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Informator Samorządowy

Powiat przysuski ponownie najlepszy w Polsce według rankingu 
„Wspólnoty”. O ostatnich sukcesach powiatu str. 3,4 i 5,
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JAK SIę OSIąGA cELE NIEMOżLIWE – ROZMOWA ZE 
STAROSTą MARIANEM NIEMIRSKIM

co konkretnie oznacza dla Przysuchy (pisząc Przysucha, mam 1. 
oczywiście, na myśli cały powiat) to, ze kongres PiSu się odbył 
właśnie w Przysusze?

Fakt organizacji kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze był 
jednym z najważniejszych wydarzeń w historii samego miasta, jak rów-
nież powiatu. Nigdy wcześniej naszej małej ojczyzny nie przyjechało tak 
wielu, tak ważnych gości w postaci najwyższych władz Rzeczpospolitej. 
To był wielki honor i zaszczyt móc gościć tak znakomite osoby w naszej 
małej ojczyźnie. Kongres PiS oznaczał również niezwykle intensywną ak-
cję promocyjną dla miasta i regionu. Nazwa Przysucha pojawiła się we 
wszystkich największych i najważniejszych mediach w Polsce, a 1 lipca 
relacje z Przysuchy stanowiły news nr 1 w całej polskiej sferze informa-
cyjnej. Jedno jest pewne – Przysucha stała się znana wszystkim Polakom. 
Nie potrafię w tej chwili nawet oszacować, jak bardzo kosztowna byłaby 
taka promocja zorganizowana na zasadach komercyjnych. W kategoriach 
pozapromocyjnych, okazaliśmy się jako powiat w pełni wiarygodnym 
i godnym zaufania partnerem, z którym można realizować nawet bardzo 
trudne projekty. Przy okazji okazało się, jak zintegrowana i wartościowa 
jest nasza społeczność powiatowa. Korzystając z okazji, pragnę gorąco 
podziękować wszystkim mieszkańcom powiatu za pomoc i wsparcie oka-
zane przy organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia. 

Dlaczego, według Pana Starosty, ten kongres się tu odbył?2. 
 To pytanie właściwie do władz Prawa i Sprawiedliwości. Z mojej per-

spektywy mogę powiedzieć, że decyzję o organizacji kongresu odebrałem 
jako wielkie wyróżnienie dla powiatu przysuskiego, który realizując zało-
żenia programowe Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat stał się wzorem 
zarządzania dla innych samorządów powiatowych. Naszą szczególną po-
zycję w Polsce potwierdzają najwyższe miejsca w rankingach powiatów. 
W tym roku ponownie zajęliśmy I miejsce w Polsce, w rankingu powiatów 
„Wspólnoty” dla najlepiej zarządzających funduszami publicznymi samo-
rządów w Polsce. Decyzja ta była także również traktowana w kategoriach 
odpowiedzialności i obowiązku. Stanowiła również źródło radości dla 
wielu mieszkańców powiatu przysuskiego, którzy cieszyli się z przyjazdu 
przyjaciół. Sądzę również, że nie bez znaczenia był fakt dobrze ocenionej 
konwencji samorządowej PiS zorganizowanej w Przysusze w 2014 r. 

czy, według Pana Starosty, rządy PiSu są dobre dla Przysu-3. 
chy? Dlaczego? 

Przede wszystkim rządy Prawa i Sprawiedliwości są dobre dla Polski 
i dla Polaków, a skoro Przysucha i powiat przysuski to część Polski są 
również dobre, żeby nie powiedzieć nawet bardzo dobre i dla Przysuchy. 
W ciągu zaledwie dwóch lat swojej pracy rząd PiS – u zrobił więcej dla 
Polaków, niż wszystkie rządy lewicowo – liberalne w III Rzeczpospolitej. 
Największa różnica pomiędzy rządami PiS – u, a pozostałymi jest taka, że 
w Prawie i Sprawiedliwości dominują uczciwi patrioci, którym bez obaw 
można powierzyć losy spraw publicznych. Pozostali udowodnili do czego 
wykorzystują władzę i zaufanie wyborców – 220 mld złotych strat dla 
budżetu z tytułu karuzeli vatowskich, złodziejska reprywatyzacja w War-
szawie. Niewyjaśnione do dzisiaj afery, skandale polityczne wstrząsające 
życiem publicznym. Można wymieniać bardzo długo. PiS jest wolny od 
tego typu działalności. Ma na swoim koncie natomiast skuteczną działal-
ność na rzecz wzmacniania państwa i systematycznego wzrostu poziomu 
życia Polaków. Znakomicie tę tezę ilustrują ostatnie decyzje rządu w spra-
wie budowy nowego budynku sądu w Przysusze i gazyfikacji gminy Przy-
sucha do 2022 r. Byliśmy ostatnim obszarem Mazowsza bez dostępu do 
gazu ziemnego. I dopiero rząd PiS traktujący Polskę lokalną tak samo do-
brze, jak wielkie metropolie rozwiązał ten problem. I bardzo za tę decyzję 
jesteśmy wdzięczni

Może podobne pytanie – jak się zmieniła Przysucha odkąd 4. 
Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory w 2015?

Nie mamy specjalnych względów, więc nie wydarzyło się w ostatnim 
czasie w Przysusze i w powiecie nic nadzwyczajnego. Żeby jednak być 
w zgodzie z prawdą to należy zauważyć w powiecie przysuskim PiS za-
rządza wspólnie z koalicyjnymi partnerami od 2007 r. I w tym okresie sa-
morządowej odpowiedzialności PiS za powiat zmieniło się bardzo wiele. 
Rozwinęliśmy nasz system oświaty, wyremontowaliśmy i rozbudowaliśmy 
wszystkie obiekty oświatowe, wybudowaliśmy Powiatową Halę Spor-
tową, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, Powiatową Krytą 

Pływalnię. Wyremontowaliśmy ponad 150 km dróg powiatowych, prze-
kazaliśmy 2400 rodzinom sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. 
Zrestrukturyzowaliśmy i oddłużyliśmy Szpital Powiatowy, który ponadto 
został przebudowany i wyposażony w najnowocześniejszy i bardzo kosz-
towny sprzęt diagnostyczny. To tylko niektóre zmiany zrealizowane pod 
sztandarami programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości w powiecie 
przysuskim. Łącznie nasze zrealizowane programy inwestycyjne są warte 
przeszło 100 milionów złotych i to jest wpływ PiS – u na Przysuchę, w któ-
rej notabene udało nam się zbudować nową dzielnicę koncentrującą 
realizację najważniejszych zadań publicznych z obszaru oświaty i usług 
administracyjno – urzędowych. Jest jeszcze ważna rzecz, która zmieniła 
się w Przysusze po 2015 r. W naszych szkołach nie widzimy już głodnych 
dzieci, których rodziców nie stać na najpotrzebniejsze rzeczy. Do końca 
rządów poprzedniej koalicji w każdej placówce obserwowaliśmy przynaj-
mniej po kilkadziesiąt takich przypadków. Walczyliśmy z tym zjawiskiem 
na miarę naszych skromnych możliwości, ale dopiero program rządowy 
realnie wspierający polskie rodziny położył kres biedzie w setkach rodzin 
w powiecie przysuskim. Za ten program przywracający godność polskim 
rodzinom należą się gorące podziękowania. I to jest chyba najważniejszy 
obszar dobrej zmiany, jaki obserwuję tutaj w Przysusze. Nad innymi zmia-
nami intensywnie pracujemy w przysuskim samorządzie powiatowym. 
Zawsze wolę się cieszyć po osiągnięciu celu niż mówić o niepewnych 
jeszcze, choć bardzo pięknych planach.

co jest największą zaletą Przysuchy?5. 
Ludzie. Twardzi, nieustępliwi, czasem szorstcy i trochę nieufni – ale za to 

uczciwi, pracowici, patriotyczni, gotowi zawsze służyć pomocą sąsiadowi 
w potrzebie. Sprawdzeni przyjaciele, wierni tradycyjnym wartościom wła-
ściwym dla naszego narodu od stuleci. Poza tym piękna przyroda i wiele 
spokojnych miejsc idealnie nadających się do wypoczynku dla ludzi chcą-
cych uciec od zgiełku wielkiego miasta. 

co jest największym problemem miasta?6. 
Nie będę wchodził w kompetencje burmistrza miasta, a myślę że może 

mieć tu wiele do powiedzenia.

Starosta Przysuski Marian Niemirski
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ŚWIęTO POLIcJI

POWIAT PRZYSUSKI NA I MIEJScU W POLScE W PRESTIżOWYM RANKINGU

17 lipca 2017 r., w Komendzie Powiatowej Policji odbyły się uroczystości 
Święta Policji. W tym roku obchodzimy 98 lecie powstania polskiej Policji. 
Obchody Święta Policji to okazja do awansów i odznaczeń. Wyróżnionych 
w tym roku zostało 19 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Przy-
susze oraz 1 pracownik cywilny, którzy otrzymali odznaczenia i mianowa-
nia na wyższe stopnie w korpusach. W uroczystym apelu udział brali m.in. 
przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu przysuskiego oraz 
sądu, prokuratury, straży pożarnej oraz nadleśnictwa. W trakcie uroczystości 
policjantom wręczono odznaczenia oraz mianowania na wyższe stopnie po-
licyjne. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu – insp. 
Kamil Borkowski, wyróżnił dwóch funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego, 
którzy w szczególny sposób przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu przysuskiego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku Medalem Złotym za Długo-
letnią Służbę odznaczony został: Stanisław Osuchowski – pracownik cywilny 
przysuskiej komendy. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 5 lipca 2017 roku Medalem Brązowym za „ Zasługi dla Policji” odzna-
czono: Powiatowego Kapelana Policji – ks. kan. Stanisława Traczyńskiego. De-
cyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2017 roku 
Srebrną Odznakę „Zasłużony policjant” nadano: mł. insp. Sławomirowi Rekowi 
– Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, natomiast Brązową 
Odznakę „Zasłużony policjant” nadano: asp. Jackowi Janikowi – policjantowi 
Wydziału Kryminalnego. Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant 
Powiatowy Policji w Przysusze z dniem 24 lipca 2017 roku mianowali: - komisa-
rzem Policji – podkom. Rafał Kamiński. Aspirantem sztabowym Policji - st. asp. 
Józef Seta, st. asp. Zenon Jarzyński, st. asp. Radosław Szymański, st. asp. Zbi-
gniew Tomczyk, st. asp. Radosław Woźniak, st. asp. Artur Tramsz. Starszym aspi-
rantem Policji – asp. Grzegorz Grabowski. Aspirantem Policji – mł. asp. Jarosław 
Gapys. Młodszym aspirantem Policji – sierż. szt. Artur Bednarczyk. Sierżantem 
sztabowym Policji – st. sierż. Grzegorz Grabowski, st. sierż. Kamil Jędrzejczak, st. 
sierż. Mariusz Dyl. Starszym sierżantem Policji – sierż. Katarzyna Snopczyńska, 
sierż. Izabela Górazdowska. Sierżantem Policji – st. post. Paulina Świerczyńska. 
Starszym posterunkowym Policji – posterunkowy Marcin Cieślikowski. Decy-
zją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Nr 101/VI/2017 z dnia 
28 kwietnia2017 roku „Złotą Odznakę Honorową” nadano: st. asp. Mirosław 
Pakosz. Zostały także odczytane podziękowania i życzenia od Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Na zakończenie uro-
czystości serdeczne życzenia oraz słowa podziękowania dla policjantów i pra-
cowników Policji złożyli przedstawiciele samorządu i zaproszeni goście, którzy 
życzyli dalszych sukcesów wszystkim przysuskim policjantom.

sp. Aneta Wilk

Rankingi Wspólnoty to opraco-
wywane zestawienia wszystkich 
samorządów analizowane na pod-
stawie obiektywnych danych z GUS. 
Ponieważ są opracowywane na bazie 
zestandaryzowanych, obiektywnych 
wskaźników często są wykorzystywane 
przez same samorządy do przygoto-
wywani opracowań porównawczych 
wykorzystywanych np. na sesjach rad. 
Rankingi Wspólnoty są publikowane 
rok po okresie którego dotyczą zebrane 
w tym zestawieniu dane, ponieważ w ta-
kim czasie są publikowane dane z GUS. 
Rankingi Wspólnoty opracowane przez 
prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łu-
komską z Zakładu Rozwoju i Polityki 
Lokalnej na Wydziale Geografii i Stu-

diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Poproszony o komentarz 
starosta Marian Niemirski powiedział: Szanowni Czytelnicy. Kolejny raz mam 
niewątpliwy zaszczyt spotkania się z Państwem. Okazją do tego spotkania jest 
zajmowanie w ostatnich latach przez powiat przysuski czołowych miejsc w ran-
kingu zamożności pod względem środków budżetowych w ujęciu per capita. 
Radość z wysokich, a czasem – jak w bieżącej edycji – nawet pierwszego miejsca 
w tym liczącym się i obiektywnym rankingu, to jeden z najmilszych i najjaśniej-
szych momentów w całorocznym cyklu funkcjonowania samorządów. Radość 
zarówno moja, jak również współpracowników i mieszkańców, jest tym większa, 
że nie mamy obecnie wysokiego potencjału inwestycyjnego, ani kapitałowego. 

