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Najlepsze Życzenia

W związku ze świętem patrona Strażaków składamy w imieniu władz powiatu wszystkim Strażakom najlepsze życzenia zdrowia, rodzinnego 
szczęścia i realizacji wszelkich planów zawodowych i prywatnych. Życzymy wielu lat dobrej służby i szczęśliwego powrotu do domu z każdej akcji. 

Starosta Marian NiemirskiPrzewodniczący Krzysztof Wochniak Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz

5 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Przysusze miało miejsce 
rozstrzygnięcie kolejne edycji powiatowego konkursu plastycznego 
na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną”. Konkurs był skierowany do dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu ze szkół wszystkich szczebli. Wpłynęło 
ponad 300 palm konkursowych i jury miało nie lada problem przy 
wyborze najładniejszych. Nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia 
wręczył Starosta Marian Niemirski. Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom jeszcze raz gra-
tulujemy. Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie : I Kategoria – klasa 
0-3 szkoły podstawowej. I miejsce: Kowalska Wiktoria, II miejsce: Zofia 
Trop, III miejsce: Julia Niewola. Wyróżnienia: Wiktoria Stefańska, Maja 
Wardecka, Julia Jagieło, Amelia Kopera, Adam Stolarczyk, II Katego-
ria – klasa 4-6 szkoła podstawowa. I miejsce: Mateusz Osuchowski, II 
miejsce: Amelia Sokołowska, III miejsce: Karol Wójcik. Wyróżnienia: 
Zuzanna Wełpa, Wiktoria Cukier, Kinga Fornalczyk, Filip Barwicki, 
Szymon Fijołek, III Kategoria – 1-3 klasa gimnazjum. I miejsce: Ur-
szula Gawryś, II miejsce Maria Tomczyk, III miejsce: Maria Bińkowska. 
Wyróżnienia: Barbara Czyżykowska, Sylwia Majchrowska, Zuzanna 
Maciągowska, IV Kategoria - Szkoły ponadgimnazjalne. I miejsce: 
Paulina Duda, II miejsce: Jakub Piechota, III miejsce: Aleksandra 

Fidos, Wyróżnienia: Weronika Worach, Paweł Macieja, Natalia Wasiak, 
V Kategoria – szkoły specjalne. I miejsce:” Sebastian Brzoza, II miej-
sce: Szymon Niedźwiecki, III miejsce: Karolina Matura. Wyróżnienia: 
Patrycja Gospoś, Michał Jędrzejczak, Adam Sibilski. 

Marta Zbrowska

26 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie XIX sesji Rady Powiatu w Przysu-
sze. Obrady otworzył Przewodniczący Krzysztof Wochniak. Po zatwierdzeniu 
porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni złożyli zapytania 
i interpelacje. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań Zarządu 
Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016. Rada wysłuchała w kolej-
ności: sprawozdania Zarządu Powiatu za 2016 r., sprawozdania finansowego 
za 2016 r., informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Przysuskiego, po-
zytywnego stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, pozytywnych opinii 
Komisji stałych Rady Powiatu, pozytywnej opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Po dyskusji Rada Powiatu w Przysusze podjęła uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2016 rok. Następnie 
Rada przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego obrad, 
czyli do rozpatrzenia wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Przysusze za 2016 rok. Rada zapoznała się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po dyskusji 
Rada Powiatu w Przysusze podjęła uchwałę w spra-
wie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2016 
rok. Następnie Radni wysłuchali następujących 
sprawozdań: Sprawozdanie z wykonania planu fi-
nansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze za 2016 
r. oraz przedstawienie planów finansowych Za-
kładu na 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Przysusze za rok 2016. Sprawozdanie Dyrektora Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze  
z działalności jednostki w 2016 roku oraz informacja 
o realizowanych programach. Przedłożona została 
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
na obszarze powiatu przysuskiego z uwzględ-
nieniem dostosowania do wymogów unijnych. 
W kolejnym, punkcie Rada przystąpiła do głosowań 
nad projektami uchwał. Rada podjęła następujące 

uchwały: w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 
2016 dla Powiatu Przysuskiego”, w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Rolni-
czych im. Stanisława Staszica w Borkowicach, w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2016. W sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Przy-
susze do zawarcia porozumienia z gminami z terenu powiatu przysuskiego 
w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alar-
mowania ludności o zagrożeniach dla powiatu przysuskiego” w ramach RPO 
WM 2014-2020 – Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ pro-
jektów Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. 
Konkurs nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-050/17, Następnie udzielono odpowiedzi 
na zapytania i interpelacje. Na zakończenie obrad została złożona informacja 
o pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz omówiono sprawy 
różne. Po wyczerpaniu porządku zakończono obrady XIX sesji Rady Powiatu 
w Przysusze.

