadzenie programu Rodzina 500+, a także na obniżenie 
wieku emerytalnego, które zostanie wprowadzone w październiku. w ro-
dzinach, które mają 3 lub więcej dzieci, dochody wzrosły o 25 proc. w ciągu 
roku. Model gospodarczy według PiS doprowadził do zmniejszenia różnic 
w wynagrodzeniach między Polakami. Chcemy, aby każda polska rodzina 
mogła zaplanować swoje życie w promieniu 30-40 km od swojego miejsca 
urodzenia, zamieszkania. Tak rozumiemy zasady solidarności społecznej. 
Chcemy umożliwić, by mieli możliwość pracy w okolicach swojego miejsca 
urodzenia. Startujemy z kulą u nogi, problemami, które odziedziczyliśmy po 
poprzednikach. Mamy wielkie zapóźnienia i problemy, co roku 5 proc. PKB 
jest transferowane za granicę, do tego spore zadłużenie zagraniczne Polski 
uzależnia nas od zagranicy. Gospodarka rośnie w tempie 4 proc. Wchodzimy 
na nowy etap. Osiągnęliśmy Polskę solidarną. Warto, żeby zdać sobie sprawę 
z tego, że dokonaliśmy niewyobrażalnego. Polska to kraj, który dba o swoich 
ludzi. Nowe programy społeczne PiS nie wstrząsnęły finansami publicznymi, 
nie zwiększyły też deficytu budżetowego. Wskazał, że zagraniczni analitycy 
zaczynają dostrzegać zalety programu, związane m.in. z uszczelnieniem 
systemu podatkowego. - To co zrobiliśmy w pół roku (w kwestii wpływów 
z tytułu VAT), to więcej niż wpływy netto środków z Unii Europejskiej w ca-
łym ubiegłym roku. Nie hołdujemy żadnym ideologicznym skrajnościom. 
Staramy się łączyć gospodarkę lokalną z wyjściem na Europę. Gospodarkę 
ze społeczeństwem. To nie są odrębne byty - bez społeczeństwa nie ma do-
brej gospodarki. Chcemy dawać dobrą perspektywę rozwoju dla mniejszych 
firm z mniejszych ośrodków. Jesteśmy obozem politycznym, który działa 
w waszym interesie. Sprawne państwo, uczciwe podatki, to jest w naszym 
wspólnym interesie - dodał, wskazując, że bezrobocie w Polsce spadło do 
rekordowo niskiego poziomu. Pełne wystąpienie na www.przysucha.pl  
jarosław gowin: chcemy, by w budżecie znalazł się dodatkowy miliard 
złotych na naukę. Nie było do tej pory, po roku 1989, porozumienia tak 
dobrego, tak przyjaznego, tak harmonijnego, jak ta współpraca trzech 
partii obozu Zjednoczonej Prawicy . Nie znaczy to, że nie ma w ramach 
niej różnic i napięć. dzięki twórczej rozmowie można zbudować i zreali-
zować program głębokiej naprawy i przebudowy Polski. Obóz rządzący 
spotyka się z atakami i niesprawiedliwymi zarzutami. Podejmiemy starania, 
aby w przyszłorocznym budżecie znalazł się dodatkowy miliard zł na naukę. 
Zabiegamy o zmiany przepisów dot. małej działalności gospodarczej. Ra-
zem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim poczyniliśmy pewne ustalenia. 
Jedną z kwestii, są zmiany dotyczące mikroprzedsiębiorców. - Podnieśliśmy 
płacę, obniżyliśmy wiek emerytalny, podnieśliśmy zasiłki. To był czas solidar-
ności z tymi, którzy potrzebują. Pora na solidarność z przedsiębiorcami To 
często ludzie często w najtrudniejszym położeniu finansowym. Takich firm 
jest w Polsce prawie 200 tys. To są malutkie firmy rodzinne. 200 tys. rodzin 
bardzo ciężko walczących o ekonomiczne przetrwanie Przyczyną ich kło-
potów jest niesprawiedliwie wysokie obciążenie podatkowe. - I właśnie do 
tej grupy chcemy wyciągnąć rękę i zaproponować ustawę o tzw. małej dzia-
łalności gospodarczej, czyli ustawę o stopniowym obniżaniu ZUS. Obecnie 
„jest tak, że fryzjerka z Przysuchy płaci dokładnie taki sam ZUS ze swoich 
ciężko zarobionych 3 tys., jak fryzjerka w Warszawie od 15 tys”. - Czy tak po-
winno być? Niesprawiedliwe przepisy wypychają uczciwych ludzi w szarą 
strefę. - Pora najwyższa to zmienić. Powinniśmy starać się zasypywać po-
działy. Musimy pamiętać, że (...) rządzimy zarówno w imieniu tych, którzy 
na nas głosowali, jak i w imieniu naszych oponentów; będziemy działać 
dla dobra wszystkich Polaków”. Pełne wystąpienie na www.przysucha.pl.  
Zbigniew Ziobro: Sądy wymagają gruntownej reformy; musimy wyczy-
ścić tę stajnię augiasza i odrzucić myślenie w kategorii nadzwyczajnej 
kasty. - Cieszę się, że jesteśmy razem, że jesteśmy zjednoczeni, że jesteśmy 
jednością, bo to daje owoce, a po owocach ich poznacie. Już prawie dwa 
lata rządów polityków Zjednoczonej Prawicy są dowodem na to, że działając 
wspólnie można czynić wiele dobrego dla Polski i Polaków. Gwarantem jed-
ności obozu prawicy i jego przywódcą jest prezes PiS Jarosław Kaczyński. - 
Stoję tutaj dzisiaj z satysfakcją również pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, 
bo Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, to taka busola zawierająca 
w sobie te wartości, które zawsze były mi bliskie i motywowały mnie, moich 
współpracowników do działań, inspirowały. Zjednoczona Prawica troszczy 
się o sprawy zwyczajnych Polaków, przywraca godność, tym „którym ta na-
dzieja na godne życie została odebrana przez poprzednie rządy Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego”. Ziobro, mówiąc o refor-
mie sądownictwa, stwierdził, że sądy to najważniejsza obecnie instytucja, 
jednak wymagają gruntownej reformy. - Musimy tę instytucję gruntownie 

zreformować, musimy wyczyścić tę stajnię Augiasza, musimy odrzucić my-
ślenie w kategorii nadzwyczajnej kasty - powiedział Ziobro. Jak ocenił, w śro-
dowisku sędziowskim są także rzetelni sędziowie. - Musimy dać im szansę, 
musimy zlikwidować nadmierny korporacjonizm i musimy odwołać się do 
mechanizmów demokratycznych, które pozwolą to środowisko w demo-
kratyczny sposób kontrolować. Poprzednie rządy „spychały na margines” 
Polaków, wypychały ich na emigrację, a czasami rzucały w ręce cwaniaków, 
czyścicieli kamienic, oszustów i różnej maści przestępców, którzy czuli się cał-
kowicie bezkarni na tej zielonej wyspie Donalda Tuska. Pełne wystąpienie na 
www.przysucha.pl. 

Opracował J. Bednarski

Wicepremier Mateusz Morawiecki

Wicepremier Jarosław Gowin

Minister Zbigniew Ziobro
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MIeSZKańcy PoWIatu, WSParlI orgaNIZację KoNgreSu PIS W PrZySuSZe

Pracownicy ZS 2 w Przysusze włożyli ogromny wkład pracy w organizację i sprawny 
przebieg kongresu

Pracownicy starostwa wykonali wielką pracę przy organizacji Kongresu  Pracownicy MOW Rusinów Konecki

Pracownicy MOW Pogroszyn

Dyrektorzy ZPR Goździków i MOW Kolnia Ossa czuwali nad pracą swoich ekipNieoceniony wkład w organizację tego wielkiego przedsięwzięcia wnieśli ucznio-
wie ZS 2 im. Ludwika Skowyry

Pracownice Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Goździkowie Pamiątkowe zdjęcie nauczycielek z ZS 2 z bardzo sympatycznym p. Jarosławem 
Kaczyńskim
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Starosta Niemirski 
informuje: gazyfikacja 
Przysuchy do końca 
2022 roku. Polska Spółka 
Gazownictwa i Polskie 
Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo doprowadzą 
gaz do gminy. Minister 
Energii Krzysztof Tchó-
rzewski powiedział, że 
bardzo cieszy go otwarcie 
Polskiej Spółki Gazownic-
twa na tereny wschodniej 
Polski, które są najsłabiej 
zgazyfikowanymi regio-
nami kraju. Stwarza to 
szansę dla rozwoju tych 
ziem i zwiększa dostęp 
mieszkańców do ekolo-

gicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Prezes PGNiG Piotr Woź-
niak podkreślił, że realizacja nowych strategii PGNiG i PSG daje 
szansę na rozwój Polski regionalnej i powiatowej, bowiem dostęp 
do gazu przyciąga kolejne inwestycje. Dodał, że samorządy z tych 
regionów długo czekały na tego typu inwestycje. Prezes Polskiej 
Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel dodał podczas prezentacji 
planów PSG na najbliższe lata, że nowa strategia PSG to również 
tworzenie nowych miejsc pracy w dotychczas zaniedbywanych 
rejonach Polski i realny wpływ na rozwój lokalnych rynków pracy. 
PSG nie rozbudowuje bowiem administracji, wszystkie nowe miej-
sca pracy powstają w Polsce regionalnej. Prezes Wróbel podkre-
ślił też, że PSG intensywnie rozwija gazyfikację z wykorzystaniem 
technologii skroplonego gazu LNG. Do 2022 roku Spółka planuje 

wybudowanie 140 stacji regazyfikacji skroplonego gazu w całej 
Polsce. Do najważniejszych, planowanych przez Polską Spółkę 
Gazownictwa inwestycji należy między innymi budowa stacji LNG 
w Przysusze. Plany gazyfikacji do 2022 r. w województwie mazo-
wieckim obejmują 19 nowych gmin, w tym: Przysucha i Nowe Mia-
sto nad Pilicą. W sumie do 2022 roku PSG zrealizuje w województwie 
mazowieckim 10 tematów inwestycyjnych o wartości ponad 630 
milionów złotych, w wyniku czego przybędzie 1150 kilometrów 
sieci, a także 7 stacji gazowych. W całej Polsce PSG wyda na przebu-
dowę systemu gazowniczego ponad 11 miliardów złotych do 2022 
roku. W tym czasie PSG chce zwiększyć poziom gazyfikacji Polski 
do prawie 61%, co oznacza zgazyfikowanie 74 nowych gmin. Obec-
nie tylko 1433 gminy z 2479 w Polsce są zgazyfikowane, co daje 
57,81%. We wszystkich jednostkach należących do OZG Warszawa 
zatrudnionych jest obecnie 1236 osób, a według planów etatyzacji 
docelowo ma być 1523 pracowników, co oznacza stworzenie 287 
nowych miejsc pracy. „To bardzo ważny dzień dla naszej społeczności 
powiatowej. Problem braku dostępu mieszkańców do gazu ziemnego 
– taniego i ekologicznego paliwa, zmuszał nas wszystkich do korzy-
stania z mniej opłacanych i bardziej niebezpiecznych dla środowiska 
paliw. Dzisiaj mogę z dumą Państwa poinformować, że wreszcie, po 
wielu latach nieudanych prób i porażek ponoszonych przez lokalnych 
działaczy, jako społeczność lokalna odnosimy duży sukces. Gazyfika-
cja gminy Przysucha staje się faktem. I choć nie było to łatwa, ani też 
z góry przesądzona sprawa, to teraz nie ma to już znaczenia. W 2022 
r. będziemy mieli już i instalacje gazowe i stację LNG. To będzie przy-
nosić dobre efekty dla całej naszej społeczności. Dzisiaj wielogodzinne 
rozmowy, prośby i dyskusje i perswazje przechodzą do historii. Faktem 
jest gazyfikacja – i z niej bardzo się cieszę” – mówi Marian Niemirski.