Jesteśmy częścią regionu radomskiego przeklętego przez władze po protestach 
robotniczych z 1976 r. Przez wiele lat PRL-u, ale również już w niepodległej III 
Rzeczpospolitej, nic się nie zmieniało. Dopiero teraz, od niedawna, pojawia się 
szansa, żeby te niekorzystne i od dziesięcioleci pokutujące trendy przezwyciężyć. 
Państwo i samorządy zaczynają mówić jednym głosem i prowadzić dialog proro-
zwojowy. W koncepcji liberalnej państwa wyraźnie brakowało zaangażowania 
się władzy centralnej w życie społeczności pozametropolitalnych. Od niedawna 
państwo wraca do życia społeczności lokalnych, oferując realizację programów 
prosocjalnych we współpracy z samorządami. Cieszę się bardzo, że człowiek 
i jego potrzeby zostały przez władze zauważone, i podniesione do rangi priory-
tetu. My w powiecie od dawna realizowaliśmy elementy programu społecznego. 
Stawialiśmy na rozwój oświaty zawodowej, kiedy MEN głosiło, że gospodarce po-
trzebni są wyłącznie wykształceni licencjaci i magistrowie. Uporządkowaliśmy 
lokalne systemy w sferze społecznej: edukację i opiekę zdrowotną, doprowadza-
jąc do zbilansowania przychodów i wydatków. Zrealizowaliśmy w ciągu ostat-
nich lat program inwestycyjny o wartości ponad 100 mln zł, co w skali powiatów 
małych i de facto biednych jest wskaźnikiem bardzo satysfakcjonującym. Przez 
lata stawialiśmy człowieka jako podmiot naszego działania, a zaspokojenie po-
trzeb i aspiracji mieszkańców powiatu jako najważniejszy cel. Dzisiaj jako powiat 
finansowo stabilny i w najbliższych latach budżetowo bezpieczny, z nadzieją 
spoglądamy w przyszłość, przygotowując kolejne projekty prorozwojowe, które 
będą odpowiadać aspiracjom i dążeniom mieszkańców. I jeśli ktoś zapytałby, 
gdzie leży sekret naszych sukcesów, bez wahania odpowiedziałbym, że tkwi on 
właśnie w najpełniejszym realizowaniu lokalnych dążeń i aspiracji. Służymy czą-
stce narodu polskiego i w każdym aspekcie naszej pracy chcemy być tego narodu 
godni. Marian Niemirski, starosta przysuski.

Przygotował Jarosław Bednarski

Starosta Marian Niemirski

Kmendanci policji i starosta wręczają policjantom odznaczenia i nagrody

Pamiątkowa fotografia po mszy św. w kosćiele
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PFRON DOFINANSUJE ZAKUP BUSA 
KWOTą PONAD 60 TYS. ZŁ

TRWA REALIZAcJA PROJEKTU 
POD NAZWą „PODNIESIENIE 
KOMPETENcJI KLUcZOWYch 

UcZNIóW ZS NR 1 IM. JANA PAWŁA II 
W PRZYSUSZE” 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył dokład-
nie 63 500,00 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych 
– zakup mikrobusu dla MOW Rusinów Konecki”. Dzięki przekazanym środ-
kom finansowym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy otrzyma pojazd do-
stosowany do potrzeb uczniów placówki. Umożliwi to zlikwidowanie bariery 
transportowej, która w obecnym czasie stanowi również barierę edukacyjną, 
kulturową i integracyjną dla młodych wychowanków. Celem projektu jest 
ułatwienie niepełnosprawnej młodzieży dojazdu do placówki jak i na zaję-
cia pozalekcyjne, dodatkowe, np. wyjazd na basen, wycieczki krajoznawcze, 
rajdy, zawody sportowe i inne. Dodatkowo zakup mikrobusu i zniwelowanie 
bariery transportowej wpłynie pozytywnie na rozwój wychowanków z MOW 
w Rusinowie Koneckim. Pomoże to niepełnosprawnej młodzieży w zdoby-
waniu odpowiedniej wiedzy i poszerzaniu umiejętności. To z kolei może za-
procentować w przyszłości i mieć pozytywny wpływ na dalsze życie młodych 
ludzi. Realizacja projektu nastąpi do końca 2017 r. Łączny koszt to 125 478 zł, 
z czego połowa pochodzi ze środków własnych powiatu przysuskiego.

Marta Zbrowska

W Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze realizowany jest pro-
jekt pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Przysusze” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym pro-
jektu jest: podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompeten-
cji kluczowych, jako podstawy do uczenia się przez całe życie i umiejętności 
niezbędnych na rynku 360 uczniów (212 kobiet i 148 mężczyzn) w Zespole 
Szkół Nr 1 w Przysusze. Projekt skierowany jest do 360 uczniów (212 kobiet 
i 148 mężczyzn) oraz 41 nauczycieli, a przewidywany czas realizacji obejmuje 
okres od lutego 2017 roku do końca września 2018 roku. Projekt obejmuje 
wykonanie 5 zadań: 1. szkolenie dla 41 nauczycieli w zakresie kompetencji 
informatycznych i korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych 
z wykorzystaniem platformy e-learningowej i TIK; 2. zajęcia wyrównujące luki 
w kompetencjach matematycznych i języka angielskiego dla 192 uczniów, 3. 
zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno - przyrodnicze i posługiwa-
nia się językami obcymi dla 168 uczniów (uczniowie mogą brać udział w za-
jęciach z matematyki i do wyboru z języka obcego lub zajęć przyrodniczych), 
4. koła zainteresowań dla 72 uczniów (uczniowie mogą brać udział w kilku 
zajęciach w zależności od zainteresowań), 5. zajęcia rozwijające zaintereso-
wania cyfrowe dla 48 uczniów. W pierwszej kolejności, w okresie od lutego do 
kwietnia, uruchomiono szkolenie dla 41 nauczycieli w zakresie kompetencji 
informatycznych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
z wykorzystaniem platformy e-learningowej i TIK. Następnie zorganizowano 
zajęcia wyrównujące luki w kompetencjach matematycznych i z języka an-
gielskiego. Uczestnicy rozwijali umiejętności kluczowe, przydatne na egzami-
nie maturalnym na poziomie podstawowym (grupa 1.) i rozszerzonym (grupa 
2.). Uczniowie intensywnie pracowali, wykonując zadania o zróżnicowanym 
stopniu trudności, z zastosowaniem różnorodnych strategii. Przygotowane 
dla nich testy odbywały się z użyciem platformy edukacyjnej wydawnictwa 
Nowa Era. W pracy wykorzystano także multimedialne środki dydaktyczne. 
Postępy w pracy na zajęciach, podczas rozwiązywania zadań potwierdzały to 
wyniki testów sprawdzających oraz próbnego egzaminu maturalnego zor-
ganizowanego w ramach zajęć. Uczniowie poznawali różne nietypowe spo-
soby rozwiązywania zadań maturalnych o podwyższonym stopniu trudności, 
ucząc się jednocześnie łączenia wiadomości z różnych działów matematyki. 
Ich postępy systematycznie monitorowano z użyciem platformy edukacyj-
nej wydawnictwa Nowa Era. Praktycznym sprawdzianem była dla nich ma-
tura próbna napisana na zakończenie zajęć. Utworzono także grupę zajęć 
wyrównawczych z języka angielskiego. Udział w zadaniu wzięli uczniowie 
mający problemy z językiem angielskim, którzy uzyskali niskie oceny śród-
roczne w roku szkolnym 2016/2017. W ramach zajęć doskonalono wszystkie 
sprawności językowe, w oparciu o zagadnienia obowiązujące na egzami-
nie maturalnym na poziomie podstawowym. Przyrost wiedzy i umiejętno-
ści uczestników znalazł odbicie w ich ocenach otrzymywanych później na 
lekcjach. Natomiast maturzyści przygotowujący się do egzaminu z języka 
angielskiego na poziomie rozszerzonym uczęszczali na zajęcia rozwijające 
umiejętności z tego języka. Praca z małymi grupami uczestników była efek-
tywna, a wsparcie nauczycieli adekwatne do indywidualnych potrzeb ucznia. 
To pozwoliło skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem maturalnym 
i ułatwiło nabywanie nowych umiejętności zgodnie z oczekiwaniami uczest-
ników. Zwiększa to samodzielność i kreatywność uczniów, wyposażając w ce-
chy potrzebne w przyszłości młodym ludziom na rynku pracy. Szeroka oferta 
zajęć prowadzonych w ramach projektu unijnego stanowi kompleksowe 
wsparcie uczniów placówki. Po wakacjach nadal realizowane będą zajęcia 
wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz rozwijające umiejęt-
ności matematyczno-przyrodnicze, w tym z matematyki oraz z przedmiotów 
przyrodniczych: fizyka, chemia, biologia, geografia. Planowane są także za-
jęcia językowe rozwijające umiejętności z języków obcych takich jak język 
angielski, niemiecki, francuski. Przewidziano także kontynuację warsztatów 
dziennikarskich oraz uruchomienie nowych kół zainteresowań, w tym doty-
czących podstaw przedsiębiorczości, zajęcia artystyczne oraz koło zaintere-
sowań Polską i Światem Współczesnym. Ponadto odbywać się będą zajęcia 
rozwijające zainteresowania cyfrowe z następującej tematyki: programowa-
nie w języku C++, grafika komputerowa i multimedialna oraz z robotyki i za-
jęcia Cisco Networking Academy. 