Jarosław Bednarski

KONKURS NA „ TRAdYcYJNą PALMę WIELKANOcNą” ROZSTRZYGNIęTY

XIX SESJA RAdY POWIATU V KAdENcJI - 26 KWIETNIA 2017 R. - ABSOLUTORIUM dLA ZARZądU

Dla nas to radość móc gościć tak wielu utalentowanych i wiernych tradycji młodych ludzi - 
mówi starosta Marian Niemirski

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi za 2016 r.
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RUSZYŁY INWESTYcJE dROGOWE

POSIEdZENIE RAdY SPOŁEcZNEJ SPZZOZ

19.04.2017 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe 
na wykonanie remontów na 9 odcinkach dróg powiatowych, łącznie 
na ponad 11 km dróg. Do wykonania przewidziane zostały następujące 
zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej Jabłonica – Smagów - 
Pawłów od km 7+560 do km 9+190. Wartość zamówienia: 385 914.41 zł. 
Zadanie zostało zlecone do wykonania firmie BUDROMOST – STARACHO-
WICE Sp. z o. o. Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej Różanna – Sta-
nisławów - Wysokin od km 0+000 do km 1+200 Wartość zamówienia: 252 
974.10 zł. Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej granica województwa 
– Myślakowice – Różanna - Wysokin od km 1+218 do km 1+418. Wartość 
tego zamówienia: 50 319.30 zł. Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej 
Bieliny - Gielniów od km 0+000 do km 1+930. Wartość zamówienia: 359 
436.75 zł. Zadanie nr 5: Remont drogi powiatowej Jabłonica – Pogroszyn 
- Chustki od km 0+091 do km 1+181. Wartość zamówienia: 253 656.75 zł. 
Zadanie nr 6: Remont drogi powiatowej Jabłonna – Ulów od km 3+900 do 
km 5+007. Wartość zamówienia 201 668.34 zł. Zadanie nr 7: Remont drogi 
powiatowej granica województwa - Zychorzyn – Rusinów – dr. Nr 727 od 
km 1+550 do km 3+002. Wartość robót: 473 201.36 zł. Zadania od 2 do 7 
zostały zlecone do wykonania firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o. Zadanie nr 8: gr. woj.-Zychorzyn – Rusi-
nów – dr. Nr 727 od km 6+820 do km 7+220-chodnik m. Rusinów. Wartość 
zamówienia: 104 192.32 zł. Zadanie nr 9: Remont dr. pow. Janików-Sokol-
niki S-dr. Nr 12 od km 2+877 do km 4+119 - chodnik w m. Krajów. Wartość 
zamówienia 470 396.93 zł. Zadania 8 i 9 zostały zlecone do wykonania 
firmie P.H.U. INSBUD Marek Sykuła. Łączna wartość zakontraktowanych 
robót wynosi 2 mln 551 tys. 831 zł. Planowany termin zakończenia robót 
to 30 czerwca 2017 r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi u wicestarosty 
Tomasza Matlakiewicza wszystkie planowane roboty uzyskały w postę-
powaniach przetargowych wyższe ceny od planowanych, jednak powiat 
zdecydował się na wykonanie ich w pełnym zakresie. Wymienione prace 

nie będą ostatnimi inwestycjami drogowymi w tym roku. Po zakończeniu 
postępowań przetargowych w funduszach i instytucjach dotujących po-
wiat czeka na sfinansowanie realizacji inwestycji, których wykonanie jest 
uzależnione od uzyskania wolnych środków po zakończeniu ogłoszonych 
postępowań przetargowych. Szczególnie liczymy na dofinansowanie do 
realizacji trzech inwestycji: pierwsza to przebudowa drogi powiatowej Po-
myków – Kłonna od km 3+240 do km 12+240 koszt realizacji całego zada-
nia – 4 658 486, 91 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 2 326 808,00 zł. 
Wniosek zajął 21 pozycję na liście rankingowej zadań do dofinansowania. 
Druga inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Ruszkowice – Zdon-
ków – Ryków etap I. Koszt realizacji zadania 399 821,91 zł. Wnioskowana 
kwota dotacji – 199 910,95 zł. Trzecim zadaniem inwestycyjnym planowa-
nym do realizacji jeszcze w 2017 r. jest przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej Potworów – Rdzuchów – Kol. Bąków w km 4+371,05 przez 
rów melioracyjny w miejscowości Rdzuchów. Koszt realizacji zadania 1364 
409,68 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 682 205,68 zł. Wniosek jest 
już po weryfikacji o został przeznaczony do dofinansowania. Ponadto po-
wiat zamówił za kwotę 113 tys. 160 zł. dokumentacje projektowo – kosz-
torysowe na realizację kolejnych 3 inwestycji drogowych. Przebudowa 
mostu w ciągu drogi powiatowej Sady – Jamki – w km 2+390 przez rzekę 
Wiązownica w miejscowości Rdzuchów. Przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej Sady – Jamki – w km 2+668 przez rzekę Wiązownica w miej-
scowości Beźnik, oraz dokumentację na przebudowę drogi powiatowej 
Sady – Jamki od km 1+927 do km 3+337.

Jak widać rok 2017 będzie rokiem intensywnych prac poprawiających 
infrastrukturę drogową w naszym, powiecie. Mamy jednak świadomość 
ogromu potrzeb i oczekiwań społecznych w tej materii – mówi wicestaro-
sta Tomasz Matlakiewicz.