J. Bednarski

NareSZcIe było MożNa. 
gaZyfKIKacja gMINy PrZySucha do 2022 r.

XX SeSja rady PoWIatu
28 czerwca 2017 r. odbyły się obrady ple-

narne XX sesji Rady Powiatu V kadencji. Zain-
augurował je Przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Wochniak. Otwierając sesję przywi-
tał przybyłych radnych i gości oraz stwierdził 
prawomocność obrad. Następnie radni przyjęli 
planowany porządek posiedzenia i przyjęli pro-
tokół z poprzedniej sesji. Następnie wysłuchali 
informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o sta-
nie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie 
powiatu przysuskiego z uwzględnieniem dostoso-
wania do wymogów unijnych. Kolejna część posie-
dzenia była przeznaczona na zapoznanie się Rady 
z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o przestrzeganiu i stosowaniu prawa 
budowlanego na terenie powiatu przysuskiego. 
W dalszej części obrad rada podjęła uchwały: 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za za-
jęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych oraz 
umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infra-
struktury technicznej i obiektów budowlanych nie-
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2017 – 2024, 
a także uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017. 
Na zakończenie posiedzenia rada wysłuchała informacji o pracach 

Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz omówiła sprawy różne. 
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone. 
     

Jarosław Bednarski

Starosta Marian Niemirski
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StaroSta PrZySuSKI 
PrZeWodNIcZącyM rady ZWIąZKu 

SaMorZądóW PolSKIch

WalNe ZebraNIe StoWarZySZeNIa 
„ZIeMIa odroWążóW”

egZaMINy ZaWodoWe

Rada Powiatu Przysuskiego w ubiegłym roku podjęła uchwałę o przystą-
pieniu do stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. Wśród członków są 
też gminy z naszego powiatu: Wieniawa, Odrzywół i Potworów.

W poniedziałek 5 czerwca Sejmie RP odbyło się spotkanie Związku Samo-
rządów Polskich, podczas którego został utworzony zarząd. Powołano rów-
nież sześcioosobową radę, której przewodniczącym został Starosta Przysuski 
Pan Marian Niemirski.

W trakcie spotkania został uchwalony statut stowarzyszenia. Celem ZSP 
jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych intere-
sów podmiotów będących członkami stowarzyszenia. Związek Samorządów 
Polskich powstał jako alternatywa dla Związku Miast Polskich i Związku Po-
wiatów Polskich. Dla członków, czyli samorządowców, to możliwość negocja-
cji z rządem i skuteczniejsze rozwiązywanie lokalnych problemów. 

Marta Zbrowska

19 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło 
się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”. Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Maria Barbara Chomicz - 
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”. Pierwszym 
punktem spotkania było wybranie, w wyniku głosowania, Protokolanta, któ-
rym została Sekretarz Stowarzyszenia pani Grażyna Wielgus oraz Przewod-
niczącego Obrad, którym została pani Maria Barbara Chomicz. Następnie 
Skarbnik Stowarzyszenia pani Anna Słoniewska przedstawiła sprawozdanie 
finansowe za 2016 rok, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Zbigniew 
Sadurski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Podczas 
Walnego Zebrania Członków podjęto uchwały: w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” za 2016 
rok, w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2016 
rok oraz w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Tytułu Zasłużony dla 
„Ziemi Odrowążów”.

Stowarzyszenie „Ziemia Odrowążów” to dobrowolne, samorządne i trwałe 
zrzeszenie powiatu opoczyńskiego, powiatu koneckiego, powiatu przysu-
skiego i powiatu szydłowieckiego. Stowarzyszenie zostało powołane w celu 
wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów człon-
ków oraz do podejmowania innych działań służących rozwojowi i wzmac-
nianiu pozycji członków Stowarzyszenia. Ma ono służyć nam wszystkim, 
wszystkim mieszkańcom powiatów leżących na Ziemi Odrowążów. 

Marta Zbrowska

Przewodniczący Marian Niemirski z kolegami samorządowcami

Na spotkaniu powiat przysuski reprezentowali Jan Gawryś i Elżbieta Nielipińska

Egzaminy są zwieńczeniem Kursów Kwalifikacji Zawodowych, pozwalających zdobyć nowy 
zawód i pracę

Grupa zdajacych z nauczyielką zawodu już po egzaminie

Absolwent ZS 2 przed egzaminem

Gotowe dania - efekt pracy na egzaminie
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03 czerwca 2017 r. w Woli Kuraszowej odbyły się gminne 
obchody dnia Strażaka. Strażacy ochotnicy z czterech jednostek 
z terenu Gminy Borkowice tj. Borkowic, Woli Kuraszowej, Ninkowa 
i Rzucowa zebrali się przed strażnicą w Woli i wraz z mieszkańcami 
gminy oraz zaproszonymi gośćmi przemaszerowali na wiejskie bo-
isko, celem uczestniczenia w polowej mszy świętej . Mszę Świętą 
odprawił ks. Piotr Mucha, który w kazaniu podkreślił ważną rolę jaką 
odgrywają strażacy w społeczeństwie niosąc pomoc ludziom w trak-
cie pożarów, powodzi i innych zagrożeń. Po mszy świętej dowódca 
uroczystości Komendant Gminny ZOSP RP dh Robert Siudek złożył 
meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości Komendan-
towi Powiatowemu PSP w Przysusze mł. bryg. Marcinowi Sokołowi. 
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych 
za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczeni zostali: Piotr Węgrzynowski 
syn Stefana – brązowy medal, odznaką wzorowy strażak odzna-
czono: Wacława Pieniącego syna Tadeusza, Tomasza Słonia syna 
Bogdana, Daniela Kaliszczaka syna Dariusza oraz Karola Kaliszczaka 
syna Dariusza . W ceremonii wręczenia medali uczestniczyli: Komen-
dant Powiatowy PSP w Przysusze młd. bryg. Marcin Sokół , Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP dh Szymon Niemirski, Pre-
zes Oddziału Gminnego ZOSPRP dh Tadeusz Bilski oraz Wójt Gminy 
Borkowice Robert Fidos. Wójt Robert Fidos podziękował zebranym 
ochotnikom za odpowiedzialną służbę oraz życzył dalszego rozwoju 
jednostek. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy Gminnych Obcho-
dów mogli poczęstować się pyszną grochówką oraz upiec kiełbaski 
przy ognisku. 

gMINNe obchody dNIa 
StrażaKa

WyjaZd INtegracyjNy 
SeNIoróW

Na harcerSKIch SZlaKach 

od poniedziałku 22 do środy 24 maja seniorzy z Klubu 50+ 
uczestniczyli w wycieczce na Mazury. bazą wypadową do zwie-
dzania tego pięknego regionu był dom Pielgrzyma w świętej 
lipce, często nazywany ,, częstochową Północy”. Pierwszego 
dnia seniorzy wysłuchali koncertu organowego w miejscowym 
Sanktuarium Maryjnym. Następnego dnia seniorzy zwiedzali Reszel, 
Kętrzyn i Giżycko. W Giżycku uczestnicy wycieczki wybrali się w rejs 
statkiem po Jeziorze Niegocin. Trzeciego dnia zwiedzali Mikołajki, 
jeden z najważniejszych kurortów mazurskich. Pełni wrażeń i w do-
skonałych humorach późnym wieczorem powrócili do Borkowic.   
Słoneczna pogoda, wesoła atmosfera wśród wycieczkowiczów po-
zostawiły niezapomniane wspomnienia i chęć dalszego poznawania 
bogatej kultury Warmii i Mazur. Uczestnicy wycieczki dziękują za po-
moc w jej zorganizowaniu Wójtowi Gminy oraz Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury. 

harcerze 5 Wielopoziomowej drużyny harcerskiej im. emilii Plater 
w borkowicach działającej przy Zespole Szkól ogólnokształcących brali 
udział w wielu przedsięwzięciach na terenie gminy i poza nią. W maju 
druhowie byli współorganizatorami Rodzinnej Majówki na Krakowej Górze 
oraz uczestniczyli w harcerskim rajdzie w Starej Błotnicy zdobywając w rywa-
lizacji drużyn II miejsce. W dniach 2-3 czerwca 2017 r. harcerze uczestniczyli 
w XVI Festiwalu piosenki Harcerskiej w Bukowinie. Od 9 do 11 czerwca dru-
howie z Borkowic wzięli udział w IV Harcerskim Rajdzie ,, Barabasza” w Chy-
bicach w Górach Świętokrzyskich. Podczas tych harcerskich imprez opiekę 
nad harcerzami pełnili podharcmistrz Marek Turek i druhna Wioletta Wojtu-
nik. Harcerze mogą zawsze liczyć na wsparcie Wójta Roberta Fidosa, który 
również jest instruktorem ZHP w stopniu przewodnika. Obecnie drużyna 
przygotowuje się do Harcerskiej Akcji Letniej w ramach której weźmie udział 
w dniach 3-17 lipca w obozie harcerskim Hufca ZHP Radom w Białogórze nad 
Bałtykiem. 