420 500 tys. zł wsparcia na rozwój infrastruktury szkolnej trafi do Powiatu 
Przysuskiego. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Sportowej przeznaczyło ponad 400 tys. zł. na remont 
sal gimnastycznych przy Zespole nr 1 i Zespole Szkół nr 2 w Przysusze oraz 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipi-
nach. Zadanie inwestycyjne dotyczy trzech przyszkolnych sal gimnastycz-
nych. Zakres prac remontowych obejmuje m.in.: wymianę pokrycia dachu, 
okien, instalacji elektrycznej, koszy, drabinek, urządzeń sanitarnych oraz 
wymianę płytek ściennych i podłogowych, renowację podłogi, malowa-
nie sali i zaplecza, zakup i montaż wieszaków, szafek, siłownia zewnętrzna. 
Obiekty w ZS1 i ZS2 w Przysusze oraz ZSPiMS w Lipinach są przystosowane 
do korzystania przez osoby nie-
pełnosprawne. Całkowity koszt 
projektu to 841 037,00 zł. Zadania 
w ramach powyższych działań będą 
realizowane do lutego 2018 r. Jak 
podaje MSiT „Celem rozstrzygnię-
tego programu jest poprawa stanu 
przyszkolnej infrastruktury spor-
towej przeznaczonej na potrzeby 
realizacji zajęć wychowania fizycz-
nego, służącej lokalnym społecz-
nościom do aktywnego spędzania 
czasu wolnego czy umożliwiają-
cej współzawodnictwo sportowe. 
Obiekty mają być wielofunkcyjne 
i dostępne dla wszystkich.” (więcej 
na stronie: https://www.msit.gov.
pl/pl/aktualnosci/7427,291-sz-
kol-otrzyma-wsparcie-na-rozwoj-
infrastruktury-szkolnej.html). 

Podłoga, oświetlenie, instalacje elektryczne to najpilniejsze potrzeby remontowe

Stare, wyeksploatowane obiekty otrzymają 
nowy wygląd

SALE GIMNASTYcZNE DO REMONTU
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DZIEń LEŚNIKA

STRAżAcY NA TURNIEJU

W dniach 14-16.07.2017 r. przy zalewie w Toporni odbył się turniej Pu-
charu Polski w piłce siatkowej – Lewiatan Beach Ball Przysucha 2017. Było 
to największe wydarzenie sportowe w regionie, a organizatorzy zadbali, 
by zarówno zawodnicy, jak i przybyli do Przysuchy kibice wyjeżdżali z niej 
w pełni usatysfakcjonowani. W trakcie turnieju odbyła się zbiórka cha-
rytatywna dla Wiktorii Jarosińskiej u której zdiagnozowano nowotwór. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze podczas 
turnieju zorganizowała pokaz ratownictwa technicznego oraz przypo-
mniała zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
Strażacy w ramach wsparcia dla chorej Wiktorii przekazali misia strażaka 
na charytatywną aukcję, dochód ze sprzedaży został przekazany na le-
czenie Wiktorii.

Artur Kucharski

20 czerwca 2017 r. w Nadleśnictwie Przysucha odbyły się coroczne 
obchody Dnia Leśnika. Wydarzenie miało charakter pikniku rodzin-
nego obecnych i emerytowanych pracowników z udziałem zapro-
szonych gości. Tegoroczne święto swoją obecnością uświetnili : Piotr 
Kacprzak- Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Radomiu, 
Marian Niemirski - Starosta Przysuski, Tomasz Matlakiewicz- Wicesta-
rosta Przysuski, ks. kan. Stanisław Traczyński - Proboszcz Parafii pw. 
Św. Jana Nepomucena w Przysusze, ks. kan. Sławomir Gregorczyk 
- Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przysusze , ks. Kamil 
Florczak – wikariusz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przysusze, 
Stanisław Wiaderek- Sekretarz Gminy i Miasta Przysucha, Dorota 
Kwiecień - Prokurator Rejonowy w Przysusze, Adam Czyżewski – Ko-
mendant Powiatowej Policji w Przysusze, Marcin Sokół – Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Uroczystość 
poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym pw. 
Miłosierdzia Bożego w Przysusze w intencji pracowników. W dalszej 
części spotkanie leśników, ich rodzin i zaproszonych gości odbyło się 
nad zalewem w Toporni. Podczas uroczystego obiadu Nadleśniczy 
mgr inż. Czesław Korycki podsumował całoroczną pracę pracowni-
ków Nadleśnictwa, ich wkład w bogacenie zasobów naturalnych pol-
skich lasów, dbałość o zrównoważoną, planowaną gospodarkę leśną. 
Podkreślił, że: „Leśnicy pracują z pasją, ale też szanują las jako ponad-
czasowe dobro. Traktują pracę jak misję. Pracując z zaangażowaniem 
dla przyszłych pokoleń leśnicy mają świadomość, że są gospodarzami 
i stróżami lasu. Bardzo zależy wszystkim, aby inni ludzie rozumieli i sza-
nowali las choć po części tak jak my leśnicy. Dzień Leśnika jest dniem, 
w którym możemy wyeksponować znaczenie lasów w codziennym 
życiu człowieka i roli leśników w pomnażaniu zasobów polskich lasów 
naszego ogólnonarodowego dobra. Jest to okazja do refleksji nad do-
tychczasowymi dokonaniami i planowanymi działaniami. Jest to czas 
kiedy wdzięczną pamięcią wracamy do tych osób, które ciężką pracą 
tworzyły dorobek Nadleśnictwa. Dziękujemy im za dokonania na polu 
ochrony przyrody i mądrej gospodarki leśnej. Podziękowania za wspar-
cie wielorakich działań należy skierować również do organów i instytu-
cji współpracujących. Wierzymy, że wspólna praca, poświęcenie i trud są 
przejawem naszej pasji i miłości do przyrody.” Życzenia leśnikom złożył 
w imieniu społeczności powiatu przysuskiego starosta Marian Nie-
mirski. Tradycją tego dnia jest wspólne biesiadowanie, gry, zabawy, 
konkursy sprawnościowe i sprawdzające wiedzę leśną uczestników. 
W tym roku chętni uczestnicy współzawodniczyli w przeciąganiu 
liny, rzutach wałkiem papierówki, przerzynaniu kłody w parach, roz-
poznawaniu gatunków drzew i krzewów. Dzieci wzięły udział w kon-
kursie plastycznym. Wszyscy laureaci konkursów otrzymali nagrody. 
Niezwykle ciekawym elementem obchodów Dnia Leśnika był pokaz 
sokolniczy przeprowadzony przez Radosława Sulczyńskiego. 

Życzenia dla Leśników przekazał starosta Marian Niemirski

Spotkanie otworzył Nadlkeśniczy Czesław Korycki

Mszę świętą odprawili proboszczowie Stanisław Traczyński i Sławomir Gregorczyk
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FESTYN W KRAJOWIE

PRZYSUScY POLIcJANcI ZABEZPIEcZYLI NARKOTYKI WARTE NIEMAL 
100 TYS. ZŁ.

BEZPIEcZNE WAKAcJE

7 lipca 2017 r. Policjanci z przysuskiej Policji uczestniczyli w festynie dla 
dzieci w Krajowie. Głównym celem, jaki przyświecał policjantom, było propa-
gowanie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, w ramach działań 
„Bezpieczne Wakacje 2017” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Od początku 
wakacji przysuscy policjanci prowadzą spotkania i oma-
wiają zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież, 
podczas wakacyjnego wypoczynku. Policjanci przypo-
minają jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i w domu. 
Dużą uwagę zwracają także na bezpieczeństwo na drodze, 
w szczególności pieszych i rowerzystów, zgodnie z ideą ak-
cji „Mój rower – moje życie”. Podczas festynu, który odbył 
się wczoraj w Krajowie, policjanci z Wydziału Ruch Drogo-
wego oraz policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej, 
Nieletnich i Patologii przysuskiej Policji, przeprowadzili 
pogadankę dla dzieci i młodzieży, na temat bezpieczeń-
stwa podczas letniego wypoczynku, zagrożeń związanych 
z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa oraz promowali służbę w Policji. Podczas spotkania 
policjanci propagowali założenia działań: „Kręci mnie bez-
pieczeństwo … nad wodą” oraz „Włączam myślenie, gdy 
wypoczywam w terenie”.Dużą atrakcją dla najmłodszych 
była prezentacja radiowozu oraz policyjnego wyposaże-
nia wykorzystywanego przez mundurowych w codzien-
nej służbie. Dzieci zadawały dużo pytań i z przyjemnością 
przymierzały policyjne czapki. Uczestnikom festynu zo-
stały wręczone ulotki, w których zawarte są informacje 

na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz akcji „Łapki na kierownicę”. Festyn 
zorganizowany został przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przysusze. 

asp. Aneta Wilk

Trzy miesiące w areszcie spędzi dwóch 26-latków podejrzewanych 
o przestępstwa narkotykowe. Policjanci zlikwidowali profesjonalną 
hodowlę roślin konopi indyjskich oraz zabezpieczyli susz marihuany 
o czarnorynkowej wartości niemal 100 tys. złotych. Zatrzymanym 
grozi do 15 lat więzienia. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przy-
suskiej komendy rozpracowując środowisko osób zajmujących się 
przestępczością narkotykową ustalili, że w jednym z budynków na 
terenie województwa świętokrzyskiego znajduję się nielegalna plan-
tacja konopi indyjskich. Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły się. 
Kryminalni po wejściu pod ustalony adres zobaczyli profesjonalną 
plantację konopi indyjskich. Właścicielami byli dwaj młodzi męż-
czyźni, mieszkańcy powiatu przysuskiego. Rośliny rosły w specjalnie 
przygotowanym pomieszczeniu, do którego podłączony był specja-
listyczny sprzęt. Policjanci zabezpieczyli blisko 2 kg suszu konopi 

indyjskich, rośliny oraz 109 donic z pozostałościami łodyg po krze-
wach. Mundurowi zabezpieczyli również sprzęt i urządzenia, które 
miały wspomagać rośliny we wzroście i rozwoju. Czarnorynkowa 
wartość zabezpieczonych roślin i narkotyków szacowana jest na 
blisko 100 tys. złotych. Właściciele nielegalnej uprawy zostali zatrzy-
mani i przewiezieni do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. 
Mężczyźni usłyszeli zarzuty uprawy i wytwarzania znaczniej ilości 
środków odurzających. 7 lipca sąd po zapoznaniu się ze zgromadzo-
nymi przez przysuskich policjantów materiałami przychylił się do 
wniosku mundurowych i prokuratury i zdecydował o tymczasowym 
aresztowaniu mężczyzn na najbliższe trzy miesiące. Teraz 26-latkom 
grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. 

asp. Aneta Wilk

W dniu 17.07.2017 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „MA-
RYSIEŃKA” w Toporni Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Przysusze w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” oraz „Kręci 
mnie bezpieczeństwo” zorganizowała pokazy sprzętu ratowniczego. 
Dzieci przebywające na koloniach letnich w ośrodku wypoczynko-
wym jak również wczasowicze mieli możliwość zapoznania się ze 
sprzętem używanym przez strażaków podczas akcji ratowniczo – 
gaśniczych, mogli wsiąść do samochodów strażackich, założyć hełm 
i przez chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy. Podczas pokazów 
omawiane były zagrożenia z jakimi można się zetknąć podczas wy-
poczynku letniego. Przedstawiono zasady udzielania pierwszej po-
mocy, a później każdy mógł się w wcielić w rolę ratownika pokazując 
jak udzieliłby pomocy koledze.