Jarosław Bednarski

25 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ 
w Przysusze. Celem spotkana było wydanie opinii w sprawie spra-
wozdania finansowego SPZZOZ w Przysusze za rok 2016. Drugim 
ważnym zadaniem było zaopiniowanie planu finansowego SPZZOZ 
na rok 2017. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Społecznej 
SPZZOZ - Tomasz Matlakiewicz. Informację przedkładali dyrektor 
Grzegorz Dziekan i główna księgowa zakładu Maria Świerczyńska. 
Przychody szpitala w 2016 r. zamknęły się kwotą 14 570 015 zł, nato-
miast wydatki na koniec roku wyniosły 15 309 238 zł. Oznacza to wy-
generowanie przez SPZZOZ w Przysusze straty w wysokości 738 223 
zł. Jest to jednak kwota mniejsza od amortyzacji czyli uwzględnionej 
w bilansie straty wartości sprzętu, tak więc zakład zachowuje płynność 
finansową i na bieżąco realizuje wszelkie płatności. Rada po dyskusji 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Rok 2016 był rokiem w któ-
rym dyskutowano o nowym kształcie systemu ochrony zdrowia – tak 
zwanej sieci szpitali. Szpital w Przysusze, który podobnie jak szpitale 
w Zwoleniu i Radzyminie nie miał w pierwszych projektach ustawy 
gwarantowanego finansowania ze środków publicznych kosztem 
wielu starań i zabiegów został do planowanej sieci dołączony. Na-
stępnie członkowie Rady zostali zapoznani z planem finansowym 
jednostki na rok 2017. Przychody zakładu planowane są na poziomie 
15 674 513 zł, natomiast w wydatki zostały zaplanowane na kwotę 16 
410 583 zł. Tak więc zarządzający jednostką planują wzrost po stronie 
zarówno dochodów, jak i wydatków w wysokości ponad 1 100 000 zł. 
Nie zmieni się również deficyt zakładu. Jest on planowany na 2017 r. 
w wysokości podobnej do straty z 2016 r, czyli 736 080 zł w bieżącym 
roku. Wzrost wydatków jest wynikiem wzrostu wynagrodzeń ze sto-
sunku pracy (głównie wyrównanie podniesionej płacy minimalnej, 
na które NFZ nie przeznacza dodatkowych środków). Permanentny 
w skali kraju brak lekarzy również powoduje wzrost wydatków na 
kontrakty lekarskie. Realizacji planu finansowego na 2017 r. będzie 
towarzyszyć wiele niewiadomych. Likwidacji ulega Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Nieznane są do końca wysokości przychodów w skali 

roku ze względu na zakontraktowanie usług tylko do końca I półro-
cza. Kolejne konkursy ofert są odwoływane. Mimo to udało się uzy-
skać kontrakt na Pracownię Endoskopową oraz własnymi środkami 
uruchomić Poradnię Endokrynologiczną. Kolejne nowe kontrakty, 
w tym wyczekiwany od dawna kontrakt na Pracownię Tomografii 
Komputerowej może być nawiązany dopiero po wejściu w życie 
„sieci szpitali”.Mając na celu stabilizowanie działalności powiato-
wych jednostek ochrony zdrowia powiat rozważa przygotowanie 
do wdrożenia własnych programów prozdrowotnych i zamówienie 
ich realizacji w SPZZOZ w Przysusze. Z pewnością w bieżącym roku 
mogłoby to poprawić niekorzystny bilans SPZZOZ – u. Rozumiejąc 
w pełni problemy z jakimi boryka się jednostka Rada jednogłośnie 
zaopiniowała plan pozytywnie. Tylko doprowadzenie do zbilanso-
wania działalności zapewni jednostce bezpieczne funkcjonowanie, 
pracownikom stałe i bezpieczne miejsca pracy, a pacjentom szybki 
dostęp do coraz lepiej funkcjonującego szpitala. 

Jarosław Bednarski

Obradom prowadził Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ Tomasz Matlakiewicz
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POWIAT APLIKUJE O REALIZAcJę PROJEKTU „BUdOWA SYSTEMU OSTRZEGANIA 
I ALARMOWANIA LUdNOŚcI O ZAGROŻENIAcH dLA POWIATU PRZYSUSKIEGO”

50 NOWYcH dAWcóW SZPIKU !!!
Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze to jedyna 

szkoła w powiecie, która podjęła wyzwanie i przeprowadziła 
z dużym sukcesem akcję Fundacji DKMS „Komórkomania“. Jej 
głównym celem było obalenie mitów na temat leczenia no-
wotworów krwi. Dnia 12 kwietnia w szkolnej sali gimnastycz-
nej odbył się wielki finał połączony z rejestracją potencjalnych 
dawców szpiku kostnego. Rejestrację poprzedziły działania 
informacyjno-edukacyjne prowadzone zarówno na terenie 
szkoły, jak i w środowisku lokalnym. Dzięki pracy nauczycieli 
i ogromnemu zaangażowniu wolontariuszy aż 50 osób zare-
jestrowało sie jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Mamy 
nadzieję, że ten pierwszy krok będzie zalążkiem do podejmo-
wania podobnych inicjatyw w przyszłości.