Czuwaj. Drużynowy 5 WDH phm. Marek Turek
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udaNa MajóWKa Na KraKoWej górZe 
W dniu 28 maja odbyła się ro-

dzinna Majówka na Krakowej Górze. 
Uroczystość rozpoczęła się nabożeń-
stwem majowym oraz mszą świętą 
w kościele parafialnym w Borkowicach. 
Następnie ksiądz proboszcz Marek Lu-
rzyński poprowadził procesję na Kar-
kową Górę. Wójt Robert Fidos przywitał 
zebranych oraz przedstawił historię 
tego uroczego miejsca, którego nazwę 
zawdzięczamy Królowi Kazimierzowi 
Wielkiemu. Monarcha zabłądziwszy na 
polowaniu, trafił na to wzgórze. Widok 
z niego wydał mu się równie piękny 
jak z Wawelu. Wzniesienie to nazwał 
Karkową Górą. Mieszkańcy okolicz-
nych wiosek chronili się na niej w cza-
sie powstań i wojen. Tu odbywały się 
uroczystości religijne, msze polowe, 
przyrzeczenia harcerskie a w czasie II 
Wojny Światowej szkolenia partyzan-
tów z BCH i AK. W 1933 roku ks. Jan Wi-
śniewski wystawił na Krakowej Górze 
kapliczkę upamiętniającą 250 rocznicę 
zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. W tym roku 
zebrani na majówce mogli podziwiać występ góralskiego zespołu 
regionalnego ,, Mali Wierchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej. Dla 

wszystkich uczestników przygotowany był gorący poczęstunek, 

napoje oraz potrawy regionalne. Uczestnicy majówki posiadający 
element stroju góralskiego otrzymywali nagrody. Do wspólnej za-
bawy górali i mieszkańców porwała s. Teresita prowadząca dalszą 

część programu artystycznego. Siostra jest na-
uczycielem Niepublicznego Przedszkola ,, Antoni-
nek” prowadzonego przez siostry Benedyktynki. 
Tegoroczna majówka organizowana pod hasłem 
,, Warto żyć bez nałogów” upłynęła we wspania-
łej atmosferze. Zebrani mogli podziwiać pano-
ramę Ziemi Przysuskiej. Przy rozpalonym ognisku 
można było upiec kiełbaskę. Przedstawiciele Lo-
kalnej Grupy Działania ,, Razem Na Piaskowcu ‘’ 
promowali obszar jej działania oraz informowali 
o możliwości pozyskania środków UE. Organiza-
torami majówki była parafia p.w. Świętego Krzyża 
w Borkowicach oraz Stowarzyszenie na rzecz roz-
woju i promocji Gminy Borkowice. Wsparcia or-
ganizatorom udzielili: Urząd Gminy, GOPS, GOK, 
Biblioteka, GZO, Gminna komisja rozwiazywania 
problemów alkoholowych, OSP Borkowice, szkoła 
w Borkowicach, Zgromadzenie sióstr Benedykty-
nek Misjonarek w Borkowicach, Kluby Seniora 
oraz 5 Drużyna Harcerska z Borkowic. Wszystkim 
dziękujemy za pomoc w organizacji Majówki. 
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26.06.2017 r. , w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gielniowie 
odbyła się debata gminna poświęcona bezpieczeństwu. Z lokalną 
społecznością gminy spotkali się przedstawiciele samorządu oraz 
policjanci. W spotkaniu wzięło udział 25 osób. Debatę gminną pro-
wadził Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Leszek Jędrzejczak, 
który przedstawił aktualną strukturę Komendy Powiatowej Policji 
w Przysusze i omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu przy-
suskiego i gminy Gielniów. Na spotkaniu z mieszkańcami gminy Giel-
niów obecny był Komendant Powiatowy Policji w Przysusze – insp. 
Adam Czyżewski oraz wójt gminy Gielniów – Pan Władysław Czar-
necki. W dalszej części debaty, uczestnicy mogli obejrzeć możliwo-
ści Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, łącznie z praktycznym 
wykorzystaniem i zaznaczeniem wskazanego zagrożenia. Policjanci 
zachęcali do korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, która zawiera 
bazę teleadresową wszystkich jednostek Policji w kraju. Funkcjo-
nalność tej aplikacji umożliwia m.in. wyszukanie dzielnicowego 
według własnego adresu zamieszkania lub nazwiska dzielnicowego 
i działa w trybie online i offline. W dalszej części omówione zostały 
działania priorytetowe dzielnicowych oraz ich rola w prowadzeniu 

przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. Na zakończenie, na 
ręce Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze przez uczestni-
ków debaty złożone zostały podziękowania za dotychczasową pracę 
policjantów, dla których jednym z priorytetów jest zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom gminy Gielniów.

        
     asp. Aneta Wilk

debata gMINNa W gIelNIoWIe

Noc śWIętojańSKa W gIelNIoWIe
Stres, pośpiech i ciągła rywalizacja to stałe elementy współcze-

snego życia. Dotyczy to nie tylko ludzi dorosłych, ale odczuwają je 
również dzieci. Zbliżający się koniec roku szkolnego i bliskość nocy 
świętojańskiej sprawiły, że uczniowie PSP w Gielniowie postanowili 
zrobić coś radosnego i niezwykłego. Porzucili na kilkanaście godzin 
swoje telefony, tablety i komputery, by w sposób beztro-
ski przeżyć piękno dawnych, wspólnych zabaw i wróżb.  
Dziewczynki i chłopcy z klas IV-VI wraz z opiekun-
kami postanowili zorganizować w Gielniowie wielkie 
święto ognia, wody i radości. Przed wieczorem, 21 
czerwca 2017r., plac szkolny zamienił się w leśną po-
lanę, jaką znamy z pieśni J. Kochanowskiego. Wśród 
bawiących się wokół ogniska tancerzy trudno było 
rozpoznać Anie, Oliwki, Natalki, które jeszcze rano sie-
działy w szkolnych ławkach. Wyszukane jasne kreacje, 
kolorowe wianki na głowach, taniec i rozgwieżdżone 
niebo tworzyły wręcz baśniową scenerię. Ale tańce 
i zabawy przy ognisku nie były jedyną atrakcją tego 
wieczoru. Uplecione z kwiatów i ziół wianki powinny 
dziewczynkom wywróżyć jeszcze przyszłość. Odbył 
się więc wieczorny spacer nad Gielniowiankę, gdzie 
wśród ogólnej radości wianki popłynęły z nurtem rzeki.  
 Po bogatych przeżyciach duchowych, gdy rozśpie-
wany pochód powrócił do szkoły, czekał na wszystkich 
smaczny poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

Późnym wieczorem były jeszcze próby poszukiwania kwiatu paproci. 
W tym roku okazały się nieskuteczne, ale za rok… kto wie? 

Dopełnieniem tej udanej imprezy była noc spędzona w szkole. 
Nie trzeba przekonywać, że cisza nocna tego dnia nie obowiązywała 
nikogo.
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ZIeloNa SZKoła W jaStrZębIej górZe

MIędZySZKolNy KoNKurS „oWoce I WarZyWa W SZKole”

Piaszczysta plaża, szum fal i powiew morskiej bryzy… Czego wię-
cej potrzeba aby wypocząć i spędzić niezapomniane chwile w gronie 
przyjaciół.

Wczesnym rankiem 22 maja 42 osobowa grupa uczniów z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Gielniowie wraz z opiekunkami A. Mi-
chałowicz, M. Mastalerek, A. Pawlikowską i A. Raczyńską, wyruszyła 
autokarem spod budynku szkoły, aby miło i przyjemnie spędzić czas 
nad Bałtykiem.

Na uczestników Zielonej Szkoły czekało mnóstwo atrakcji: m.in. 
zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku, Gdańskiej Starówki, 
latarni morskiej w Jastrzębiej Górze, okrętu wojennego „Błyskawica” 
w Gdyni, spacer po sopockim molo czy rejs statkiem z Gdańska na 
Westerplatte. W drodze powrotnej odwiedzili również Toruń, gdzie 
mogli zobaczyć dom Mikołaja Kopernika i spróbować słynnych to-
ruńskich pierników.

Nie zabrakło również spacerów i zabaw na plaży, kąpieli w morzu, 
konkursów i rozgrywek sportowych, dyskoteki i pieczenia kiełbasek 
przy ognisku. Atrakcji było co niemiara. Czas mijał bardzo szybko. 
Dzieci wróciły do domu szczęśliwe, opalone i wypoczęte. Chwile spę-
dzone na Zielonej Szkole na długo pozostaną w ich pamięci.

Owoce i warzywa to bardzo ważny element zbilansowanej diety. 
Wiedzą o tym dzieci ze szkół podstawowych w gminie Gielniów, 
które w miesiącu maju brały udział w międzyszkolnym konkursie 
plastycznym „Owoce i warzywa w szkole” zorganizowanym przez 
nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie - Annę 
Pawlikowską i Anetę Raczyńską. 

Konkurs ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Komisja sta-
rała się wnikliwie i rzetelnie ocenić prace, biorąc pod uwagę zaanga-
żowanie, pomysłowość, estetykę i technikę wykonania prac, a przede 
wszystkim samodzielność ich wykonania oraz zgodność prac z tema-
tem konkursu. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27.05.2017r. podczas 
Gminnego Dnia Dziecka przez przedstawicieli władz gminy.

Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach wiekowych.

oddział przedszkolny
I miejsce - Sebastian Kowalski PSP w Bielinach
II miejsce – Maja Borowiecka PSP w Rozwadach
III miejsce – Milena Ciborowska PSP w Bielinach
Wyróżnienie: Filip Krzyżanowski PSP w Gielniowie
Oliwia Bomba PSP w Bielinach
Klasa I
I miejsce – Agata Lipińska PSP w Gielniowie
II miejsce – Piotr Szostak PSP w Gielniowie
III miejsce – Mateusz Stolarczyk PSP w Gielniowie
Wyróżnienie: Hubert Dziuba PSP w Rozwadach
Kacper Pogoda PSP w Rozwadach
Klasa II
I miejsce – Weronika Natorska PSP w Gielniowie
II miejsce – Kamil Starnawski PSP w Gielniowie
III miejsce – Zuzanna Paliwoda PSP w Rozwadach
Wyróżnienie: Kamil Meuszyński PSP w Gielniowie
Julia Wasiak PSP w Gielniowie
Klasa III
I miejsce – Daria Karpińska PSP w Bielinach
II miejsce – Patrycja Listkiewicz PSP w Gielniowie
III miejsce – Patrycja Woźniak PSP w Rozwadach
Wyróżnienie: Aleksandra Pogoda PSP w Rozwadach
Aleksandra Pańczyk PSP w Gielniowie