Artur Kucharski
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Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Bor-
kowicach w czerwcu zorganizowali wycieczkę dla swoich wycho-
wanków do Białego Dunajca, Zakopanego oraz Krakowa. Podczas 
pierwszego dnia uczestnicy zwiedzali i korzystali z największych 
na Podhalu chochołowskich Term. W kolejnym dniu zmierzyli się 
z Doliną Strążyską – trasą krótką ale nie łatwą. Ogromne wrażenie na 
uczestnikach zrobił wodospad Siklawica u stóp Giewontu. Kolejnym 
punktem zwiedzania było Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
zakopiańskich Krzeptówkach oraz spacer po Krupówkach – jednej 
z najbardziej znanych ulic – deptaków w Polsce. Mogliśmy tu poczuć 
prawdziwą atmosferę kurortu, odpocząć i zregenerować siły. Dla 
niestrudzonych był jeszcze wyjazd na Gorący Potok w Szaflarach. 
Ostatniego dnia pojechaliśmy do Krakowa. Zobaczyliśmy min. Ry-
nek Główny, Kościół Mariacki, Wawel, który jest naszym symbolem 
narodowym i kulturowym oraz pomnik Smoka Wawelskiego. Zado-
woleni, pełni wrażeń i wspaniałych wspomnień wróciliśmy do domu. 
Trudno bowiem zapomnieć majestatyczny widok Tatr, specyficzną 
atmosferę Krupówek, czy smak zakopiańskich oscypków. Ponadto 
miesiąc lipiec obfitował w różnorakie atrakcje dla dzieci i młodzieży. 
Na początku lipca grupa licząca ponad 40 osób wybrała się do Mul-
tikina w Radomiu na film pt: „ Gru, Dru i Minionki” oraz na film pt: 
„Rock Dog”. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach zorga-
nizowane zostały zajęcia „Biblioteczno – literacko bajkowe przed-
południe” , w godzinach popołudniowych dzieci mogły zobaczyć 
Kino Sferyczne. Odbyły się również zajęcia kulinarne dla dzieci które 
mogły nie tylko skosztować nowych potraw ale również samemu je 
przyrządzić. Przed wychowankami jeszcze miesiąc wspólnych wę-
drówek oraz ciekawych zajęć zorganizowanych przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach. 

WAKAcJE Z OŚRODKIEM KULTURY I BIBLIOTEKą

INWESTYcJE W GMINIE BORKOWIcE 
Zakończono roboty budowlane przebudowy ul. cichej 

w Borkowicach. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi 
na odcinku o łącznej długości 560 mb. W ramach zadania wykonana 
została podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia drogi z mieszanek 
mineralno-asfaltowych na odcinku o dł. 150 mb oraz nawierzchnia 
z kostki brukowej betonowej na powierzchni 990 m2 i nawierzchnia 
z kruszywa łamanego na odcinku o dł. 75mb. Ponadto wykonane 
zostało odwodnienie drogi. Gmina uzyskała wsparcie finansowe tj.: 
159 205,00 zł, w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w wyso-
kości 63,63% wartości zadania. Trwają prace przy przebudowie zbior-
nika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Radestowie. Wykonano 
prace ziemne polegające na usunięciu zalegającego na dnie namułu. 

Uformowane zostały skarpy zbiornika. Wykonano także posadowie-
nie mnicha stalowego. Obecnie wykonywane jest umocnienie skarp 
poprzez zabudowanie opasek z kiszek faszynowych oraz wykona-
nie narzutu kamiennego w płotkach z faszyny. Zadanie zakończone 
zostanie do 31.07.2017r. W wyniku realizacji inwestycji zbiornik zo-
stanie oczyszczony, przywrócona zostanie jego pierwotna pojem-
ność i powierzchnia. Zamontowane urządzenie piętrzące pozwoli 
na regulację poziomu lustra wody w zbiorniku. Poprawi się czystość 
i jakość wody. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości: 29.852 zł.

Przebudowa zbiornika wodnego w Radestowie Zmodernizowana ul. Cicha w Borkowicach
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IPN WYBUDUJE W RUDNIE POMNIK hUBALA 

WAKAcYJNA LIGA O PUchAR WóJTA ZAKOńcZONA !!!

Starania o wybudowanie na terenie 
Gminy Borkowice pomnika mjra hen-
ryka Dobrzańskiego ,, hubala” trwają 
od 2011 r., kiedy to odbyło się zebranie 
założycielskie, w wyniku którego powo-
łano do życia Stowarzyszenie Pamięci 
Mjr. henryka Dobrzańskiego hubala. 
W trakcie zebrania wybrano Komitet Za-
łożycielski w składzie: Zdzisław Machnicki, 
Robert Fidos, Mirosław Długosz, Tomasz 
Zdral. Powstałe Stowarzyszenie zostało 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, 
obecnie liczy 18 członków. Zarząd Stowarzy-
szenia tworzą: Zdzisław Machnicki – prezes, 

Lucyna Wadrecka – Kotkowska – wiceprezes, Tomasz Zdral – sekre-
tarz, Mirosław Długosz – skarbnik, Henryk Zamaria – członek. Przez 
cały okres działalności stowarzyszenie czyniło starania o pozyskanie 
środków finansowych na wybudowanie pomnika mjra Hubala. Przy-
gotowane zostało miejsce wraz z otoczeniem, projekt techniczny, 
projekt artystyczny oraz niezbędne pozwolenie na budowę. Ideą 
budowy pomnika staraliśmy się zainteresować szereg Instytucji i Sto-
warzyszeń. Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy pomyślną wiadomość. 
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu podjął decyzję o pokryciu kosztów budowy po-
mnika majora Hubala w Rudnie. Realizacja tego projektu odbędzie 
się jeszcze w tym roku. Obok popiersia Hubala na dwóch tablicach 
umieszczone zostanie trzysta nazwisk żołnierzy Oddziału Wydzielo-
nego Wojska Polskiego mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala. Gmina 
Borkowice stanowiła na przełomie 1939/40 roku zaplecze apro-
wizacyjne w żywność, ubrania oraz broń z kampanii wrześniowej. 

Chleba dla hubalczyków dostarczała piekarnia Władysława Sodela 
z Wandowa. Do oddziału zaciągnęło się wielu młodych z okolicznych 
wiosek. Na terenie gminy odbyła się 30 marca 1940 roku zwycięska 
bitwa z Niemcami pod Huciskiem. Pomocy Hubalowi udzielili księża: 
ks. kpt. Edward Ptaszyński, proboszcz parafii w Ruskim Brodzie, ks. 
Jan Wiśniewski, proboszcz parafii Borkowice oraz jego Wikary ks. kpt. 
Walenty Ślusarczyk. Stacjonujący oddział Hubala budził nadzieję na 
wolność, sądził i karał niemieckich agentów i donosicieli. Miesiąc po 
zwycięskiej bitwie pod Huciskiem mjr Hubal zginął po Anielinem. 
Jego szczątki do dziś nie zostały odnalezione. 

Cześć Jego Pamięci.

W czerwcu i lipcu na kompleksie 
boisk sportowych Orlik w Ninko-
wie trwała Wakacyjna Liga w piłce 
nożnej o puchar Wójta Gminy 
Borkowice. W rozgrywkach wzięło 
udział sześć drużyn z terenu Gminy 
Borkowice tj.: Rzuców, Zdonków, Trój-
miasto ( Rudno, Bolęcin, Wymysłów), 
Borkowice, Ninków oraz drużyna 
Termobud. Rozgrywki odbywały się 
w składach sześcio-osobowych syste-
mem ligowym. Podczas gry zawodni-
ków dopingowali mieszkańcy gminy, 
którzy chętnie kibicowali swoim dru-
żynom. Klasyfikacja końcowa Waka-
cyjnej Ligii wygląda następująco: I miejsce zajęła drużyna z Rzucowa 
zdobywając 15 punktów, w składzie: Błażej Kozłowski, Patryk Skalski, 
Jakub Brzeziński, Tomasz Tamioła, Emil Broniewicz, Konrad Szewczyk, 
Adam Węgrzynowski, Bartosz Olak, Piotr Broniewicz i Daniel Ziomek, 
II miejsce zajęła drużyna ze Zdonkowa, która uzyskała 10 punktów, 
III miejsce drużyna z Borkowic, która uzyskała 9 punktów, IV miejsce 
Ninków, V Trójmiasto, VI miejsce drużyna Termobud . Opiekę trener-
ską podczas turnieju sprawował Pan Jacek Fidos. W imieniu Wójta Ro-
berta Fidosa puchary , dyplomy oraz nagrody wręczył radny Gminy 
Borkowice Tadeusz Świerczyński, który podziękował za wytrwałość 
oraz uczestnictwo w tegorocznych rozgrywkach. 

Mjr Henryk Dobrzański 
„Hubal”

Projekt pomnika mjra Hubala
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Akcja „Zabawka do Afryki ‘’ była spontanicznym odzewem na apel mojej 
Siostry, pracującej od 14 lat na misjach w Zambii. Siostry Służebniczki N.M.P 
prowadzą w Katondwe szpital dla najuboższych. Opiekują się też chorymi 
w wioskach. A przy szpitalu funkcjonuje hospicjum dla umierających , nie-
uleczalnie chorych pacjentów. Od kilku lat trwa tam budowa przyszpital-
nego przedszkola . Pochłonęła ona wszystkie środki i nie starczyło już na 
wyposażenie. W Zambii dzieci w wioskach żyją, w skrajnie ubogich warun-
kach. Najczęściej chodzą spać głodne a o jakichkolwiek zabawkach mogą 
jedynie pomarzyć. Bawią się piłką posklejaną ze szmatek a samochód to pla-
stikowa butelka na sznurku. Zwróciłam się więc z prośbą do ludzi dobrego 
serca. Poprosiłam o pomoc na portalu społecznościowym, wywiesiłam kilka 
plakatów. Wiem że z czasem dzieci z zabawek „wyrastają” są one dla nich 
zbędne, a tam w Afryce dadzą jeszcze maluchom moc radości. Odzew był 
natychmiastowy. Przez trzy tygodnie lipca, systematycznie zaczęły do mnie 
napływać : zabawki, przybory szkolne, gry, klocki i puzzle. W akcję pomocy 
włączyli się ludzie z całego powiatu , choć dostałam również pomoc z Ryk 
i Lublina. Oczywiście z nieocenioną pomocą przyszła też nasza gielniowska 
parafia. Z zebranych środków finansowych (2960zł) doposażyliśmy kuch-
nię i sale przedszkolne w niezbędne rzeczy na start .Wysłaliśmy też mleko 
w proszku bo Siostry przewidują maluchom jeden posiłek mleczno –kuku-
rydziany. Resztę pochłonęła przesyłka. Niestety za 20 kg paczkę do Zambii 
opłata wynosi 480zł. Wystarczyło na 4 takie przesyłki. Trochę zabawek zostało. 
Ale chciałabym żeby akcja była cykliczna -coroczna bo potrzeby są ogromne 
a ludzi o dobrym sercu u nas nie brakuje. Więc kiedyś dołączę je do przesyłki. 
Dziś Siostra napisała mi, jak to pokazała dzieciom zdjęcie zabawek które im 

zgromadziliśmy a następnego dnia jeden ze starszych mieszkańców wioski 
wskazując na przedszkole zaczepiając ją powiedział „ tam będzie niebo…
dzieci tak opowiadają…robicie tam niebo”……. Dziękuję wszystkim za po-
moc, wsparcie , dary serca, młodzieży za pakowanie przesyłek ,dodam, że 
dzieci tam w Afryce niewątpliwie dostały kilka kolorów więcej do swojego 
dzieciństwa ..a ja wiarę w ludzi. 

Monika Grzywaczewska

„ZABAWKA DO AFRYKI”

ROWEREM DO NASZEJ MATKI

Przygotowane rowery i spakowane śpiwory, a najważniejsze intencje 
w sercach, nasze i naszych bliskich. Ponad pięćdziesięciu pątników wyruszyło 
w rowerową pielgrzymkę z Gielniowa na Jasną Górę

W piątek 7 lipca z parafii pw. bł. Władysława w Gielniowie po raz trzeci wy-
ruszyła grupa pielgrzymów rowerowych, by kolejnego dnia dołączyć do XII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki były słowa „ldźcie i głoście”. Przed wyjazdem pątnicy wraz ze 
swoimi rodzinami uczestniczyli we Mszy Św. odprawionej przez ks. probosz-
cza Wiesława Zawadę, a także mogli skorzystać z sakramentu pojednania. Na 
szlaku pielgrzymim nie mogło zabraknąć naszego pasterza, który sprawował 
opiekę duchową, kierował modlitwą, tryskał humorem i był dla nas niezastą-
pionym wsparciem. 