Karolina Cendrowska

Projekt polega na zbudowaniu systemu wczesnego ostrzegania 
przed zjawiskami katastrofalnymi w 8 gminach powiatu przysuskiego 
(Przysucha, Klwów, Odrzywół, Potworów, Wieniawa, Borkowice, Ru-
sinów, Gielniów). Zrealizowany w ramach projektu podsystem po-
wiatu będzie spełniał wymogi wynikające z Rekomendacji Wojewody 
Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Mazowieckiego 
2014-2020. Planowane jest m. in. Rozszerzanie sieci syren alarmo-
wych w powiecie , dotyczyć to będzie także miejscowości, w których 
nie ma syren. Celem projektu jest zapobieganie katastrofom natu-
ralnym poprzez rozwój systemu wczesnego ostrzegania i alarmo-
wania przed katastrofami w celu ochrony ludności zamieszkującej 

powiat przysuski. W ramach projektu zostanie zakupionych i zainsta-
lowanych 9 syren 4-tubowych 600W i jedna syrena 6-tubowa 900W 
z radiotelefonem cyfrowym i sterowaniem po IP (VPN) wraz z Powia-
tową Centralą Alarmową. Gminy uczestniczące: , Odrzywół – 1 syrena 
4-tubowa 600W, Klwów– 1 syrena 4-tubowa 600W, Przysucha– 2 
syreny 4-tubowa 600W, Potworów– 1 syrena 4-tubowa 600W, Rusi-
nów– 1 syrena 4-tubowa 600W, Wieniawa– 1 syrena 6-tubowa 900W, 
Gielniów– 1 syrena 4-tubowa 600W, Borkowice– 1 syrena 4-tubowa 
600W. Szacowany koszt projektu: 370 887,30 zł. Wkład własny: 74 
177,46 zł. Poziom dofinansowania: 80%

Piotr Suder

AKcJA „dAJ WŁOS” W ZESPOLE SZKóŁ NR 1  
IM. JANA PAWŁA II W PRZYSUSZE

W piękny wiosenny dzień, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana 
Pawła II w Przysusze przyłączyła sie do szczytnej akcji -”Daj włos”. 
Wzięło w niej udział 16 osób, w tym dziewczyny z liceum, uczeń 
z przysuskiego gimnazjum, uczennica szkoły podstawowej z Rusi-
nowa i absolwentka naszej szkoły. Rów-
nież p. wicedyrektor zdecydowała się na 
udział w akcji i radykalną zmianę fryzury. 
Przekazanie włosów na peruki dla kobiet 
po chemioterapii jest bardzo pięknym ge-
stem. Warto wziąć pod uwagę również to, 
że szczególnie dla młodych dziewcząt jest 
to spore wyzwanie i wyrzeczenie, co tym 
bardziej zasługuje na szacunek i uznanie.

Do współpracy zaproszono salon fry-
zjerski MATRIX i dzięki owocnej pracy p. 
Agnieszki Waligórskiej udało się zebrać 
sporo włosów na peruki. Atmosfera pod-
czas akcji była przesympatyczna. Dziew-
czyny zaplatały warkoczyki, opisywały 
ścięte włosy, aby następnie zgodnie 
z obowiązującymi zasadami przekazać 
je do fundacji Rak’n’roll. Dlatego chcemy 
kontynuować akcję w przyszłym roku 
i w związku z tym, już dziś zapraszamy do 
współpracy. Młodzież połączyła wiosenną 
przemianę z dobrym uczynkiem - oddała 
swoje włosy na peruki, aby inni mogli też 

poczuć się pięknie i komfortowo. Taki gest nic nie kosztuje, a jest 
wielkim darem serca dla innej osoby. Pamiętajmy, że „pomaganie jest 
proste” i niewiele potrzeba, aby uszczęśliwić drugą osobę.

Agnieszka Górka
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ZESPóŁ SZKóŁ PONAdGIMNAZJALNYcH I MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO IM. HELENY SPOcZYńSKIEJ W LIPINAcH

Bajeczny krajobraz, lasy, 
niebo jak z fotografii, pej-
zaże – zimą czy latem – jak 
na obrazach. Tak wygląda 
miejsce gdzie znajduje się 
szkoła w Lipinach. Przed bu-
dynkiem plac apelowy, obok 
tor przeszkód, z tyłu boisko 
„Orlika, strzelnica i ujeżdżal-
nia koni.

Teren wymarzony do na-
uki i pracy, także tej nad sobą. 
Małe klasy, dużo wrażeń. 
Nieskomplikowana struktura 
i ogromne przestrzenie. Piłka 
i konie, taniec i sztuki walki 
– jest w czym wybierać po 
lekcjach.

A w szkole: Liceum Ogól-
nokształcące, Liceum Kade-
tów RP, Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego, Technikum.