Fundatorami nagród i upominków dla wszystkich uczestników była 
firma „Junior” Jacek Prokopczyk oraz Hortex Holding S.A.
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Matko moja ja wiem… 26 maja to data znana każdemu dziecku. 
To również dzień bardzo uroczyście obchodzony w tym roku w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Zespole Szkół 
Samorządowych w Klwowie, dzień, w którym zorganizowany został 
Festyn Rodzinny. Podczas tej wspaniałej uroczystości mamy, tatusio-
wie i dzieci wspólnie obchodzili swoje święto. Wszyscy spotkali się 
w pięknie udekorowanej kwiatami hali sportowej. Zgromadzonych 
powitała Pani Dyrektor Edyta Sobczak oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców Pani Joanna Wójcik, które oficjalnie otworzyły II Festyn 
Rodzinny. Zwracając się do zgromadzonych gości Pani Dyrektor 
powiedziała, że: „W dzisiejszym zagonionym świecie, w ogromie 
codziennych spraw i problemów łatwo zapomnieć o tym, że szczę-
śliwe dzieciństwo dla naszych dzieci to nie tylko MIEĆ – wymarzoną 
zabawkę, nowy telefon, markowe buty czy super grę, ale przede 
wszystkim BYĆ, być ze sobą, wzajemnie się wspierać, rozumieć, 
rozmawiać, czuć się kochanym, potrzebnym, ważnym”. W świetle 
tych słów jeszcze piękniej wybrzmiał sens organizowania dzisiejszej 
uroczystości. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygo-
towana przez uczniów klas 0 – VI pod opieką nauczycieli: p. Hanny 
Rokickiej, p. Elżbiety Tkaczyk, p. Karoliny Głuch i s. Danuty Gamoń. 
Nasi najmłodsi w słowach wierszy i piosenek wyrazili wdzięczność 
i miłość drogim mamusiom i tatusiom. Były tez pokazy taneczne 
w wykonaniu dziewczynek z klasy IIIa i uczniów klasy VI, i wspólna 
zabawa w rytmach zumby, którą prowadziła dla wszystkich dziecia-
ków i wielu chętnych mam pani Karolina Głuch. Miłym akcentem 
było wręczenie kwiatów rodzicom, gorące uściski mieszały się ze 
śmiechem radości, a niektórzy ukradkiem ocierali łzy wzruszenia. 
Niespodzianką z okazji Dnia Dziecka były pokazy chemiczne, które 
wywołały ogromne zainteresowanie wśród zgromadzonych. Do-
świadczenia z ciekłym azotem, zupa balonowa i mrożone kwiatki 
przykuły uwagę najmłodszych i najstarszych, którzy nie bojąc 
się wyzwań aktywnie brali udział w eksperymentach. Wszyscy 
z niecierpliwością czekali na rozgrywki sportowe. Nad przebiegiem 
sportowych zmagań czuwał pan Szymon Głuch, który nie tylko 
zorganizował i sędziował wszystkie mecze, ale jeszcze rozsądnymi 
radami i  „przymykaniem sędziowskich oczu” pomagał naszym 
najmłodszym zawodniczkom i  zawodnikom. Wielkim wsparciem 
okazała się być także pomoc prowadzącej konferansjerkę pani Ka-
roliny Głuch. Rozegrano mecze w dwa ognie pomiędzy mamusiami 
a uczennicami z klas I – III i IV – VI. Chłopcy i tatusiowie swoje spor-
towe zmagania toczyli na szkolnym boisku, grając w piłkę nożną. 
Wszyscy byli ogromnie zaangażowani i podekscytowani rywalizacją, 
ale mimo wysiłku ze strony rodziców, wygrali uczniowie. Po spor-
towych zmaganiach przyszedł czas na poczęstunek. Każdy uczest-
nik festynu otrzymał kiełbaskę z grilla, napoje i słodkie wafelki. Na 

deser rodzice przygotowali kolejną niespodziankę – pyszne i co 
ważniejsze zimne lody dla ochłody po gorących emocjach, którymi 
wszyscy ze smakiem się zajadali. Jeżeli ktoś myśli, że nasze kochane 
dzieci opadły z sił – to się grubo myli. Na hasło dane przez panią 
Karolinę Głuch wszyscy ruszyli w tany. Przy skocznych rytmach za-
bawa trwała w najlepsze. Niestety to co dobre szybko się kończy… 
Podczas imprezy panowała miła i pogodna atmosfera. Festyn spełnił 
oczekiwania jego organizatorów, dzieci i – mamy nadzieję – również 
rodziców licznie uczestniczących w zabawie. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie 
w organizację dali naszym uczniom możliwość cudownego spędze-
nia czasu.

feStyN rodZINNy
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Grażyna i Grzegorz Janczewscy jako jedyni gospodarze z terenu powiatu 
przysuskiego, zostali wyróżnieni w  etapie  regionalnym  XV edycji Ogólno-
krajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Państwo Janczewscy 
prowadzą gospodarstwo nastawione na produkcję mleka. W takich właśnie 
gospodarstwach (zajmujących się hodowlą bydła), zagrożeń jest najwięcej 
oraz utrzymanie czystości przy hodowli bydła nie jest łatwą sprawą. Gospo-
darze mają 17 sztuk bydła. Prowadzą 11 ha gospodarstwo rolne w miejsco-
wości Klwowska Wola, gmina Klwów. Początki z hodowlą bydła rozpoczęliśmy 
w 2004 r. Zaczęli modernizować swoje gospodarstwo i dostosowywać do 
wymogów unijnych. Z każdym rokiem stawało się nowocześniejsze i za-
częło przynosić dochody. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym zakupili 
nowoczesne maszyny, które poprawiły wydajność i bezpieczeństwo pracy 
w gospodarstwie. Gospodarze podkreślają, że starają się na co dzień dbać 
o bezpieczeństwo w gospodarstwie. Jeśli uda się im podpatrzyć jakieś cie-
kawe rozwiązanie, wprowadzają je u siebie. Lubią, gdy w gospodarstwie jest 
ład i porządek. A ład i porządek był jednym z elementów ocenianych przez 
komisję konkursową. Zwracała ona także uwagę m.in. na.: stan budynków 
inwentarskich i pomieszczeń gospodarskich, ich wyposażenie w maszyny 
i urządzenia, warunki obsługi i chowu zwierząt, stan i jakość środków ochrony 
osobistej itp.

 Uroczystość podsumowująca radomski etap regionalny XV Ogólno-
krajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2017 została 

zorganizowana 20 czerwca w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Radomiu, 
a wcześniej Państwo Janczewscy serdeczne gratulacje otrzymali od Kierow-
nik Terenowej placówki KRUS w Przysusze – Pani Haliny Ziemniak.

Projekt „Ekologicznie i zdrowo czyli na spor-
towo!” realizowany w ramach FIO - Mazowsze 
Lokalnie, rozpoczął się pierwszym rajdem 
rowerowym na terenie gminy Klwów, która 
postawiła na zdrowe żywienie z wykorzysta-
niem zasobów lokalnych takich jak stowarzy-
szenia, które w trakcie rajdu zaprezentowały 
potrawy z warzyw i owoców regionalnych.  
Rajd odbył się w piątek 9 czerwca 2017r. Start miał miejsce w Nieznamie-
rowicach. Następnie trasa prowadziła przez: Drążno – Przystałowice Małe 
– Przystałowice Duże – Kadź – Sulgostów – Klwów. W sumie rowerzyści 
przejechali około 23 kilometrów. Pierwszy postój odbył się w Kadzi, gdzie 
Panie ze stowarzyszenia Planeta Kobiet wspólnie ze stowarzyszeniami „Go-
sposie” z Przystałowic Dużych, „Wystrzałowe Babki” z Sulgostowa, „Kobiety 
kreatywne na plus” z Ulowa, „Drążnianki” z Drążna ugościły uczestników 
rajdu pysznymi potrawami z warzyw i owoców regionalnych, m. in.: pasztet 
z cukinii, kapustka z koperkiem, fasolka z okrasą, kompot z rabarbaru, cia-
sto z rabarbarem w dwóch odsłonach, ciasto truskawkowe. Meta rajdu miała 
miejsce w Klwowie, gdzie Panie ze stowarzyszenia „Babska Rzeczpospolita” 
z Klwowa przywitały uczestników w „Zamku na Kopcu” częstując chlebem ze 
smalczykiem i ogórkiem jak również zadbały o część artystyczną z ogniskiem. 
Natomiast „Stowarzyszenie Gmina Klwów Wspólne Marzenia” z Klwowa ser-
wowało regionalne napoje chłodzące. Nad bezpieczeństwem podczas ca-
łego Rajdu czuwali Strażacy z OSP z Gminy Klwów. Rajd przebiegał w miłej 
i pogodnej atmosferze. Kolejny rajd rowerowy odbędzie się w gminie Pniewy 
w dniu 29 czerwca.

eKologIcZNIe I ZdroWo cZylI Na SPortoWo! 

beZPIecZNe goSPodarStWo PańStWa grażyNy 
I grZegorZa jaNcZeWSKIch
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W piękny pogodny czwartek 1-go czerwca br. w Odrzywole odbył 
się coroczny Festyn dla dzieci i młodzieży. Organizatorem był Wójt 
Gminy Odrzywół i Dyrekcje Szkół z Odrzywołu i Lipin. Na początek 
zaprezentowali się kadeci z ZSPiMS z Lipin z pokazem musztry pa-
radnej. Nowoczesne układy taneczne zaprezentowały cheerleaderki 
z Publicznego Gimnazjum w Odrzywole. 

Dla najmłodszych była przygotowana strefa animacyjna na placu 
przedszkolnym. Przy pomocy animatorek dzieci malowały i składały 
figury. Mogli też postrzelać kolorowymi kulkami do strzelnicy. Naj-
większym powodzeniem cieszyły się malowanki kolorowych pającz-
ków na twarzach i rękach. 

Młodzież starsza mogła zapoznać się z wyposażeniem 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej. Olbrzymim powodzeniem cieszyły się prze-
jażdżki pojazdami wojskowymi Grupy Militarnej Pilica. Dzieci mogły 
też poćwiczyć jazdę konną pod okiem ułana Mirosława Kowalskiego 
i kadetów z Lipin. 

Na boisku natomiast toczyły się mecze piłkarskie. W pierwszym 
meczu chłopcy z ZSPiMS pokonali drużynę z PG. W drugim meczu 
dziewczęta z PG wzięły odwet za przegraną chłopców i zwyciężyły 
drużynę z ZSPiMS.

Festyn zakończył pokaz woltyżerki konnej i wyszkolenia ułań-
skiego w wykonaniu Szwadronu Ziemi Kozienickiej. Na Festynie po-
jawili się także dorośli zainteresowani zwłaszcza częścią „militarną” 
festynu. Młodzież została poczęstowana pączkami, a wszyscy obecni 
mogli spróbować żołnierskiej grochówki. 

feStyN Z oKaZjI dNIa dZIecKa

KoNcert jubIleuSZoWy
10 lat ZeSPołu „PolNe KWIaty”

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte w Odrzywole odbył się koncert Szkolnego 
Zespołu Ludowego „POLNE KWIATY” z okazji jubileuszu 10 – lecia 
działalności.

W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna i zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Odrzywół - Marian Kmieciak wraz z małżonką 
- Bożeną Kmieciak, Sekretarz Gminy – Celina Pogorzała, Skarbnik 
Gminy – Maria Rzuczkowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
– Bogumiła Stępień i Dyrektor Gimnazjum w Odrzywole – Barbara 
Rataj.