Pielgrzymka składała się z 2-ch grup, nad każdą z nich czuwali prowadzący, 
którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników. W grupach jechali pątnicy nie 
tylko z parafii Gielniów, ale również z innych, sąsiednich parafii. Postoje były 
zorganizowane tak, byśmy mogli modlić się w kościołach znajdujących się na 
szlaku do Częstochowy. Nie możemy zapomnieć o gościnności ks. Stanisława 
Obratańskiego, który poczęstował nas gorącym posiłkiem, a w drodze po-
wrotnej w Przedborzu uczestniczyliśmy w niedzielnej Eucharystii. 

Drugiego dnia pielgrzymowania dołączyliśmy do ok. tysiąca rowerzystów 
z różnych części Polski i tuż przed godziną 11:00 wjechaliśmy na plac przed 

Szczytem Jasnogórskim. O godzinie 11:30 odprawiona została Msza Św., któ-
rej przewodniczył bp. Piotr Sawczuk z diecezji siedleckiej. Słowa powitania 
wypowiedział o. Jan Poteracki, podprzeor sanktuarium. Głosił: „Ukochani piel-
grzymi przybywacie z różnych zakątków naszej Ojczyzny, przybywacie w tej 
wyjątkowej pielgrzymce, bo przecież na rowerach. Pokonaliście wiele trud-
ności, przeszkód, obaw i przybyliście tu. Jakże jesteście wielkimi bohaterami, 
którzy jadąc na rowerach z różańcem w ręku, modląc się, śpiewając pieśni czy 
gromadząc się na Apelach dawaliście świadectwo swojej wiary…”

Umocnieni siłą modlitwy powracaliśmy rowerami do swoich rodzin. Po-
goda dopisywała, troszeczkę deszczu w sobotę nie zaszkodziło nikomu, bo 
co by to było za pielgrzymowanie bez przeszkód,

Pielgrzymkę zakończyliśmy Apelem o godz. 20:00 przed kościołem w Giel-
niowie, snując plany na kolejny rok, by ponownie dołączyć do Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki, która odbędzie się 14.07.2018r. Bardzo cieszy fakt, iż na 
naszej drodze spotkaliśmy ludzi życzliwych. Pragnę podziękować Dorocie 
i Piotrowi Jaźwic za pomoc w przygotowaniach i nieodpłatny transport ba-
gaży w trakcie pielgrzymki, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „WOY”, firmie 
„Hortex”, piekarni „Kajzerek”, piekarni „Rębacz” oraz piekarni „Król”. Szczególne 
podziękowania należą się wszystkim uczestnikom pielgrzymki na czele z ks. 
Wiesławem Zawadą. 
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ODPUST W cUDOWNEJ KAPLIcY NA ROżKU

Z datą 1-2 lipca w parafii bł. Władysława w Gielniowie związana 
jest pielgrzymka i Odpust w Kaplicy na Rożku. Ta mała miejscowość 
na dwa dni „ożywa” szczególną pobożnością naszych terenów. 

 Wizerunek Matki Bożej Bolesnej na Rożkowskim ołtarzu słynie 
cudami i łaskami dla tych którzy się do Niej zwracają. Z racji odpu-
stu Nawiedzenia Matki Bożej, zwanej w tradycji ludowej Matką Boża 
Jagodną, miejscowość, którą ciężko znaleźć na mapie i kaplica na 
skraju lasu, gromadzi co roku rzesze pielgrzymów. 

 Licznie zebrani wierni mogą skorzystać z sakramentu pojedna-
nia i uzyskać odpust zupełny. Podczas uroczystej „Sumy” odbywa się 
procesja wokół kaplicy.

 Oprócz duchowego przeżycia radość mają dzieci, które po uro-
czystościach odpustowych bawią się na karuzeli oraz mogą kupić 
pamiątki , słodycze i obwarzanki , których nie może zabraknąć na 
odpuście.

 Po Mszy św. popołudniowej wierni , w pielgrzymce przez las , 
odprowadzają sztandary i święte obrazy do kościoła parafialnego 
w Gielniowie .

Poniżej wiersz naszego poety, nawiązujący do legendy związanej 
ze świętem Matki Boskiej Jagodnej.

Leopold Staff
Matka Boska Jagodna

Matka Boska Jagodna, Panienka Maryja
Która owocnym, rodnym drzewom sprzyja
Chodzi po sadzie kwitnącym i śpiewa
Pocałunkami budząc w lato drzewa

Nocą wieśniaczki jej śpiew słyszą we śnie,
Wieść, aby jagód nie jadły przedwcześnie,
Każdą jagodę z ust matce odjętą
Da zmarłym dziatkom Panna w jagód święto…



KLWóW

12 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

22 czerwca 2017 roku w „Przedszkolu Marzeń” w Klwowie odbył się piknik 
rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. Była to także okazja 
do pożegnania absolwentów przedszkola, którzy po wakacjach będą stawiać 
pierwsze kroki w szkole podstawowej. 

Część oficjalna pikniku rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości, 
wśród których nie mogło zabraknąć także Pana Piotra Papisa - Wójta Gminy 
Klwów oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Oświatowego Gminy Klwów. Po 
części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w trakcie, której przedszkolaki 
zaprezentowały przezabawne przedstawienie „Jak mama tatę poznała?”. Nie 
zabrakło tutaj gromkich oklasków i łez wzruszenia, kiedy to przedszkolaki 
recytowały, śpiewały i tańczyły dla swoich rodziców najpiękniej jak potrafią. 
Część artystyczną pikniku zakończyły dzieci pięcioletnie, które recytując wier-
sze dziękowały za trzy lata spędzone w przedszkolu swojej Pani - Aleksandrze 
Rokickiej, a także wszystkim pracownikom przedszkola oraz młodszym kole-
gom i koleżankom. 

Po części artystycznej przedszkolaki wręczyły swoim rodzicom własno-
ręcznie wykonane prezenty, a od swoich Pań otrzymały dyplomy i książeczki 
w podziękowaniu za wspólną naukę i zabawę w trakcie roku szkolnego. 

Tego dnia nie zabrakło również wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci, 
rodziców i zaproszonych gości. 

Pierwszą z atrakcji było przedstawienie przygotowane przez rodziców 
przedszkolaków. „Rzepka” Jana Brzechwy w wykonaniu rodziców wywołała 
wielką radość u wszystkich zebranych na pikniku. Rodzice za swój talent ak-
torski i wielkie poczucie humoru zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Po przestawieniu przyszedł czas na zabawę i szaleństwa. Animatorzy przy-
gotowali dla dzieci dmuchaną zjeżdżalnię. Było malowanie twarzy, wspólne 
zabawy chustą animacyjną i bańki mydlane. W takim dniu jak ten nie mogło 
zabraknąć także balonowych zwierzątek, kwiatuszków i mieczy. Dzieci były 

wyraźnie zachwycone, a rodzice mieli czas na obserwowanie swoich pociech 
i rozmowy. A kto był zmęczony i głodny mógł zjeść pyszną grillowaną kiełba-
skę, a na deser wyśmienite domowe ciasta i orzeźwiające soki. 

Pikniki takie jak ten umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu, są źró-
dłem radości i wspaniałej zabawy wszystkich uczestników imprezy. 

Zwycięstwem drużyny z Drążna zakończyły się tegoroczne mistrzo-
stwa gminy Klwów piłce nożnej. Na podium stanęły również zespoły 
z Ulowa oraz Juniorzy. 

W niedzielę 23 lipca 2017 r. na boisku piłkarskim w Sadach Kolonii po raz 
kolejny odbyły się mistrzostwa gminy Klwów piłce nożnej. W zawodach zgod-
nie z regulaminem mogły wziąć udział tylko drużyny z terenu Gminy Klwów. 
Do turnieju zgłosiło się 4 drużyny tj. : Przystałowice i Sady (PiS), Juniorzy, KS 
Drążno i KS Ulów. Z uwagi na małą liczbę drużyn, mecze zostały rozegrane 
systemem każdy z każdym , gdzie łącznie odbyło się 6 meczów. 

Przystałowice i Sady – Juniorzy 0:2 
KS Drążno – Ulów 2:0 
Przystałowice i Sady - KS Drążno 1:2
Juniorzy – KS Ulów 0:1
Przystałowice i Sady – KS Ulów 0:0
Juniorzy – KS Drążno 1:2 

1 miejsce KS Drążno – 9p.
2 miejsce KS Ulów – 4p
3 miejsce Juniorzy – 3p.
4 miejsce Przystałowice i Sady – 1 p. 
Na zakończenie zawodów Wójt Gminy Klwów – Piotr Papis wręczył zwy-

cięzcom puchary medale dla każdego zawodnika oraz nagrody w formie pi-
łek, bidonów, worków oraz zmrażaczy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za sportową postawę i rywalizację w duchu Fair Play.

MISTRZOSTWA GMINY KLWóW W PIŁcE NOżNEJ 2017

PIKNIK RODZINNY 
W NIEPUBLIcZNYM PRZEDSZKOLU W KLWOWIE
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3 ETAP MIęDZYNARODOWEGO WYŚcIGU KOLARSKIEGO 
„DOOKOŁA MAZOWSZA”

NIEDZIELA Z OPERETKą

W Piątek 28 lipca b.r. na terenie gminy Odrzywół rozegrał się 3 etap 
Wyścigu „Dookoła Mazowsza”. Organizatorem 4-etapowego wyścigu 
jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu „Mazovia Team”. 
Współorganizatorami 3–etapu był powiat przysuski i gmina Odrzy-
wół. Zawodnicy 5-krotnie pokonali pętlę od Odrzywołu poprzez Łę-
gonice Małe, Kolonię Ossę do Odrzywołu. W wyścigu wzięło udział 
14 ekip kolarskich, w tym ekipy z Niemiec, Norwegii, Czech, Białorusi, 
Ukrainy, Łotwy i Słowacji. Zawodnikom przeszkodził deszcz, dość in-
tensywny w rejonie nadpilicznym. Na ostatniej pętli doszło do kraksy, 
w której uczestniczyło 10 zawodników. 

III etap wygrał Reinhardt Theo z Niemiec, drugi był Czech Kań-
kowsky Alois a trzeci Liepins Emils z Łotwy. Puchary dla zwycięzców 
wręczyli Starosta przysuski Marian Niemirski i Wójt Gminy Odrzywół 
Marian Kmieciak. Mieszkańcy gminy licznie dopingowali na trasie 
i na mecie uczestników wyścigu.

„Usta milczą dusza śpiewa….”. taki tytuł nosił niedzielny koncert 
operetkowy, który odbył się 30 lipca 2017 roku na Sali Konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Odrzywole. Melomani muzyki klasycznej po raz 
XI mogli uczestniczyć w spotkaniu z operą, operetką i musicalem. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Odrzywole. Koncert poprowadziła Pani 
Wanda Bargiełowska-Bergeyllo artystka Opery Narodowej 
w Warszawie. Witając uczestników koncertu zapowiedziała, 
że w koncercie nie może zabraknąć akcentu ważnej rocznicy 
- wybuchu powstania warszawskiego. I tak też się stało. Kon-
cert rozpoczęły dwa utwory mianowicie „ Marsz Mokotowa” 
w wykonaniu Anny Kutkowskie – Kass i Mirosława Starza przy 
akompaniamencie Roberta Morawskiego, oraz utwór „ Małe 
kino” Władysława Szpiulmania w wykonaniu Anny Kutkow-
skiej – Kass..