W liceum ogólnokształ-
cącym kandydat wybiera 
3 przedmioty z rozszerzo-
nym programem nauczania: 
klasa geograficzno - języ-
kowa (rozszerzony program: 
geografa oraz język obcy, 

do wyboru biologia lub chemia); klasa przedmiotów ścisłych (rozszerzony 
program: matematyka oraz język obcy, do wyboru geografia lub fizyka); klasa 
humanistyczna (rozszerzony program: język polski oraz język obcy, do wyboru 
historia lub wos). Tworzymy międzyoddziałowe grupy przedmiotowe 
w zależności od wyborów uczniów. Prowadzimy nabór do Liceum Kade-
tów RP z programem liceum ogólnokształcącego, klasa wojsk lądowych. 
Naszych „żołnierzy” można bardzo często zobaczyć w regionie na różnego 
rodzaju uroczystościach. Gwarantujemy rzetelne kształcenie w zakresie ogól-
nokształcącym i wojskowym na bazie własnej i współpracujących uczelni oraz 
jednostek wojskowych. Kadeci podczas comiesięcznych wyjazdów odbywają 
zajęcia z wykładowcami uczelni oraz doskonalą umiejętności praktyczne np.: 
strzeleckie, wykorzystanie środków minowania i rozminowania oraz z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapewniamy pełne umundurowanie 
uczniów, dyscyplinę wojskową, skoszarowane zakwaterowanie w interna-
cie szkolnym. Młodzież rozwija swoje zainteresowania poprzez naukę jazdy 
konnej, doskonalenie pływania, skoki spadochronowe, podróże wojskowo 
– geograficzne.

Popularność piłki nożnej sprawiła, że Liceum Ogólnokształcące Mistrzo-
stwa Sportowego ponawia ofertę doskonalenia umiejętności sportowych 
w dyscyplinie PIŁKA NOŻNA oraz wychodzi z nową ofertą klasy o specjalno-
ści TANIEc SPORTOWY.

Uczniom, którzy skorzystają z naszej oferty, zapewniamy: szkolenie spor-
towe ze sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską, codzienne zajęcia 
sportowe w wymiarze 16 godzin tygodniowo, udział w obozach i rywalizację 
sportową – rozgrywki w lidze okręgowej, zawody lekkoatletyczne i turnieje. 
Zapewniamy: zdobycie wiedzy gwarantującej prawidłowe przygotowanie do 
matury, możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności w licznych kołach zain-
teresowań, konsultacje nauczycieli ze wszystkich przedmiotów.

Technikum oferuje perspektywiczne, sprawdzone i popularne kierunki 
kształcenia w zawodach: technik rachunkowości, technik agrobiznesu. Or-
ganizujemy praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste 
warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Mamy podpisane umowy 
o współpracy z: Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, Wyższą 
Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojsko-
wymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej w Toma-
szowie Maz., Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. 
Tyle o ofercie edukacyjnej, ale co jeszcze dzieje się w Lipinach? Można się 
o tym dowiedzieć odwiedzając stronę www.zspimslipiny.pl, jesteśmy również 
na Facebooku. W szkole prężnie działa spółdzielnia uczniowska „Skarpa”, pro-
wadząca kawiarenkę. Dużą zaletą działającej spółdzielni jest to, że uczniowie 

technikum nabywają praktyczne umiejętności i wiadomości z dziedziny 
ekonomii. Dla osób, które chcą być z nami na stałe, oferujemy w internacie 
bardzo korzystne warunki do nauki i odpoczynku w pokojach dwu-, trzyoso-
bowych z łazienką. Zobacz co się dzieje w Lipinach i jak wygląda życie tych, 
którzy właśnie u nas zdecydowali się na dalszą naukę. Nasza szkoła to nie 
tylko wiedza, przygotowanie do studiów i warunków życia codziennego, ale 
to także tradycja i nowoczesność. Lipiny to naprawdę pozytywne emocje. 

       
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr. 
Heleny Spoczyńskiej w Lipinach mgr Dorota Sokołowska

Jazda konna

Warta honorowa - Pomnik patronki

Szkolenie w jednostkach wojskowych

Szkolenie w jednostkach wojskowych
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Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze składa się 
z dwóch typów szkół: liceum ogólnokształcącego i technikum 
informatycznego. Liceum Ogólnokształcące to szkoła o ponad 
sześćdziesięcioletniej tradycji, posiadająca doświadczenie w przy-
gotowywaniu uczniów do dalszej edukacji w odpowiedzi na zmie-
niające się tendencje na rynku pracy. W roku szkolnym 2017/2018 
placówka proponuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w na-
stępujących klasach: biologiczno – chemiczna przygotowująca 
do studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych, 
obowiązuje rozszerzony program nauczania biologii, chemii, ma-
tematyki /fizyki; klasa matematyczno – fizyczna przygotowująca 
do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach ści-
słych, obowiązuje rozszerzony program nauczania: matema-
tyki, chemii/fizyki, języka angielskiego; klasa matematyczno 
– geograficzno - informatyczna przygotowująca do studiów po-
litechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach ekonomicznych 
oraz ścisłych, obowiązuje rozszerzony program nauczania ma-
tematyki, geografii, informatyki/języka angielskiego; klasa języ-
kowa przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach 
językowych oraz społecznych, obowiązuje rozszerzony program 
nauczania języka angielskiego, języka francuskiego, biologii; klasa 
humanistyczna przygotowująca do studiów uniwersyteckich na 
kierunkach: prawniczych, humanistycznych, artystycznych oraz 
społecznych, obowiązuje rozszerzony program nauczania języka 
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie /historii sztuki; klasa 
europejska przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kie-
runkach przyrodniczych oraz społecznych, obowiązuje rozsze-
rzony program nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie, 
języka angielskiego. 