Uroczystość podsumowującą 10 – letnią działalność zespołu „PO-
LNE KWIATY” rozpoczęła Dyrektor szkoły Anna Zbrowska. Na kon-
cert zespołu ubranego w regionalne opoczyńskie stroje złożyły się 
pieśni, tańce i zabawy ludowe. Przedstawiona została również hi-
storia zespołu i wspomnienia z najważniejszych imprez i występów. 
Koncert został wzbogacony poprzez prezentację multimedialną 
z działalności zespołu na przestrzeni 10 lat – od 2006 r. do 2016 r. 
Występ „POLNYCH KWIATÓW” bardzo podobał się publiczności. Pan 
Wójt pogratulował zespołowi 10 – lecia działalności. W swoim wy-
stąpieniu powiedział: „10 lat to piękny jubileusz. Na przestrzeni tych lat 
przewinęło się przez zespół wiele pokoleń dzieci i młodzieży. Towarzy-
szyłem temu zespołowi cały czas, podziwiałem występy i cieszyłem 
się z nich. Polne Kwiaty były przez te 10 lat ambasadorem nie tylko 
szkoły, ale i gminy w krzewieniu kultury ludowej naszego regionu, 
kształtowaniu naszej tożsamości i szacunku do tradycji. Za to bardzo 
gorąco zespołowi dziękuję.” Podkreślił, że tylko nieliczne szkoły mogą 
pochwalić się posiadaniem podobnego zespołu ludowego. Następ-
nie wręczył na tę okoliczność nagrody, między innymi koszulki upa-
miętniające jubileusz i tort z dedykacją. Słodkie upominki wręczyła 
także zespołowi Dyrektor Szkoły Anna Zbrowska. Podziękowała za 
piękny występ uczniom oraz opiekunom artystycznym zespołu.

Pani Lucyna Zając, nauczycielka języka polskiego i plastyki, która 
od 10 lat opiekuje się zespołem „POLNE KWIATY” i przygotowuje go 
do występów wspólnie z mężem Janem, w związku z jubileuszem, 
otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Odrzywół. 

W koncercie wystąpili następujący uczniowie: Karolina Waśkie-
wicz, Oliwia Dembowska, Dominika Pękala, Ewelina Żak, Weronika 

Sobczyk, Alicja Chrapowicz, Wiktoria Bartos, Dominika Stoch, Kinga 
Fornalczyk, Filip Gniadek, Weronika Jackowska, Dominika Sobczyk, 
Tomasz Białek. 
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KoNKurS „Pojść Za KSIędZeM ZIeją”

ucZNIoWIe PublIcZNego gIMNaZjuM IM. jaNa PaWła II Na 
ZIeloNej SZKole

Podczas uroczystości w Warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych 
został roztrzygnięty pierwszy etap konkursu „Pójść za księdzem Zieją” 
zorganizowany przez Fundację Służby Rzeczypospolitej i Dom Spo-
tkań z Historią dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy, pro-
jektów promujących zasady i wartości wyznawane i praktykowane 
przez księdza Jana Zieję.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. 
ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa w dniu 5 czerwca 2017 r. wraz z opieku-
nami panią Małgorzatą Jóźwicką i panią Martą Sobczyk wzięli udział 
w Europejskim Dniu Sprawiedliwych w Warszawskim Ogrodzie Spra-
wiedliwych. Jury pod przewodnictwem prof.. Anny Trzeciakowskiej 
wyłoniło zwycięzców. Wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa zajęli pierwsze 
miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych z projektem „Osse 
moje Osse...- wędrówki śladami Wielkiego Proroka – strony rodzinne” 
pod przewodnictwem koordynatora Pani Marty Sobczyk, zdobywa-
jąc grant w wysokości 2000 złotych przeznaczony na realizację, wyty-
czenie i wykonanie z młodzieżą ścieżki edukacyjnej śladami księdza 
Jana Ziei.

Postać księdza Jana Ziei pochodzącego z Ossy to niezmiernie 
ważny element wychowania obywatelskiego, rozwijania postaw pa-
triotycznych, umacniania więzi z ojczystym krajem i regionem.

Wyjazdy „ Zielona Szkoła” w odrzywolskim gimnazjum stały się już 
tradycją. Od 17 lat uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w tego 
typu wyjazdach dofinansowywanych przez UG w Odrzywole. Pomy-
słodawcą tych wyjazdów był Wójt Gminy Marian Kmieciak, a orga-
nizacją ich zajmowała się nauczycielka geografii Zofia Wiktorowicz. 
W czasie tych wyjazdów uczniowie poznali najciekawsze miejsca 
w Polsce pod względem krajobrazowym jak i zabytków polskiej kul-
tury. W tym roku wyjazd odbył się do Beskidu Sądeckiego. Miejscem 
pobytu był OW Kolejarz w Muszynie. 

„Muszyna i Krynica Górska oraz ich okolice zachwyciły nas bardzo. 
Zwiedziliśmy zabytkowe budowle w Krynicy, spacerowaliśmy po Parku 
Zdrojowym, Bulwarach Dietla, poznaliśmy życie i twórczość Nikifora 
Krynickiego, wjeżdżaliśmy kolejką na Górę Parkową skąd podziwialiśmy 
piękną panoramę Beskidu Sądeckiego, w części uzdrowiskowej miasta 
zwiedziliśmy: Stare Łazienki, Łazienki Borowinowe, Pijalnię Główną, 

Stary Dom Zdrojowy, Muszlę Koncertową, Nowy Dom Zdrojowy, Po-
mnik Adama Mickiewicza, degustowaliśmy wody lecznicze. Wieczorem 
oglądaliśmy muzyczno- świetlny pokaz tańczącej wody w fontannie 
znajdującej się w centrum krynickiego deptaka. W Muszynie podziwia-
liśmy piękne Ogrody Sensoryczne oraz Ogrody Biblijne, zabytkowy ko-
ściół św. Józefa oraz Rynek i wzgórze zamkowe z ruinami XIV wiecznego 
zamku. Zwiedziliśmy cerkiew w Powroźniku – bardzo piękny obiekt sa-
kralny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Potoku 
Złockiem oglądaliśmy największą i najefektywniejszą mofetę - czyli 
powierzchniową ekshalację dwutlenku węgla. Wjeżdżaliśmy kolejką 
gondolową na Jaworzynę Krynicką, zwiedziliśmy Muzeum Turystyki 
Górskiej, a następnie wędrowaliśmy szlakiem turystycznym do Muszyny 
Złockie. Były też gry sportowe i zabawy. Najwięcej przeżyć dostarczyła 
nam gra zespołowa Paintball.”

Wyjazd odbył się w od 7 do 10 czerwca 2017r.



POTWORÓW

16 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

dnia 19.05. 2017 r. uczniowie klas szóstych odwiedzili ro-
dzinny Park rozrywki eNergylaNdIa w Zatorze.

Wyjazd nastąpił w godzinach wczesnoporannych, a humory dopi-
sywały wszystkim. Głodni atrakcji uczniowie rozpoczęli zwiedzanie 
i korzystanie z dostępnych urządzeń w strefie dla najmłodszych – 
Energuś Roller Coaster. 

Największym zainteresowaniem jednak cieszyły się atrakcje eks-
tremalne typu Roller Coaster Mayan – największy w tej części Europy, 
Tsunami Drop, Apocalipto, Space Gun, Space Booster i inne.

Panorama Parku Rozrywki oglądana z wysokości, zapierała dech 
w piersiach. Wiele obaw nastręczyło urządzenie Aztec Swing, z któ-
rego korzystali tylko nieliczni najodważniejsi.

Dla mniej odważnych czekały gry i zabawy interaktywne, atrakcje 
w części familijnej oraz w dziale dla najmłodszych. Ochłody dla ciała 

szukali uczniowie w Spalsh Battle, a bajeczną krainę ENERGYLANDII 
podziwiali z samolotowej kolejki widokowej.

Przyjemne z pożytecznym łączyły widowiska i pokazy naukowe, 
np. gra świateł ledowych zaprezentowana na scenie Sali widowisko-
wej Egypt. Regeneracji sił dokonywali wszyscy w części gastrono-
micznej, korzystając z gratisowego posiłku typu frytki, napój. Czas 
wspaniałej zabawy dobiegł końca. O godzinie 18.00 uczniowie opu-
ścili Park Rozrywki, a wrażeniami dzielili się w czasie drogi powrotnej 
powtarzając, że było odlotowo i kosmicznie.

Dla takich wrażeń i przeżyć niestraszny okazał się powrót w póź-
nych godzinach wieczornych. Wszystko było stuprocentowe – do-
bra zabawa, bezpieczeństwo i sprawdzenie siebie w ekstremalnych 
warunkach.

Wychowawcy klas szóstych

upowszechnianie wiedzy o  samorządzie terytorialnym, 
kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmac-
nianie lokalnego patriotyzmu to podstawowe założenia kon-
kursu organizowanego corocznie w Publicznym gimnazjum im. 
orląt lwowskich w Potworowie.

W konkursowych zmaganiach przybliżających młodzieży gimna-
zjalnej wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu udział 
wzięło 31 uczniów.

Egzamin konkursowy składał się z  20 pytań testowych, obej-
mujących zakresem tematycznym wiedzę dotyczącą m.in. aktów 
prawa miejscowego, struktury urzędów samorządowych oraz spo-
sobu wyłaniania i  kompetencji poszczególnych organów władz 
samorządowych.

Po dokładnym sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów Komisja 

konkursowa w składzie: Pan Tomasz Górka - Sekretarz Gminy Potwo-
rów, Pan Krzysztof Wochniak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
i Pani Marzena Wochniak wyłoniła zwycięzców dwudziestej edycji 
konkursu.

Pierwsze miejsce w konkursowym sprawdzianie promującym ideę 
samorządności zdobyła Katarzyna Woźniak, drugie miejscu przypa-
dło Klaudii Michalskiej, natomiast na trzecim miejscu uplasował się 
Damian Gryz.

Wójt Gminy Pan Marek Klimek wręczając zwycięskiej trójce na-
grody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w  Potworowie 
pogratulował wszystkim uczestnikom bardzo dobrej wiedzy samo-
rządowej, a Dyrekcji Gimnazjum sprawnej organizacji konkursu.

Dariusz Duda

dWudZIeSta PIerWSZa edycja KoNKurSu WIedZy 
o SaMorZądZIe terytorIalNyM

WycIecZKa do eNergylaNdII
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Rynek papryki to jeden z  bardziej dyna-
micznie rozwijających się rynków w Polsce. Od 
połowy lat 80-tych w  naszym kraju przeżywa 
renesans popularności dzięki produkcji w tune-
lach foliowych.