Następnie artyści Opery Narodowej i Opery Kameralnej 
z Warszawy w osobach: Anna Kutkowska – Kass, Wanda Bargie-
łowska - Bargeyllo, Mirosław Starz i Barbara Witkowska - harfa , 
przy akompaniamencie Roberta Morawskiego dali wspaniały 
koncert. Artyści śpiewali utwory Moniuszki, Chopina, Offen-
bacha, Lehara, które zostały entuzjastycznie przyjęte przez 
publiczność.

Bardzo podobała się wszystkim Barbara Witkowska, która 
na harfie wykonała „ Taniec ognia” i opowiedziała krótką histo-
rię instrumentu o przepiękny brzmieniu. 

W finale koncertu zabrzmiała meksykańska pieśń Agustina Lary 
„ Granada” , oraz aria z opery „Wesoła wdówka” „ Usta milczą dusza 
śpiewa….” Organizatorzy podziękowali artystom bukietami kwiatów, 
a publiczność owacją na stojąco. Cieszy nas fakt, że koncerty muzyki 
poważnej zyskują coraz szersze grono stałych wielbicieli. 

Bogumiła Stępień

Artyści scen warszawskich z koncertem w Odrzywole
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We wtorek 11 lipca b.r. zostały oddane do użytku kolejne in-
westycje w Gminie Odrzywół. W Dąbrowie zostało odebrane 
mini boisko sportowe ze sztuczną trawą. Mały plac zabaw po-
wstał w Stanisławowie, a większy plac zabaw powstał a Kłonnie 
. Inwestycje te kosztowały 126 tyś. zł. i w części zostały sfinan-
sowane z gminnego funduszu sołeckiego ( część dochodów 
gminy przeznaczone na cele wskazane przez sołectwo). Do 

użytku został oddany kolejny odcinek drogi Kłonna-Kolonia 
– Odrzywół o długości 0,55 km. Koszt inwestycji wyniósł 120. 
tyś. zł. Trwają też intensywne prace przy termomodernizacji 
budynków szkolnych i Urzędu Gminy. Już zostały wymienione 
stare okna, trwa wymiana instalacji elektrycznej i CO w bu-
dynku szkolnym a na budynku Urzędu Gminy wykonywane 
jest docieplenie i nowa elewacja.

NOWE INWESTYcJE 
W GMINIE ODRZYWóŁ
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Już z początkiem lipca mieszkańcy ulicy Brzozowej w Potworowie 
mogą korzystać z efektów realizacji kolejnej inwestycji z obszaru infra-
struktury drogowej.

W wyniku finalizacji projektu drogowego „Przebudowa drogi gminnej ul. 
Brzozowa w miejscowości Potworów” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

główny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMI Katarzyna 
Kmita z Kurzelowa dokonał kompleksowej przebudowy nawierzchni ulicy.

Przebudowany 824-metrowy odcinek znacznie poprawi warunki do roz-
woju działalności rolniczej i gospodarczej, zwiększy bezpieczeństwo i mobil-
ność mieszkańców tej części Potworowa, a tym samym wpłynie na dalsze 
usprawnienie gminnego systemu komunikacji.

Dariusz Duda

Ojciec Gabriel Jan Bartoszewski został honorowym obywatelem Potwo-
rowa. To pierwsze takie wyróżnienie w historii gminy.

Decyzję w sprawie nadania ojcu Bartoszewskiemu honorowego obywa-
telstwa podjęła rada gminy. Uroczystość odbyła się po mszy świętej w parafii 
św. Doroty w Potworowie.

Ojciec Gabriel Bartoszewski obchodził jednocześnie 60. rocznicę święcej 
kapłańskich. W homilii w czasie mszy świętej mówił o ważnej roli rodziny 
w kształtowaniu człowieka. - Dzięki rodzicom żyliśmy i wzrastaliśmy w miłości 
i po Bożemu. Rodzina bowiem jest tajemnicą Boga. Bóg jest twórcą rodziny 
i nadał jej swoje prawo, które powinna ona zachować, jeśli chce znaleźć sens 
i szczęście. Rodzina jest tajemnicą Boga i dlatego potrzeba nam wiary w ro-
dzinę. W to, że ona pochodzi od Boga - mówił o. Bartoszewski.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek senatu Stanisław Karczewski, 
wójt Potworowa Marek Klimek, przedstawiciele rady gminy i rodzina ojca 
Bartoszewskiego.

- Ojciec Bartoszewski pochodzi z naszej miejscowości. Jest częstym naszym 
gościem. Cieszymy, że mamy tak wybitną postać - mówi wójt Marek Klimek.

W imieniu Senatu RP dziękował marszałek Stanisław Karczewski. - Przy-
szliśmy modlić się i dziękować za dar powołania. Dziękujemy za 60 lat służby 
Bogu, Jezusowi, Matce Najświętszej, Kościołowi Polskiemu i polskiemu naro-
dowi. Bardzo za to wszystko dziękuję, bo budował i buduje ojciec ten ważny 
dla nas wszystkich fundament. Bez tego fundamentu, bez naszej wiary, bez 
Kościoła, bylibyśmy dużo słabsi - mówił marszałek.

- Nie będę udawał dumnego. Będę tak samo prosty, jak byłem i takim chcę 
pozostać - mówił skromnie ojciec Bartoszewski.

Ojciec Gabriel Bartoszewski urodził 10 czerwca 1933 roku w Potworowie. 
W latach 1947-1949 uczęszczał do Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą 
a kolejny rok spędził w nowicjacie w klasztorze nowomiejskim. 7 lipca 1957 
roku przyjął święcenia kapłańskie i następnie podjął studia na Wydziale Prawa 
Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uwieńczone w roku 
1962 stopniem doktora prawa kanonicznego. Od 1966 roku był czynnie 
zaangażowany w procesie beatyfikacyjny Błogosławionego Honorata, jako 
wicepostulator, ściśle współpracujący z Postulatorem Kanonizacji w Rzymie. 
Przyczynił się także do beatyfikacji Błogosławionej Franciszki Siedliskiem 
z Roszkowej Woli, nazaretanki, która jest patronką Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Żdzarach i Floriana Stępniaka, kapucyna ze Żdżar.

Michał Kaczor – Radio Plus Radom

PIERWSZY hONOROWY OBYWATEL POTWOROWA

PRZEBUDOWA ULIcY BRZOZOWEJ ZAKOńcZONA
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07 lipca 2017 roku powołana komisja gminna dokonała odbioru 
końcowego inwestycji „Wykonanie zjazdów do posesji – ulica Stegny 
w Rusinowie”. Powstało 31 nowych zjazdów do posesji. 

NOWE ZJAZDY DO POSESJI NA 
UL. STEGNY W RUSINOWIE

KOLEJNE INWESTYcJE W GMINIE 
RUSINóW

W czerwcu zakończone zostały nowe inwestycje, które już 
służą mieszkańcom Gminy.

W piątek 23 czerwca 2017 roku została przekazana do użytku in-
westycja „Zagospodarowanie centrum miejscowości Rusinów”.

W wyniku tej inwestycji powstało miejsce do wypoczynku, rekre-
acji i spotkań mieszkańców Rusinowa i Gminy Rusinów. Centrum 

składa się z parkingu dla samochodów osobowych, w tym miejsce 
dla osób niepełnosprawnych.

Wykonane zostały alejki spacerowe przy których zamontowano 
ławki. Oświetlenie skweru i wyeksponowanie zieleni nadaje prze-
strzeni szczególnego charakteru, harmonijności i funkcjonalności.

II Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy 
w Przystałowicach Małych

WÓJT GMINY RUSINÓW 
 Krzysztof Urbańczyk

 zaprasza
miłośników muzyki ludowej na

 II Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy
 w Przystałowicach Małych,

 który odbędzie się
 27 sierpnia 2017 r. (niedziela)

 
 Do udziału zapraszamy:

 kapele ludowe, instrumentalistów, solistów 
 i śpiewaków.

 Zainteresowanych Wykonawców prosimy 
 o zgłaszanie udziału do dnia 07 sierpnia 2017 r

 do Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie
 ul. Żeromskiego 4
 26 – 411 Rusinów

 tel. (48) 672 7022 w.18
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Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieniawie to najważniejsza in-
westycja nie tylko w tegorocznym budżecie, ale również w ujęciu 
strategicznym. Wieniawę zamieszkuje około 1000 mieszkańców, co 
stanowi blisko 25 % wszystkich Mieszkańców gminy. Jest to również 
siedziba władz, a przede wszystkim główny ośrodek edukacyjny, kul-
turalny i sportowy, więc korzystało z tej inwestycji będzie znacznie 
więcej osób. Oprócz znaczenia strategicznego, inwestycja ta wiąże 
się z poprawą warunków sanitarnych i poprawą jakości środowiska, 
w którym żyjemy, pracujemy, uczymy się i wspólnie spędzamy czas. 
Koszt realizacji całego zadania zamknie się kwotą 4 mln zł, z czego 
około 2,5 mln, stanowić będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, która zostanie w 30 % umorzona. Pozostała 
część jest finansowana z budżetu gminy, z nadwyżki 
budżetowej, jaką udało się wypracować w roku 2016. 
Cała inwestycja została podzielona na cztery odrębne 
etapy. Etap pierwszy obejmował budową pięciu prze-
pompowni ścieków oraz ułożenie kolektorów na ulicy 
Warzywnej, Parkowej, Kasztanowej, Łąkowej i części 
posesji przy ulicy Kasztanowej, bloki PKP oraz odcinek 
tranzytowy w kierunku Brudnowa, do przepompowni 
w Kłudnie. Etap drugi to ulice Szkolna, Chojniak, Sło-
neczna, Sportowa i Leśna. W ramach etapu trzeciego 
budowana jest sieć na Starowiejskiej, Kochanowskiego, 
od strony Jabłonicy, Zacisze, natomiast etap czwarty, to 
ulice Kochanowskiego od stacji paliw do urzędu gminy, 
a ponadto ulice Wąska i Łąkowa. Jak wynika z informa-
cji przekazanych prze Inspektora Nadzoru oraz Kierow-
ników Robót, jeszcze w bieżącym miesiącu zakończą 
się prace na IV etapie. Również etap drugi zostanie 

zakończony w ciągu najbliższego miesiąca. W okresie wakacyjnym 
będą prowadzone odbiory techniczne tych odcinków. Warunkiem 
uruchomienia całej sieci jako funkcjonalnej całości, będzie oddanie 
pierwszego etapu, wraz z przepompowniami. Do wybudowania 
pozostały jeszcze kolektory na Parkowej i Kasztanowej oraz dwie 
przepompownie. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, prace te 
zakończą się do 30 września. Po tym terminie zostaną przeprowa-
dzone odbiory techniczne i będzie możliwe uruchomienie sieci kana-
lizacyjnej dla etapów I, II i IV. Etap III zgodnie z zawartymi umowami 
zostanie wybudowany i oddany do użytkowania do czerwca 2018 r.  
kolejnym roku budżetowym.