Natomiast nauka w Technikum Informatycznym przygotowuje 
do zdobycia kwalifikacji w zawodzie Technik Informatyk, potwier-
dzonych egzaminami zawodowymi. Kształcenie obejmuje przed-
mioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne 
i praktyczne. Obowiązuje rozszerzony program nauczania mate-
matyki i informatyki. Atutem szkoły jest możliwość uczęszczania 
na kurs w ramach Academy Cisco. Ukończenie go potwierdzone 
poprzez zdanie egzaminów gwarantuje otrzymanie międzyna-
rodowego certyfikatu Cisco. W nadchodzącym roku szkolnym 
prowadzone będą zajęcia edukacyjne w ramach projekt unijnego 
„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Przysusze”. W ramach projektu organizowane są dodat-
kowe zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające umiejętności mate-
matyczno-przyrodnicze, językowe, informatyczne i artystyczne.

Doświadczenie kadry pedagogicznej, różnorodność metod na-
uczania i zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu 
pozwala na efektywność pracy dydaktycznej, co przekłada się na 
uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym, nie-
jednokrotnie wyższych od średnich wyników w województwie 
i kraju. Mocną stroną jest także wysoka zdawalność egzaminów 
zawodowych.

Na terenie szkoły podopieczni korzystać mogą z szerokiej 
oferty zajęć edukacyjnej. Obejmuje ona m. in. warsztaty liturgicz-
no-muzyczne prowadzone przez siostrę Elżbietę Gajowiak. Ich 
uczestnicy doskonalą swoje umiejętności muzyczne, jednocze-
śnie dbając o formację w duchu nauczania patrona szkoły. Efekty 
ich pracy społeczność Przysuchy może podziwiać, oglądając kon-
certy z okazji Dnia Patrona, na stałe wpisane w tradycję szkoły. Za-
letą naszej placówki jest stale rozbudowywana baza dydaktyczna. 
W szkole znajduje się biblioteka wraz z Centrum Multimedialnym. 
Jej zasoby obejmują książki oraz filmy edukacyjne i fabularne, 

wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach. Uczniowie na-
szej szkoły to młodzi, wrażliwi ludzie, którzy chętnie angażują się 
w liczne akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, 
np. Adopcja Serca, Szlachetna Paczka, Daj włos, I Ty możesz zo-
stać Świętym Mikołajem, Dzieło Nowego Tysiąclecia, Góra Grosza. 
Od lat działa Szkolny Klub Wolontariatu. Jego członkowie m. in. 
systematycznie odwiedzają pacjentów w miejscowym szpitalu, 
wspierając chorych uśmiechem i dobrym słowem. Gimnazjalisto, 
wierzymy, że w różnorodnej ofercie naszej szkoły znajdziesz coś 
dla siebie. Serdecznie zapraszamy ! 

Pełnomocnik Szkoły ds. Promocji – mgr Marta Płuciennik

OfERTA EdUKAcYJNA ZESPOŁU SZKóŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II 
W PRZYSUSZE
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JUŻ dZIŚ ZAPLANUJ SWOJą PRZYSZŁOŚć W ZESPOLE SZKóŁ NR 2  
IM. LUdWIKA SKOWYRY W PRZYSUSZE