Największe zagłębie uprawy papryki pod 
osłonami w Europie znajduje się w południowej 
części województwa mazowieckiego, w powia-
tach: przysuskim, białobrzeskim i  radomskim. 
Z tego regionu pochodzi 80 proc. produkcji kra-
jowej papryki.

Wieloletnia historia uprawy papryki pod osło-
nami doprowadziła do rozwoju rolnictwa w tym 
regionie, a  Gminę Potworów uczyniła stolicą 
polskiej papryki.

Władze Gminy Potworów poprzez swoje 
działania tworzą warunki mające pomóc w  in-
tensyfikacji dochodów rolników uprawiających 
paprykę, organizują szkolenia, ułatwiają dostęp 
do informacji i opracowań analitycznych zmie-
rzających do lepszej organizacji sprzedaży i po-
prawy jakości produkcji.

Jednym z  takich działań jest organizowany 

corocznie „Dzień Papryki w Potworowie”.
W niedzielę, 6 sierpnia 2017 r. odbędzie się XXV 

edycja tej imprezy.
Jubileuszowy, dwudziesty piąty „Dzień Papryki 

w Potworowie” zapowiada się równie imponująco jak 
w poprzednich latach.

Rozpocznie się mszą św. w  kościele parafialnym 
p.w. Św. Doroty w Potworowie o godz. 12-ej. Po niej 
nastąpi oficjalne otwarcie imprezy połączone z pre-
zentacją firm branży rolniczo-ogrodniczej.

Festyn będzie okazją do skorzystania z  konsulta-
cji udzielanych przez pracowników Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i  Instytutu Wa-
rzywnictwa w  Skierniewicach, dotyczących uprawy 
papryki.

Nie zabraknie kiermaszu literatury fachowej, kwia-
tów i krzewów oraz środków do produkcji papryki.

Organizatorzy przygotowali także ciekawy program 
artystyczny. Zaprezentują się m.in. „Eleni”, kabaret „My 
z Kopydłowa” oraz grupy muzyczne „Skaner” i „Classic”.

Dwudziesty piąty „Dzień Papryki w Potworowie” za-
kończy zabawa taneczna z zespołem Gold Music.

Dariusz Duda

uczniowie z grupy 0a pod opieką Pani Marty Krzywkowskiej 
zostali zwycięzcami w Konkursie na Najsympatyczniejsze Przed-
szkolaki Powiatu Przysuskiego.

Każde z przedszkolaków wyjedzie z opiekunem do bałtowskiego 
Jura Parku. Otrzymają ponadto indywidualne dwugodzinne wej-
ściówki do Centrum Zabaw Hula Park przy ulicy Przemysłowej 18 
w Radomiu.

Opiekunowie oddziałów przedszkolnych

XXV dZIeń PaPryKI W PotWoroWIe

NajSyMPatycZNIejSZe 
PrZedSZKolaKI W PoWIecIe 

PrZySuSKIM!!! 
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W dniu 6 czerwca 2017 roku Rada Gminy 
Rusinów rozpatrywała sprawozdanie 
Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy 
Rusinów za 2016 rok. Budżet po stronie 
dochodów zamknął się w kwocie 16,70 
mln złotych. Dochody Gminy pochodziły 
w 49,9% z subwencji, w 32,5% z dotacji, 
w 7,5% z udziału w podatku dochodowym, 
a 5,9% z opłat komunalnych i podatków 
lokalnych.

Wydatki budżetowe zostały wykonane 
w kwocie 15,42 mln zł. Największy udział 

w wykonanych wydatkach stanowiły wydatki na oświatę, które wy-
niosły 37% poniesionych wydatków ogółem. Na realizację zadań so-
cjalnych wydatkowano 33,7% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące 

poniesiono na utrzymanie administracji, gospodarki komunalnej, 
kultury i infrastruktury gminnej.

Z wydatków inwestycyjnych największe kwoty przeznaczono na 
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sani-
tarnej na terenie gminy Rusinów (161.345,53 zł), przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Brogowa (139.032,24 zł), oraz zagospoda-
rowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przystałowicach Małych 
(102.875,91 zł).

Stan zadłużenia Gminy Rusinów wyniósł na koniec 2016 roku 
352.500 zł i były to zobowiązania z lat ubiegłych tytułu zaciągniętej 
pożyczki i kredytu.

 Przedłożone sprawozdanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady, która zło-
żyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu realizacji 
budżetu w 2016 roku. Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium.

abSolutorIuM dla Wójta gMINy ruSINóW

bIeSIada W cIeNIu 
cZarNoleSKIej lIPy

MaMo W Sercu cIę KołySZę...
26 maja był w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie 

dniem wyjątkowym, ponieważ wszyscy uczniowie świętowali Dzień 
Matki. Najmłodsze dzieci pod opieką wychowawców przygotowali 
wzruszające występy dla swoich mam. Starsi uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum postanowili uczcić ten dzień czerwonymi 
serduszkami, które symbolizowały wielką miłość i wdzięczność dla 
KOCHANYCH MAM. Ogrom czerwonych serc, noszonych dumnie 
przez młodych ludzi, świadczy o ich dojrzałości emocjonalnej i wy-
chowaniu w poczuciu szacunku wobec swoich mam. 

Już po raz czwarty społeczność ZSO w Rusinowie: uczniowie, na-
uczyciele, rodzice i zaproszeni goście celebrowali piękno poezji i mą-
drość patrona szkół Jana Kochanowskiego. 

 Dnia 9 czerwca 2017r w murach szkoły rozbrzmiały wiersze mi-
strza renesansowej poezji i wokalne pieśni zainspirowane jego 
twórczością w wykonaniu młodzieży szkolnej. Oficjalna część 
z wprowadzeniem, prezentacją sztandarów i pięknie przez wszyst-
kich odśpiewanym Hymnem Narodowym poprzedziła wystąpienie 
pani dyrektor mgr Beaty Turek, w którym znalazły się słowa uznania 
względem wychowawczej i kulturowej roli patrona oraz przywita-
nie przybyłych gości. Symbolicznym wyrazem czci wobec patrona 
było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Jana z Czarno-
lasu. Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez nauczycielki 

mgr Agatę Krzyżanow-
ską, mgr Jolantę Ko-
rycką i mgr Elżbietę 
Dutkowską, w którym 
wzięli udział uczennice 
i uczniowie obydwu 
szkół niosących pa-
mięć Jana Kochanow-
skiego, był wyrazem 
szacunku wobec po-
nadczasowej mądrości 
patrona, a także okazał 
się prawdziwą ucztą 
poetycką, przypomnie-
niem wspaniałych po-
ezji, pysznych środków 
poetyckich i dowcipu, 
które cechują dorobek 
ojca polskiej poezji. Ta 
akademia szkolna to 
uroczystość pozwa-
lająca na prezentację 
w bardzo poważnym 
przecież repertuarze 
starań i talentów dzie-
cięcych wśród których 
są prawdziwe perły. 
Napawa to dumą na-
uczycieli i rodziców.
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dZIeń MaMy I taty 
W PrZedSZKolu

PrZedSZKolaKI 
W MagIcZNych ogrodach 

dZIeń dZIecKa

Dzień Dziecka to specjalne święto. W tym dniu najważniejsza 
jest radość i uśmiech dzieci. O dobry nastrój najmłodszych w ZSO 
w Rusinowie zadbano już od rana. Tego dnia na uczniów czekało 
wiele atrakcji. Życzenia dzieciom złożyła dyrekcja szkoły oraz przed-
stawiciele Urzędu Gminy, którzy obdarowali uczniów słodkimi 
upominkami. Dużą niespodziankę sprawili swoim wychowankom 
nauczyciele wcielając się w postaci z bajki o „Czerwonym Kapturku”. 
Całe przedstawienie było przygotowywane w wielkiej tajemnicy 
i z dużą starannością. Zadbano o kostiumy, scenografię i odpowied-
nią oprawę muzyczną. Uśmiechy i gromkie brawa widzów były naj-
wspanialszą nagrodą dla debiutujących w roli aktorów nauczycieli. 
Ze świata baśni wszyscy przenieśli się na Szkolny Pokaz Talentów, 
w czasie którego chętni prezentowali swoje umiejętności wokalne, 
recytatorskie oraz taneczne. Nie zabrakło również tak bardzo lubia-
nych przez dzieci konkurencji sportowych. To był wspaniały dzień!

Jak co roku, przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Dnia 26 
i 29.05.2017r. wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość 
i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak 
wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość 
i ojcowski autorytet. Po wspaniałych występach w których dzieci za-
prezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na 
twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie 
i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie artystycznym 
dzieci wręczyły swoim rodzicom piękne zrobione przez siebie upo-
minki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Uroczystość ta była podnio-
sła ale i bardzo radosna, przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej 
atmosferze.

Dnia 31 maja 2017 r. jak co roku Przedszkolaki z Gałek wyjechały 
na wycieczkę. Tym razem były to Magiczne Ogrody - Rodzinny Park 
Tematyczny. Animatorzy zabrali dzieci w niesamowitą podróż, która 
pobudzała wyobrażanie i ciekawość każdego dziecka. Wśród zieleni, 
tysięcy pachnących kwiatów, drzew i krzewów, dzieci poznawały 
świat wokół siebie poprzez jego odkrywanie i doświadczenie. Dzieci 
spędziły w parku wiele miłych i radosnych chwil na zabawie i odkry-
waniu magicznych postaci w bajkowej krainie.
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W dniu 2 czerwca 2017 roku zorganizowano w Wieniawie Gminny 
Dzień Dziecka. Z inicjatywy i przy udziale Wójta Gminy, Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, dla najmłodszych Mieszkańców przygotowano 
szereg atrakcji. Impreza odbyła się w parku gminnym, przy muszli 
koncertowej. Do udziału w zabawie zostały zaproszone wszystkie 
dzieci z terenu Gminy Wieniawa: uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Wieniawie, Szkoły w Sokolnikach Mokrych, Przed-
szkola Publicznego w Wieniawie, mamy z małymi dziećmi oraz dzieci 
niepełnosprawne. Maluchy mogły skorzystać z przygotowanego 
specjalnie dla nich dmuchanego placu zabaw, do wyłącznej dyspo-
zycji dzieci pozostawały zamki dmuchane, kulki, zjeżdżalnie, tory 
przeszkód. Podczas festynu, animatorzy przeprowadzili dla dzieci 

przy ich czynnym udziale i nieukrywanej satysfakcji, szereg gier, 
konkursów, zabaw i konkurencji sportowych. Dla zwycięzców przy-
gotowano atrakcyjne nagrody. Grupa młodzieżowa działająca przy 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu dała pokaz tańca nowoczesnego. 