Zakończyły się oczekiwane przez wielu mieszkańców gminy XI 
Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. W wieniawskim 
parku zaprezentowało się 15 kapel, 10 solistów instrumentalistów, 
18 zespołów śpiewaczych i 9 solistów śpiewaków w sumie 52 
podmioty. Imprezie towarzyszyły pokazy rękodzieła ludowego 
lokalnych artystów, można było posmakować regionalnych potraw 
przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszeń: Klub Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wieniawy, Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn działających na 
terenie gminy Wieniawa. Komisja konkursowa przyznała nagrody: 
W kategorii kapel ludowych:
Dwa pierwsze miejsca: Kapela Tadeusza Kubiaka z Leśmierza i Kapela 
Andrzeja Malika ze Skrzyńska,
Trzy drugie miejsca: Kapela Tomasza Stachury z Grabowskiej Woli , 
Kapela Jana Kępy z Borowca i Kapela Lipców z Wygnanowa,
Pięć trzecich miejsc: Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc, Kapela 
Foktów z Ostrołęki, Kapela Jana i Józefa Tarnowskich z Domaniowa, 
Kapela Henryka Gwiazdy z Radomia i Kapela Wiesława Zielonki 
i Edwarda Orłowskiego z Broniowa. 
W kategorii solistów instrumentalistów: 
Dwa pierwsze miejsca: Józef Witczak z Radomia oraz Ryszard Wlazło 
z Dąbrowy Górniczej,
Dwa drugie miejsca: Jan Kmita z Przystałowic Małych i Marian 
Kulkowski z Wistki,
Trzecie miejsce: Zdzisław Kwapiński z Radomia. 
W kategorii zespoły śpiewacze: 
Pierwsze miejsce: Zespół Śpiewaczy Przystalanki z Przystałowic 
Małych,

Dwa drugie miejsca: Zakukała Kukułecka z Gałek Rusinowskich 
i Gołcunecki z Gałek Rusinowskich,
Trzecie miejsce: Ostałki z Ostałowa. 
W kategorii soliści śpiewacy:
Pierwsze miejsce: Edward Kaleta z Bodzentyna
Drugie miejsce: Krystyna Ciesielska z Brogowej
Dwa trzecie miejsca: Zofia Rojkiewicz z Rykowa i Stanisław Pyzik 
z Domaszna. „XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka” 
pokazały ciągłość tradycji regionalnej poprzez zaprezentowanie 
muzyki, śpiewu i elementów kultury ludowej.
Zorganizowana impreza kulturalna doskonale podkreśla wartości 
zakorzenione w tradycjach naszych ojców i przodków. Następne 
spotkania z folklorem już za rok.

XI SPOTKANIA Z FOLKLOREM IM. STANISŁAWA STęPNIAKA

SIEć KANALIZAcYJNA W WIENIAWIE POWSTAJE ZGODNIE 
Z hARMONOGRAMEM PRAc

Widownia znakomicie bawiła się podczas całej imprezy

Budowa kanalizacji to najważniejsza inwestycja w gminie , w 2017r.
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W związku ze zbliżającymi się wakacjami, przystępujemy do prac zwią-
zanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Wieniawie. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone 
postępowanie przetargowe w przedmiotowej sprawie. Zakres prac, jaki został 
zaplanowany do wykonania to demontaż istniejącego pokrycia, ponowne ła-
cenie połaci dachu, założenie folii paro-izolacyjnej, obróbki blacharskie oraz 
montaż blachy. Konieczność wymiany pokrycia wynika z fatalnego stanu 
technicznego dachu spowodowanego warunkami atmosferycznymi oraz 
wadliwym wykonaniem prac dekarskich. Topniejący śnieg oraz intensywne 
opady deszczu, które wystąpiły na przełomie kwietnia i maja spowodowały 
liczne zacieki na suficie i ścianach. Nieszczelne rynny powodują, że woda 
z połaci dachowych, zamiast zostać odprowadzona systemem rur spusto-
wych, przecieka na murłatę i spływa bezpośrednio po ścianach. Z informacji 
uzyskanych od pracowników i Dyrekcji szkoły wynika, że problem istnieje już 

od kilku lat, stąd czas najwyższy, aby zmierzyć się z kompleksowym jego roz-
wiązaniem poprzez wymianę pokrycia. 

Prace te determinuje również konieczność właściwego zapewnienia 
warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli 
i uczniów. Bezpieczeństwo i komfort pracy oraz nauki, to wartości nadrzędne, 
które musimy zapewnić bez względu na koszty, jakie te działania będą ge-
nerowały. Na przełomie roku 2016 i 2017, w szkole zostały wyremontowane 
toalety na I piętrze i wymieniony węzeł sanitarny. Wartość wykonanych prac 
remontowych zamknęła się kwotą 50 000 zł. Do trzech pracowni zakupiono 
również nowe ławki, krzesła i szafki stanowiące element wyposażenia. War-
tość kosztorysowa prac dekarskich, które zamierzamy wykonać w najbliższe 
wakacje to około 270 000 zł. Dodatkowo staramy się o uzyskanie dofinanso-
wania remontu, ponieważ w budżecie gminy na rok 2017, zaplanowano na 
ten cel kwotę 50 000 zł.

Mieszkańcy Pogroszyna zdecydowali, że w tej właśnie miejscowości, 
potrzebny jest obiekt, wokół którego koncentrowało będzie się życie to-
warzyskie i kulturalne. Kiedy na zebraniu w 2015 roku, zapadła decyzja o bu-
dowie świetlicy, pojawił się problem natury formalnej, gmina nie posiadała 
w Pogroszynie działki, na której taką inwestycję można by było zrealizować. 
Wdrożono więc i skutecznie przeprowadzono procedurę przejęcia do zasobu 
gminy działek, stanowiących własność Skarbu Państwa. W ten sposób po-
zyskaliśmy blisko 4 hektary gruntów, przy drodze gminnej z Pogroszyna do 
Rykowa i niezwłocznie przystąpiliśmy do zakupu dokumentacji projektowej. 
W grudniu ubiegłego roku, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ra-
zem dla Radomki, złożony został wniosek do Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego o dofinansowanie budowy tego obiektu ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W kwietniu b.r. podpisaliśmy 
umowę, w myśl której Urząd Marszałkowski pokryje 64,64 % wartości kosz-
tów kwalifikowanych. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe 

w przedmiotowej sprawie. Działka została już uzbrojona w media, szczegól-
nie istotne jest zasilenie w energię elektryczną i wodę, by móc rozpocząć 
prace budowlane.

Powstająca w Pogroszynie świetlica, to projekt wzorowany na istniejącym 
już tego rodzaju budynku w Rykowie. Chcemy aby jeszcze w tym roku udało 
się uruchomić obiekt i przekazać Mieszkańcom do użytkowania. 

W zakresie świetlic wiejskich na terenie gminy mamy niestety jeszcze wiele 
do zrobienia. Zgodnie z wolą Mieszkańców oczekiwania w tym zakresie zgła-
szają społeczności Kochanowa, Woli Brudnowskiej, Zawad, Kamienia Dużego 
oraz wspólnie Romualdowa i Zagórza. Remontu i modernizacji wymaga także 
obiekt w Wydrzynie. Realizując podjęte przez Mieszkańców ustalenia, zamó-
wiony został projekt świetlicy w Kochanowie wraz z przebudową centrum 
miejscowości wokół istniejącego boiska i staw wiejski. Budowę planujemy 
w kolejnym roku budżetowym.

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych, zaplanowane do 
realizacji w tegorocznym budżecie gminy. Zgodnie z założeniami, zmoder-
nizowanych zostanie blisko 3500 metrów dróg gminnych w Żukowie, Plecu 
i Kłudnie i Zawadach. Dwa odcinki długości 300 i 350 metrów w Żukowie 
zostały już ukończone, zinwentaryzowane i odebrane, a tym samym prze-
kazane Mieszkańcom do użytkowania. W Kłudnie i Plecu prace również zo-
stały zakończone, obecnie trwa inwentaryzacja powykonawcza. Mieszkańcy 
mogą korzystać z dwóch odcinków o długości odpowiednio 800 i 1100 me-
trów w Kłudnie oraz 350 metrów w Plecu. Kończą się także prace na ostatnim, 
500 metrowym odcinku w Zagórzu. Przebudowa dróg to jedno z głównych 
zadań i potrzeb, jakie Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wskazywali 
na zebraniach w 2015 i 2016 roku. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 
przystąpiliśmy do realizacji określonych potrzeb, pracując nad uchwałą bu-
dżetową jeszcze w ubiegłym roku. Niestety skala potrzeb poszczególnych 
wspólnot w tym zakresie, nie pozwala w ciągu jednego roku zrealizować 
wszystkich potrzeb w tym zakresie. Do realizacji pozostaje jeszcze jeden od-
cinek drogi w Skrzynnie, który jeśli pozwoli na to stan finansów zostanie zre-
alizowany jeszcze w tym roku. Na przyszły rok planujemy przebudować drogi 
w Zawadach, Kamieniu Dużym, Brudnowie, Kochanowie, Koryciskach, Kale-
niu w kierunku Zadąbrowa, Komorowie, Jabłonicy, ul. Południowa, a przede 
wszystkim w Wieniawie, gdzie obecnie budowana jest sieć kanalizacyjna. Po 
ułożeniu kolektora odprowadzającego ścieki, który budowany jest w ciągu 
pasa jezdnego zostaną odtworzone nawierzchnie na ulicy Słonecznej, Choj-
niak, Szkolnej, Parkowej i Starowiejskiej. Gruntownie chcemy przebudować 
ulicę Kasztanową od skrzyżowania z Przytycką do skrzyżowania z Parkową. 
Obecnie trwają prace projektowe w tym zakresie, ponieważ jednocześnie 
z ułożeniem nawierzchni, zostanie wybudowana kanalizacja burzowa oraz 
zmodernizowane oświetlenie uliczne i ułożony nowy ciąg pieszo rowerowy. 
Jeśli pozwolą na to warunki finansowe, chcemy również przebudować ulice 
Sportową, Warzywną, Łąkową i Wąską. Jako priorytetowe, zgodnie z wolą 
Mieszkańców, traktowane są te odcinki, przy których usytuowana jest za-
budowa mieszkalna. Przepraszamy za utrudnienia związane z pracami przy 
przebudowie dróg oraz życzymy bezpiecznego korzystania z nowo wybudo-
wanych odcinków.

PRZEBUDOWA DRóG GMINNYch

W POGROSZYNIE POWSTANIE ŚWIETLIcA WIEJSKA

WYMIANA POKRYcIA DAchOWEGO NA BUDYNKU ZSO
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Parówki w cieście
PLato i wysokie temperatu-
ry zniechęcają do spędza-
nia długich godzin w gorą-
cej kuchni przy gotowaniu 
wyszukanych potraw. Dzi-
siaj pragnę Państwu zapro-
ponować przygotowanie 
szybkiej przekąski, któa 
na pewno przypadnie do 
gustu młodszym i również 
starszym członkom rodzi-
ny. Smacznego
Składniki: parówki 12 sztuk, kwaśna śmietana – 1/2 szklanki, drożdże – 2 
dag, cukier do smaku, sól do smaku, gałka muszkatołowa do smaku, masło – 
½ kostki, mąka, 2 szklanki, jajko, 1 szt., olej do wysmarowania blachy.
Wykonanie: Wymieszać śmietanę, drożdże oraz cukier, sól i gałkę muszkato-
łową. Dodać mąkę i masło, wyrobić ciasto. Odstawić na godzinę do lodówki. 
Rozwałkować ciasto, pokroić w prostokąty, owijać nimi parówki. Posmaro-
wać roztrzepanym jajkiem. Można posypać sezamem lub łuskanym słonecz-
nikiem. Rozłożyć na blasze natłuszczonej olejem. Piec ok. 30 min w tempe-
raturze 180-190 st.