Serdecznie zapraszam Was, do podjęcia nauki w Zespole Szkół nr 2 im. L. 
Skowyry w Przysusze – wiodącej szkoły zawodowej w powiecie przysuskim 
i okolicy. Popularność naszej szkoły wynika z faktu, że ZS nr 2 to doskonale 
wyposażony, nowoczesny i dynamicznie rozwijający się ośrodek kształcenia. 
Zespół Szkół nr 2 im Ludwika Skowyry w Przysusze to największa placówka 
oświatowa w powiecie przysuskim, która kształci w zawodach na poziomie 
technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły Io . Technikum 
to szkoła czteroletnia, po ukończeniu której uczeń uzyskuje dyplom tech-
nika i wykształcenie średnie ogólne uprawniające do startu na studia wyż-
sze w wybranym kierunku. W technikum proponujemy następujące kierunki 
: technik elektronik, technik ekonomista, technik mechanik, technik 
hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samocho-
dowych, technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie mają 
także możliwość kształcenia na poziomie rozszerzonym z następujących 
przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, języka angiel-
skiego, języka niemieckiego. Natomiast branżowa szkoła I o umożliwia zdo-
bycie kwalifikacji zawodowych w ciągu trzech lat nauki i możliwość dalszego 
kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W ofercie kształcenia 
w branżowej szkole I o znajdują się następujące zawody: fryzjer, kucharz, 
mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samocho-
dowych, operator obrabiarek skrawających , ślusarz, wielozawodowa 
( cieśla, piekarz, cukiernik, krawiec, sprzedawca, murarz, blacharz, la-
kiernik, złotnik – jubiler i inne). Placówka nasza dysponuje bardzo dobrą 
bazą dydaktyczną: pracownie do kształcenia ogólnego wyposażone w no-
woczesne urządzenia multimedialne, pracownie do kształcenia praktycz-
nego wyposażone w profesjonalne urządzenia i narzędzia wykorzystywane 
podczas zajęć kształcenia praktycznego, halę sportową z siłownią i ścianką 
wspinaczkową. W ramach kształcenia zawodowego proponujemy młodzieży 
dodatkowe kursy poszerzające umiejętności i możliwości na rynku pracy: 
kurs baristy, barmański, carvingu, kelnerski. Młodzież technikum odbywa 
praktyki zawodowe w ciekawych miejscach : technikum żywienia i usług 
gastronomicznych i technikum hotelarskie w Juracie i Zakopanym. Swoim 
uczniom zapewniamy przyjazną atmosferę i wszechstronny rozwój poprzez 
organizowanie wielu różnorodnych zajęć dodatkowych, konkursów i olim-
piad przedmiotowych: wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności, 
olimpiadzie wiedzy hotelarskiej, olimpiadzie wiedzy teologicznej, ogólno-
polskiej olimpiadzie młodych barmanów, konkursach wiedzy samochodo-
wej, konkursach matematycznych, językowych, historycznych. Na szczególną 
uwagę zasługują konkursy zawodowe, w których młodzież wykonuje zadania 
ze swojej branży zawodowej np. „Fryzury na przestrzeni wieków”, Szaleństwa 
kulinarne z papryką w roli głównej”, „Piernikowe inspiracje”, To tylko niektóre 
spośród wielu, w których uczestniczyli nasi uczniowie. Na szczególną uwagę 
zasługuje wysoki poziom zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe przez naszych uczniów. Dużym zainteresowaniem uczniów 
cieszą się także wycieczki zawodowe do zakładów pracy, w których znajdują 
zatrudnienie absolwenci naszej szkoły zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Opi-
sane działania spowodowały, ze w roku 2016 ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysu-
sze otrzymał tytuł „Innowacyjna Szkoła Zawodowa”.

Młodzież rozwija swoje kompetencje także poprzez działanie w organiza-
cjach młodzieżowych: Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska „Skowy-
rówka”, szkolny wolontariat „Złote Serca”, szkolny klub PCK i HDK. Jesteśmy 

dumni z atmosfery, którą udało nam się stworzyć. W naszej szkole każdy może 
liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony kadry pedagogicznej. 

Kształcenie zawodowe w ZS nr 2 to przepis na zawodową karierę. Jeżeli 
chcesz zdobyć zawód, który zapewni Ci możliwość ciekawej pracy w przyszło-
ści , lubisz ciekawe zajęcia praktyczne, nie boisz się nowych wyzwań, wybierz 
szkołę, która rozwinie Twoje talenty i zainteresowania oraz umożliwi znalezie-
nie dobrej pracy. Zapraszamy absolwentów gimnazjum do klas pierwszych 
w wybranych typach szkół i kierunkach.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze mgr Małgorzata 
Bednarska

W tej szkole młodzież czuje się dobrze W technikum samochodowe uczniowie naprawiają prawdziwe samochody

Zajęcia sportowe są prowadzone w najlepszych w powiecie obiektrach

Technikum fryzjerskie dysponuje znakomitą salą zajęcć praktrycznych
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7 kwietnia uczniowie ZS 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, sty-
pendyści programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół 
zawodowych” uczestniczyli w Targach „EuroGastro” wramach wy-
cieczki tematycznej realizując plan rozwoju zawodowego. Była to 
doskonała okazja do zapoznania się z nowościami rynkowymi, po-
szerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Spotkać można było szefów kuchni i kucharzy, cukierników, bari-
stów, a także barmanów. Już od kilku lat Targom „EuroGastro” towa-
rzyszą - konkursy baristów, konkursy kulinarne, a także festiwale, jak 
np. Festiwal Kuchni Greckiej. Można zapoznać się z nowoczesnym 
sprzętem, meblami i akcesoriami do kompleksowego wyposażenia 
i sprawnego funkcjonowania zaplecza kuchennego restauracji, środ-
kami czystości, odzieżą roboczą, systemami komputerowymi i usługi 
konsultacyjne. Uczniowie przebywali na Targach pod opieką pań 
Barbary Oracz i Lidi Sionek.