Każdy z zaproszonych wyjątkowych gości, z okazji dorocznego ich 
święta, dostał bezpłatnie porcję popcornu i cukrowej waty. Dzieci 
chętnie bawiły się przy muzyce tanecznej w rytmach popularnych 
przebojów dyskotekowych. Wolontariuszki z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Wieniawie poprowadziły konkurs karaoke. Obchody 
Dnia Dziecka to pełne atrakcji, dobrej zabawy i humoru i nieznika-
jącego uśmiechu, który zagościł na wszystkich twarzach wszystkich 
bawiących się gości, zarówno dzieci jak i ich rodziców. Już dziś zapra-
szamy wszystkie mamy i dzieci na przyszłoroczny festyn.

gMINNy dZIeń dZIecKa W WIeNIaWIe

eraSMuS+ WyjaZd do fraNcjI, 
la chaPelle eN SerVal

W dniach 2.04 - 8.04.2017r. uczniowie z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Wieniawie - Mikołaj Michalczyk, Klaudia Jakubczyk 
oraz Aleksandra Łochnicka wzięli udział w międzynarodowej wy-
mianie uczniowskiej w ramach projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską z programu erasmus+, Sektor: edukacja Szkolna, 
akcja 2: Partnerstwa Strategiczne. Współpraca szkół. 

Opiekunkami wyjazdu były nauczycielki języka angielskiego: 
p. Katarzyna Kalita- szkolny koordynator projektu i p. Anna Piasta. 
Koordynatorem głównym projektu międzynarodowej współpracy 
szkół jest szkoła z Francji (College duServois – La Chapelle en Serval), 
a uczestnikami placówki z Wielkiej Brytanii (Waverley School – Bir-
mingham), Włoch (InstitutoComprensivo – Alberto Burri, Trestina – 
Perugia), Litwy (Alytaus Panemunes Pagrindine Mokykla – Alytus), 
Słowacji (Zakladna Skola Slobodneho Vysielaca – Bańska Bystrzyca) 
oraz ZSO w Wieniawie. Z każdego kraju przyjechały do Francji grupy 
uczniów wraz z nauczycielami.

Celem projektu od samego początku było ,,Pokonywanie barier, 
kształtowanie zdrowych nawyków, nowa Europa”. Mimo, że Francja 
była pierwszym z odwiedzanych przez uczniów ZSO państw, już 
każde z postanowień zostało poruszone, a uczestnicy projektu do-
brze się porozumiewali w języku angielskim. (…)

W listopadzie kolejna reprezentacja uczniów naszej szkoły wyje-
dzie do Włoch, a za rok to my będziemy gospodarzami dla uczestni-
ków projektu z 5-ciu pozostałych krajów!

Opracowanie:
Aleksandra Łochnicka,  

kl. IIC gimnazjum w ZSO w Wieniawie

Współfinansowany 

w ramach programu 

unii europejskiej erasmus+
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ZeSPół folKloryStycZNy „WIeNIaWa”

Zespół Folklorystyczny „WIENIAWA” został reaktywowany w lutym 
2014 roku z inicjatywy mieszkanek gminy oraz Pani Alicji Ślifirczyk 
Dyrektorki Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie. Ze-
spół jest kontynuuje tradycje i promuje folklor ziemi wieniawskiej 
i opoczyńskiej nawiązując swoim repertuarem do założonego przez 
ówczesnego Dyrektora p. Stanisława Ambrożka, Zespołu Folklory-
stycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie 
w latach 1979 - 2000.

Po 15 latach została wznowiona działalność zespołu. Panie Wła-
dysława Adamczyk i Ewa Białek, członkinie i śpiewaczki dawnej 
formacji, kontynuują pracę w nowym zespole, a ich doświadczenie 
i umiejętności przynoszą wiele korzyści związanych ze znajomo-
ścią kultury, słów piosenek, melodii, tańca czy obrzędów. Zespół 
obecnie liczy 14 osób: Władysława Adamczyk, Ewa Białek, Teresa 
Kapturska, Ewa Ślizak, Wanda Dębska, Grażyna Ślifirczyk, Teresa 
Bieńkowska, Maria Piasta, Halina Druszcz, Danuta Gil, Małgorzata 
Wołonkiewicz, Agnieszka Kornacka, Elżbieta Niewadzisz – kie-
rownik zespołu oraz Marian Kulkowski – kierownik muzyczny. Ze-
spół działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Wieniawie. Kultywuje tradycje, obrzędy, melodie, taniec oraz 
kulturę ludową. Występuje na festynach, dożynkach, jarmarkach, 
akademiach okolicznościowych w szkole czy przedszkolu, uroczy-
stościach patriotycznych i kościelnych. Zespół brał udział w kon-
kursach śpiewaczych w Lipsku nad Wisłą, Maciejowicach, Dniach 
Kolbergowskich, oraz w rodzimym festiwalu organizowanym co-
rocznie w Wieniawie w święto odpustowe Matki Bożej z Góry Kar-
mel: przegląd kapel, śpiewaków i solistów im. Stanisława Stępniaka  

w Wieniawie. Tegoroczna edycja festiwalu już 16 lipca w wieniaw-
skim parku. Zespół uczestniczył także w konkursie na kolędę Staro-
polską w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Za swoją działalność 
artystyczną otrzymuje liczne nagrody. 

Wysoki poziom artystyczny sprawił, że zespół ,,Wieniawa” został za-
proszony do nagrania jednego z odcinków cyklu "Biesiada na cztery 
Pory Roku" z Zespołem Disco Polo" BAYER FULL" w Muzeum Wsi 
Radomskiej. W kwietniu 2016 r brał udział w Targach AGROTRAVEL 
w Kielcach, gdzie został dostrzeżony przez p. Dyrektor Mazowieckiej 
Organizacji Turystycznej w Warszawie p. Annę Somorowską i pod jej 
patronatem brał czynny udział w nagraniu Międzynarodowego Sta-
ropolskiego Wesela. Zespół śpiewa głównie gwarą ludową, ubrany 
piękne barwne ludowe wełniane stroje opoczyńskie, pięknie hafto-
wane bluzki, czarne sznurowane buciki oraz chustki - szalinówki.

Wójt gminy Wieniawa, rada gminy w Wieniawie, gminne centrum Kultury i Sportu w Wieniawie
Zapraszają 16 lipca 2017 r. na:

XXI Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka
W programie:

10.00 - Przegląd kapel, instrumentalistów, zespołów śpiewaczych i solistów śpiewaków z regionu radomskiego i opoczyńskiego
15.00 - Oficjalne otwarcie:
15.30 - Występ zespołu folklorystycznego „Pojawianie”, prezentującego Tańce i obyczaje Krakowiaków Wschodnich
17.00 - Ciąg dalszy przeglądu
19.00 - Rozstrzygnięcie konkursu
19.30 - Występ laureatów i zabawa w ludowych rytmach
21.00 - Koncerty Zespołu Lesioki prezentującego folklor ziemi rzeszowskiej oraz zespołu nurtu disco polo „Players” 
22.30 - Dyskoteka pod gwiazdami

Imprezy towarzyszące:
Prezentacja stowarzyszeń, artystów i twórców ludowych z terenu gminy Wieniawa
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Kotlety kongresowe
Zapewne wielu z Państwa 

zastanawiało się czym powiat 
przysuski przyjął gości kongresu 
PiS w Przysusze. Posiłek zamó-
wiony przez Prawo i Sprawiedli-
wość był skromny, ale bardzo 
tradycyjny. Udało mi się zdobyć 
przepis na kotlety kongresowe, 
którymi zajadali się goście 
kongresu. Podane z młodą, go-
towaną kapustą były w opinii 
przyjezdnych przepyszne. Pole-
cam spróbować. Podaję przepis 
na 6-7 kotletów, który uzyskałam od p. Małgorzaty Czyżykowskiej – nauczycielki za-
wodu w ZS 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, w trakcie przygotowań do kongresu. 

Składniki: 0,5 kg mielonego mięsa wieprzowego, 10 dkg pieczarek, małą cebula, 
1 biała bułka, mleko do namoczenia ok. 200 ml lub więcej, jedno jajko kurze, drobno 
posiekany koperek, sól pieprz do smaku, tarta bułka do panierowania i kilka deka-
gramów smalcu (można zastąpić klarowanym masłem) do smażenia. 

Wykonanie: Kilka godzin przed robieniem kotletów należy dobrze namoczyć 
zwykłą, lecz najlepiej wczorajszą białą bułkę. Po odciśnięciu mleka namoczoną 
bułkę dodajemy do mięsa. Cebulę lekko przesmażamy i również dodajemy do 
mięsa. Pieczarki ścieramy na tarce na grubych oczkach i razem z koperkiem i jajkiem 
dodajemy do mięsa. Wszystkie składniki dokładnie wyrabiamy dłonią aż do ujed-
nolicenia masy, którą przyprawiamy do smaku solą i pieprzem zgodnie z własnymi 
preferencjami. Następnie odmierzamy ok. 12 dkg na jedną porcję i formujemy ko-
tlety, które następnie obtaczamy ze wszystkich stron w tartej bułce. Układamy je na 
rozgrzanej patelni z tłuszczem i smażymy na złoty kolor nie pozostawiamy długo 
kotletów w tłuszczu. Natychmiast po zezłoceniu przekładamy do blaszki i wkładamy 
do pieca w temperaturze 180 stopni C na 20 do 30 minut. Podajemy z ulubionymi 
dodatkami. Życzę smacznego.

Monika Grzywaczewska

PrZySMaKI PaNI MoNIKIarIMr WyPłacIła rolNIKoM 
95,64 Proc. Z PulI środKóW 

Na PłatNoścI beZPośredNIe Za 2016 r.

Do 29 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wypłaci rolnikom 13,968 mld zł, czyli 95,64 proc. puli środków przeznaczo-
nych na płatności bezpośrednie za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała 
się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. 
Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi 
zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebez-
pieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za nie-
zrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 29 maja kwota jest 
wyższa o ponad 1,881 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie 
za rok 2015.

Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,230 mld zł. 
Stanowi to 93,68 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realiza-
cji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych 
i ekologicznych za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015. Do 29 maja 
79,20% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu 
było ich o 21,85 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych 
im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń 
z ich wypłatą. 

W ariMr trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bez-
pośrednich za 2017 r. Do 28 maja zarejestrowano 1,259 mln wniosków, co 
stanowi 93,31 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. W tym roku, 
decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, termin składania 
wniosków został wydłużony do 31 maja. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym 
terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy 
roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone 
o 1 proc.