Monika Grzywaczewska

PRZYSMAKI PANI MONIKI

POMAGAMY I chRONIMY”

Będąc policjantem, możesz robić w życiu wiele pożytecznego, słu-
żąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profe-
sja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i, jak chyba 
żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju. W tym roku obchodzimy 
kolejną 98 rocznicę powołania Policji Państwowej. Odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. uczyniło koniecznym zbudowanie 
aparatu władzy publicznej niepodległego państwa, w tym Policji. Rolę 
tę odgrywały początkowo dwie formacje - Milicja Ludowa powołana 
dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 5 grudnia 
1918 r. i Milicja Komunalna, powołana dekretem Naczelnika Państwa 
w dniu 9 stycznia 1919 r. Rozwiązanie to o charakterze doraźnym - zo-
stało zmienione 24 lipca 1919 r., kiedy Sejm przyjął ustawę mocą, której 
została utworzona Policja Państwowa. Policjantki, policjanci i pracow-
nicy Komendy Powiatowej Policji w Przysusze w tym roku swoje święto 
obchodzić będą 14 lipca. Podczas uroczystej zbiórki zostaną wręczone 
wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Policja 
to ludzie – funkcjonariusze i pracownicy, których zakres obowiązków 
jest bardzo szeroki. Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandyda-
tów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś 
pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać 
pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować na całe życie, a wy-
zwania, które trzeba będzie podejmować nie będą łatwe. Podejmując 
służbę w Policji, trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym 
na stres. Jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięcz-
ność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna. Ogólny zarys 
pionów polskiej Policji: Pion prewencji, to policjanci najczęściej widziani 
w naszym społeczeństwie; umundurowani, w patrolach, dbających 
o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, interweniujący wówczas, 
gdy komuś dzieje się krzywda, ale także zabezpieczający imprezy spor-
towe/masowe lub zajmujący się konwojowaniem osób zatrzymanych. 
To także „policjanci pierwszego kontaktu”, czyli dzielnicowi. Ich rola 
w lokalnych społecznościach ciągle wzrasta i stanowisko to w budo-
waniu zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa poszczegól-
nych mieszkańców jest niezwykle istotne. W tym pionie odnajdą się 
także osoby mające dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, ponieważ 
każda komenda w swojej strukturze ma specjalistyczne zespoły po-
licjantów pracujących z tą grupą wiekową. Prewencja to oczywiście 

NOWE KSIążKI DO BIBLIOTEK
Dzięki „Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa” prowadzonemu 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dwie biblioteki na terenie Powiatu 
Przysuskiego będą mogły zakupić nowości wydawnicze i książki niebędące 
podręcznikami. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 30 tys. zł. Z budżetu 
państwa trafi do szkół 24 tys zł, wkład własny powiatu to 6 tys. zł. Księgozbiór 
za kwotę 15 tys. zł powiększy się zarówno w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 
im. Jana Pawła II, jak również w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Ludwika 
Skowyry w Przysusze. Lista niezbędnych książek została ustalona podczas 
konsultacji z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W planowanych zakupach 
książek zostały uwzględnione także potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 
Dodatkowo w ramach programu planowane są wydarzenia promujące rozwój 
czytelnictwa oraz spotkania z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu 
czytania na rozwój dzieci i młodzieży, m.in. poprzez rozwój zainteresowań 
uczniów. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zostanie zrealizowany 
do końca 2017 r. Uczniowie w okresie ferii zimowych i letnich będą mogli 
wypożyczyć już nowo zakupione pozycje książkowe.

Marta Zbrowska

„drogówka”, czyli ci wyłapujący piratów drogowych i pijanych kierow-
ców, ale także funkcjonariusze stykający się z ludzkimi dramatami wy-
nikającymi z wypadków. Pion kryminalny i śledczy, to mówiąc ogólnie, 
wydziały od których oczekuje się skutecznego, szybkiego zatrzymania 
przestępców oraz zbierania informacji operacyjnych i wykonywania 
czynności stanowiących później materiał dowodowy kierowany do 
sądów. Policja jako instytucja nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia 
pionu logistycznego, wspierającego pracę funkcjonariuszy na każdym 
etapie. To wydziały odpowiedzialne za transport, gospodarkę materia-
łową i finanse, ale także specjaliści z zakresu łączności i informatyki lub 
zamówień publicznych. Jeszcze w tym roku w szeregi garnizonu ma-
zowieckiego przyjętych zostanie ponad 200 nowych funkcjonariuszy. 
W Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze są wolne wakaty, które 
czekają na nowych policjantów. Planowane przyjęcia do służby w Poli-
cji w 2017 roku w garnizonie mazowieckim: 

22 sierpnia 2017 – 70 osób•	
2 listopada 2017 – 47 osób•	
28 grudnia 2017 – 86 osób•	

Szczegóły dotyczące naboru do służby zainteresowani znajdą na 
stronie: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca/sluzba-w-
policji/168,Sluzba-w-Policji.html. 

Aneta Wilk
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PUchAR POLSKI W SIATKóWcE PLAżOWEJ LEWIATAN BEAch BALL PRZYSUchA

Dużo siatkówki na najwyższym poziomie, zaciętych akcji i walki 
do samego końca mogli obserwować w sobotę kibice, którzy 
tłumnie odwiedzili Puchar Polski w siatkówce plażowej mężczyzn 
– Lewiatan Beach Ball Przysucha 2017. Krajowa czołówka siatkarzy 
plażowych zapewniła emocje i zaprezentowała całe piękno beach 
volleya. W rywalizacji pozostało już tylko sześć par. W sobotę ry-
walizacja w przysuskich zawodach toczyła się na dwóch boiskach. 
W sumie rozegrano 24 spotkania, a każde obfitowało w zagrania na 
najwyższym poziomie. Pierwsza runda przyniosła wygrane fawo-
rytów. Jedynie duet Kaczmarek/Lewandowski zepchnął na prawą 
stronę drabinki duet Kądzioła/Malec. Były reprezentant Polski zagrał 
w Przysusze z nowym partnerem i choć nowej parze przyszło wal-
czyć w każdym kolejnym meczu o pozostanie, to Michał Kądzioła 
i Bartłomiej Malec poradzili sobie bardzo dobrze i przebrnęli przez 
tę część turnieju z sukcesem, awansując do niedzielnego ćwierć-
finału. To właśnie spotkanie tej pary z Sebastianem Sobczakiem 
i Jarosławem Lechem zakończyło intensywny i emocjonujący dzień. 
Mecz zakończył się dopiero w tie-breaku, a obie pary stworzyły wi-
dowisko na najwyższym poziomie, które mogłoby 
być nawet finałem zmagań. Dość niespodziewanie 
z turniejem pożegnał się, rozstawiony w nim z nr 1, 
duet Parcej/Dzikowicz. Para ta w II rundzie musiała 
uznać wyższość teamu Kiernoz/Zdybek, a w kolej-
nym spotkaniu po tie-breaku uległa Kądziole i Mal-
cowi. Solidnie w zawodach radzili sobie natomiast 
Sebastian Kaczmarek i Paweł Lewandowski, którzy 
walczą od kwalifikacji i w niedzielę zagrają z Kier-
nozem i Zdybkiem w ćwierćfinale po prawej stro-
nie drabinki. W drugim meczu ćwierćfinałowym 
zmierzą się pary Brożyniak/Janiak i Kądzioła/Malec. 
Trzy wygrane spotkania w sobotnich zmaganiach 
pozwoliły parom Andrys/Andrys oraz Ociepski/Łu-
kasik awansować do półfinału turnieju. - Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z tego dnia. Rywalizacja stała na 
naprawdę wysokim poziomie, a grające pary stwo-
rzyły bardzo ciekawe widowiska. Wszystko to toczyło 
się przy pełnych trybunach, co cieszy jeszcze bardziej. 
Super doping i atmosfera to jest to, o co nam chodziło. 
Szkoda trochę, że wszystkim naszym przysuskim 
reprezentantom nie udało się awansować, bo grali 
naprawdę wyśmienicie – podsumował sobotnie 
gry Piotr Skiba, organizator turnieju. W czasie, gdy 
toczyła się rywalizacja, w turniejowym miasteczku 
tętniło pozasportowe życie, wszystko w ramach 
Mistrzowskiego Weekendu Sportu. – Jesteśmy 
w szoku, jak wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia fitness, Zumba i zajęcia siatkówki plażowej 
dla dzieci – Kids Camp. Mistrzowski Weekend Sportu 
to był strzał w dziesiątkę. To pokazuje, jak duże zapo-
trzebowanie jest na takie eventy – stwierdził Piotr 
Skiba. W niedzielę na kibiców czeka jeszcze więcej 
atrakcji. Oprócz rywalizacji sportowej i zajęć w ra-
mach Mistrzowskiego Weekendu Sportu, odbędzie 
się także turniej oldbojów. W dwóch kategoriach 
wiekowych +50 i +60 wystartuje 16 par – po osiem 
w każdej. Zwieńczeniem Lewiatan Beach Ball bę-
dzie natomiast gala disco polo. Sobotnie wyniki 
Lewiatan Beach Ball Przysucha 2017: I runda: Par-
cej/Dzikowicz – Kapuśniak/Czubiński 2:1 (17:21, 
22:20, 15:12), Lewicki/Maziarek – Kiernoz/Zdybek 
0:2 (15:21, 17:21), Lech/Sobczak – Stępień/Ko-
złowski 2:0 (21:13, 21:18), Kałuża/Brandt – Andrys/
Andrys 0:2 (15:21, 19:21), Brożyniak/Janiak - Szcze-
chowicz/Pietkiewicz 2:0 (21:15, 21:8), Kaczmarek/

Lewandowski – Kądzioła/Malec 2:0 (21:16, 22:20), Chiniewicz/Ko-
rycki – Łysikowski/Sdebel 1:2 (25:23, 17:21, 13:15), Filipowicz/Faryna 
– Ociepski/Łukasik 1:2 (21:18, 9:21, 10:15). II runda: Parcej/Dzikowicz 
- Kiernoz/Zdybek 0:2 (19:21, 15:21), Lech/Sobczak - Andrys/Andrys 
1:2 (21:16, 19:21, 13:15), Brożyniak/Janiak - Kaczmarek/Lewandow-
ski 2:0 (21:8, 21:16), Łysikowski/Sdebel - Ociepski/Łukasik 0:2 (12:21, 
10:21), III runda: Kiernoz/Zdybek - Andrys/Andrys 0:2 (13:21, 14:21), 
Brożyniak/Janiak - Ociepski/Łukasik 0:2 (22:24, 16:21). Prawa strona: 
Filipowicz/Faryna - Chiniewicz/Korycki 0:2 (18:21, 18:21), Kądzioła/
Malec - Szczechowicz/Pietkiewicz 2:0 (21:16, 21:18), Kałuża/Brandt - 
Stępień/Kozłowski 2:0 (21:19, 21:14), Lewicki/Maziarek - Kapuśniak/
Czubiński 2:1 (21:18, 16:21, 15:8), Chiniewicz/Korycki - Lech/Sobczak 
1:2 (21:19, 18:21, 10:15), Kądzioła/Malec - Parcej/Dzikowicz 2:1 (18:21, 
21:11, 15:13), Kałuża/Brandt- Łysikowski/Sdebel 0:2 (16:21, 15:21), Le-
wicki/Maziarek - Kaczmarek/Lewandowski 1:2 (21:19, 16:21, 11:15), 
Lech/Sobczak - Kądzioła/Malec 1:2 (20:22, 24:22, 12:15), Łysikowski/
Sdebel - Kaczmarek/Lewandowski 0:2 (16:21, 16:21).

Piotr Skiba

Uczestnicy turnieju

Zwycięzcy tegorocznej edycji



Władze powiatu na turnieju reprezentował wicestarosta Tomasz Matlakiewicz

Wieniec z gminy Borkowice

Loża VIP z Członkiem Zarządu Powiatu Janem Gawrysiem

Turniej to nie tylko sport, ale również świetna zabawa Najmłodsi stawali się wielkimi siatkarzami

Publiczność nie zawiodła i doskonale kibicowała w trakcie całego turnieju Do Przysuchy przyjechali znani fani siatkówki Na zdjęciu Conrado Moreno i Zygmunt 
Chajzer

Mecze stały na najwyższym poziomie Najważniejszą nagrodą był honor i prestiż zwycięzcy - w sporcie i w życiu bezcenne

PUchAR POLSKI W SIATKóWcE PLAżOWEJ BEAch BALL PRZYSUchA 2017