Ochrona przed kleszczami, korzystanie z bezpiecznych kąpielisk i szcze-
pienia przeciwko egzotycznym chorobom - to główne elementy programu 
„Patent na bezpieczne wakacje”. Wyjeżdżający na zagraniczne wakacje po-
winni zasięgnąć opinii lekarza, który zwróci uwagę na zagrożenia związane 
z przebywaniem w innej strefie klimatycznej i poinformuje o dostępnych 
szczepieniach przeciwko chorobom tropikalnym. Więcej informacji na temat 
szczepień można znaleźć na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl W tym 
roku problemem osób udających się na wakacje na terenie Polski jest plaga 
kleszczy, przenoszących takie choroby jak borelioza lub odkleszczowe zapa-
lenie mózgu, przeciwko któremu można się zaszczepić. Niestety nie ma szcze-
pionki przeciwko boreliozie. Nie zawsze osoba, która choruje na boreliozę 
pamięta ugryzienie kleszcza. Czasem kleszcz po ugryzieniu zostaje przez tę 
osobę przypadkiem usunięty, a choroba ujawnia się niespodziewanie po 
kilku tygodniach. Objawem, który powinien zwrócić naszą uwagę - choć nie 
zawsze występuje - jest tzw. rumień wędrujący, czyli wyglądająca jak ob-
rączka zmiana na skórze. Jeśli zauważymy coś takiego, bezwzględnie należy 
skontaktować się z lekarzem. W celu ochrony przed kleszczami osoby przeby-
wające na terenach lasów i parków powinny być ubrane w odzież z długimi 
rękawami i nogawkami wpuszczonymi w skarpety i buty oraz używać środ-
ków odstraszających owady. Rodzice wysyłający dziecko na zorganizowany 
wypoczynek powinni sprawdzić, czy dany wyjazd jest zarejestrowany na 
stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Jeśli pojawią się jakie-
kolwiek podejrzenia, że ośrodek, w którym ma przebywać dziecko nie speł-
nia warunków sanitarnych lub epidemiologicznych, należy sprawę zgłosić do 
najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Osoby planujące wakacje nad 
wodą powinny odwiedzić serwis www.sk.gis.gov.pl - gdzie znajdą informa-
cje dotyczące kąpielisk, bieżącej oceny i klasyfikacji wody oraz infrastruktury 
obiektu. Prowadzony jest na bieżąco nadzór nad kąpieliskami. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze sprawuje nadzór w zakresie 
zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno - sanitar-
nych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze mgr inż. Jolanta 
Wilk

PańStWoWy PoWIatoWy INSPeKtor SaNItar-
Ny W PrZySuSZe PrZeStrZega o ochroNIe 

PrZed KleSZcZaMI I beZPIecZeńStWIe KąPIelI

PodSuMoWaNIe dZIałań „trZeźWość 
W PrZeWoZIe oSób”

ZaKońcZoNe dZIałaNIa alKohol I NarKotyKI 
29 maja 2017 r. policjanci na Mazowszu, w tym również w powiecie przy-

suskim prowadzili działania alkohol i Narkotyki, mające na celu ogranicze-
nie liczby kierujących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
Funkcjonariusze podczas działań sprawdzali, czy kierujący nie są pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. Podczas całego dnia policjanci na terenie całego po-
wiatu przysuskiego dokonali ponad 170 kontroli stanu trzeźwości, ujawniając 3 
nietrzeźwych rowerzystów: Po godzinie 17 w miejscowości Kozieniec, gm. Po-
tworów, 42 – letni mężczyzna będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 
2 promile alkoholu w organizmie kierował rowerem po drodze publicznej; Dwie 
godziny później w Przystałowicach Małych policjanci zatrzymali do kontroli 48 
– latka, który mając powyżej 2 promili alkoholu w organizmie kierował rowe-
rem; W Krzesławicach około 21, policjanci badaniu stanu trzeźwości poddali 75 
– letniego cyklistę, który był w stanie nietrzeźwości, wynoszącym 2,2 promila 
w wydychanym powietrzu. Po raz kolejny apelujemy do kierowców, aby wykazali 
się odpowiedzialnością i zrezygnowali z prowadzenia pojazdu lub roweru po al-
koholu. Prosimy pamiętać też o kolejnym dniu po spożyciu alkoholu, gdzie choć 
możemy się czuć dobrze, to alkohol utrzymuje się w organizmie.

asp. Aneta Wilk

Policjanci przysuskiej drogówki 26 czerwca prowadzili działania „Trzeźwość 
w przewozie osób” kontrolując trzeźwość kierujących autobusami, busami, 
taksówkami i pojazdami nauki jazdy. 26 czerwca w powiecie przysuskim 
prowadzone były działania „Trzeźwość w przewozie osób”. Działania te mają 
na celu ujawnianie i uniemożliwianie dalszej jazdy nietrzeźwym kierowcom 
pojazdów komunikacji publicznej, taksówek, transportu prywatnego osób, 
a także nauki jazdy. Na kierujących takimi pojazdami spoczywa szczególna 
odpowiedzialność, bowiem zdarzenia drogowe z ich udziałem powodują 
zagrożenie dla znacznej liczby użytkowników dróg. Mundurowi sprawdzają stan 
trzeźwości kierujących autobusami, „busami” a także pojazdami nauki jazdy, 
taksówkami czy też innymi pojazdami realizującymi transport osób. Policjanci 
również sprawdzają kierowców pod kątem posiadania przez nich wszelkich 
wymaganych dokumentów, w tym uprawniających do prowadzenia tego typu 
działalności. Podczas działań policjanci skontrolowali 109 kierujących, z czego 
20 to kierowcy busów i autobusów. Policjanci tego dnia nie ujawnili żadnych 
nieprawidłowości.

asp. Aneta Wilk
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beach ball I jego gWIaZdy PoMogą 2-letNIej WIKtorII

trzeci weekend lipca 
w Przysusze będzie stał 
pod znakiem rywalizacji 
w Pucharze Polski w siat-
kówce plażowej mężczyzn 
– lewiatan beach ball, ale 
i nie tylko. Podobnie do 
wcześniejszych edycji, 
także w tym roku w ra-
mach turnieju rozegrany 
zostanie charytatywny 
Mecz gwiazd oraz prze-
prowadzone zostaną licy-
tacje, a środki finansowe 
uzyskane w ten sposób 
trafią do chorej Wiktorii. 
Tradycją stało się już to, 
że Beach Ball w Przysusze, 
oprócz zapewnienia sporej 
dawki siatkówki plażowej 
na najwyższym poziomie, 
ma na celu także pomoc 
potrzebującym. Dlatego do 
podradomskiej miejscowo-

ści także w tym roku zawitają 
gwiazdy polskiego sportu, które również przyczynią się do pomocy. 
W tym roku pieniądze będą zbierane dla małej, chorej dziewczynki, 
która wiele już w swoim życiu wycierpiała. Wiktoria Jarosińska w lipcu 
skończy 2 latka. Zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy nadnercza 
15cm x 10cm x 8cm o nazwie NEUROBLASTOMA, który ma wysoki - IV 

stopień zaawansowania, z przerzutami do szpiku i kości. Przed dziew-
czynką długie i niezwykle ciężkie leczenie. Obecnie jest w trakcie che-
mioterapii, w czasie której przejdzie w sumie 8 cykli- obecnie jest po 
siódmym. Następnie zostaną pobrane jej komórki macierzyste oraz zo-
stanie wykonana operacja usunięcia guza. Wiktorię czeka jeszcze ciężka 
chemioterapia, której zadaniem będzie usunięcie komórek nowotwo-
rowych ze szpiku. Kolejnym etapem będzie autoprzeszczep wcześniej 
pobranych komórek macierzystych tak, aby szpik mógł się odbudować. 
Następnie dwulatka zostanie poddana radioterapii. Ostatnią częścią 
leczenia będzie kosztowna immunoterapia. – Koszty leczenia małej są 
ogromne, dlatego postanowiliśmy, że tegoroczny Mecz Gwiazd zagramy 
właśnie dla Wiktorii. Mamy nadzieję, że zebrane pieniądze ułatwią dziew-
czynce i jej rodzicom drogę do jej pełnego wyzdrowienia – powiedział 
organizator i pomysłodawca turnieju, Piotr Skiba. Z tego względu do 
Przysuchy zawitają gwiazdy polskiego sportu. Po raz kolejny Lewiatan 
Beach Ball Przysucha 2017 gościć będzie jedną z najlepszych polskich 
bokserek – Ewę Brodnicką, byłego siatkarskiego reprezentanta Polski - 
Grzegorza Szymańskiego oraz popularnego prezentera telewizyjnego 
– Zygmunta Chajzera. – Bardzo cieszymy się, że możemy liczyć na nich po 
raz kolejny i że atmosfera przysuskiego turnieju im przypadła do gustu – 
zdradził Piotr Skiba. – W tym roku będą też nowe twarze – dodał. Obok już 
dobrze znanych osobistości na boisko przy zalewie Topornia wybiegną 
Grzegorz Bociek – dwukrotny mistrz Polski z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, 
polsko-hiszpański prezenter telewizyjny – Conrado Moreno, a także 
były prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Mirosław Przedpełski. 
– Chcemy, by Mecz Gwiazd przyciągnął duże grono osób, gdyż chcemy 
jak najmocniej pomóc małej Wiktorii. Do grona naszych gwiazd mamy 
nadzieję, że dołączą jeszcze inne ciekawe osobistości. Kto jeszcze zagra 
w Przysusze zdradzimy już w lipcu – zakończył Skiba.
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Zadanie jest realizowane dzięki do nansowaniu ze środków m. st. Warszawy.
Zadanie zrealizowane przy wsparciu  nansowym 

Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Patronat honorowy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

www.mazovia-team.pl

patronat medialny

DOOKOŁA MAZOWSZA

Gmina
Kozienice

Odrzywół Powiat
przysuski

Grodzisk
Mazowiecki

12.30 prezentacja ekip, ul. Warszawska (stadion) 

13.00 start ostry, ul. Warszawska

16.30 przyjazd na metę, ul. Warszawska

17.00  ceremonia nagradzania zwycięzców 

Powiat 
kozienicki

m
az
ov
ia
te
am

Teresin

Przysucha



Prezydium kongresu

Wieniec z gminy Borkowice

 Obradom prezydium przewodniczył Marek Suski

Do Przysuchy przybyli najważniejsi politycy w państwie Na sali nie zabrakło naszych samorządowców. Na zdjęciu wójtowie Rusinowa i Wieniawy

Wójt Klimek, Wójt Kmieciak, Przewodniczący Wochniak oraz działacz lokalny PiS Dariusz 
Marasek

Skarbnik Powiatu Ewa Białecka z minister Rafalską

Po zakończeniu obrad nejlepszy moment na wymianę poglądów Pożegnanie starosty z prezesem Jarosławem Kaczyńskim

KoNgreS PraWa I SPraWIedlIWoścI W PrZySuSZe 1 lIPca 2017 r.