Małgorzata Bednarska

21 MIędZYNAROdOWE TARGI GASTRONOMIcZNE – 
„EUROGASTRO”

I 10 MIędZYNAROdOWE TARGI WPOSAŻENIA 
OBIEKTóW NOcLEGOWYcH

STYPENdIA STAROSTY W ZSP I MS W LIPINAcH

GRATULAcJE dLA NAJLEPSZYcH!
Dnia 7 marca 2017r. W Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 

odbyło się spotkanie uczniów wyróżniających się w nauce wraz z rodzi-
cami. Do tego grona zaliczyć należy osoby otrzymujące Stypendium Sta-
rosty(naukowe i sportowe). Ponadto wśród uczestników byli uczniowie, 
którzy na I semestr roku szkolnego 2016/2017 uzyskali średnią ocen co 
najmniej 4, 75 oraz osoby ze 100% frekwencją. W czasie spotkania na-
stąpiło uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty przez pana Starostę 
Mariana Niemirskiego. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas I LO. 
Wymienić tu należy kolejno według klas następujące osoby: Jakub Zgiet – 
klasa I a – średnia ocen 4,93, Paulina Kozieł – klasa I a – średnia ocen 4,87, 
Joanna Roszczyk – klasa I a – średnia ocen 4,87, Żaklina Barwicka – klasa 
I a – średnia ocen 4,81, Izabela Zaraś – klasa I a – średnia ocen 4,81, Alek-
sandra Kucharczyk – klasa I b – średnia ocen 5, Ewa Ciecierska – klasa I b – 
średnia ocen 4,94, Ewa Biernat – klasa I b – średnia ocen 4,88, Kamil Porada 
– klasa I b – średnia ocen 4,88, Patrycja Kobyłka – klasa I b – średnia ocen 
4,81, Magdalena Piecyk – klasa I b – średnia ocen 4,81, Patrycja Sosnowska 
– klasa I c – średnia ocen 4,94, Roch Cieślikowski – klasa I e – średnia ocen 
5,06, Celina Gutowska – klasa I e – średnia ocen 4,94, Mateusz Kilijanek – 
klasa I e – średnia ocen 4,94, Julia Kaleta – klasa I e – średnia ocen 4,88, 
Marlena Pakosz – klasa I e – średnia ocen 4,87, Sandra Cholewińska – klasa 
I e – średnia ocen 4,81, Edyta Cuper – klasa I e – średnia ocen 4,81, Maciej 
Lisowski – klasa I e – średnia ocen 4,81, Kinga Kośka – klasa I e – średnia 
ocen 4,81. Natomiast wśród uczniów klas II znaleźli się: Magdalena Korycka 
– klasa II a1 – średnia ocen 5, Joanna Sodel – klasa II a1 – średnia ocen 
5, Weronika Bomba – klasa II a2 – średnia ocen 5, 3, Karolina Karbownik 
– klasa II a2 – średnia ocen 5, 2, Agata Michalska – klasa II a2 – średnia 
ocen 5, Zuzanna Walaszczyk – klasa II a2 – średnia ocen 4,9, Weronika Bąk 
– klasa II a2 – średnia ocen 4, 8, Michał Papis – klasa II a2 – średnia ocen 
4, 8, Joanna Klimek – klasa II b – średnia ocen 5, Joanna Dukała – klasa II 
b – średnia ocen 4,89, Martyna Tomczyk – klasa II b – średnia ocen 4,89, 
Katarzyna Fidos – klasa II d – średnia ocen 5, Katarzyna Jasińska – klasa 
II e – średnia ocen 5,1, Dominika Danielczyk – klasa II e – średnia ocen 5, 
Natalia Nowicka – klasa II e – średnia ocen 4,89, Zuzanna Grabia – klasa II 
e – średnia ocen 4,88. Klasy III LO reprezentowane były przez następują-
cych uczniów: Aleksandra Łomża – klasa III a1 – średnia ocen 5,22, Michał 
Wołonkiewicz – klasa III a2 – średnia ocen 5, Kinga Niezabitowska – klasa 
III a2 – średnia ocen 4,89, Mateusz Zabroń – klasa III a2 – średnia ocen 
4,89, Weronika Mandecka – klasa III e – średnia ocen 4,88. Ponadto wśród 
wyróżnionych znaleźli się także uczniowie otrzymujący Stypendium Sta-
rosty za sukcesy sportowe. Jednym z nich jest Radosław Dutkiewicz z kl. 
IV t, do którego osiągnięć zaliczyć można: zajęcie I miejsca w Ogólnopol-
skim Turnieju im. Tadeusza Sety, Henryka Nowocienia w zapasach w stylu 
wolnym, I miejsce w Otwartych Mistrzostw Mazowsza w zapasach w stylu 
wolnym juniorów i kadetów, zajęcie I miejsca w Warszawskiej Olimpiadzie 
Młodzieży juniorów w stylu wolnym, zajęcie III miejsca w Pucharze Polski 
w zapasach, w stylu wolnym w kategorii wagowej 120 kg. W tej grupie 
znalazł się także Dominik Kłak z kl. II t, który zajął 5 miejsce w Pucharze Pol-
ski w stylu wolnym oraz 2 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży 
kadetów w stylu wolnym. Wszyscy ci uczniowie otrzymali także listy gra-
tulacyjne, odbierane wspólnie z rodzicami. Wręczały je: pani dyrektor Zo-
fia Szymańska oraz pani wicedyrektor Elżbieta Karkoszka. Do tego grona 
zaliczyć należy także uczniów ze średnią 4, 75. Byli to: Arkadiusz Rosik oraz 

Dnia 20.04.2017 r. zostały wręczone stypendia dla najlepszych 
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sporto-
wego im. Heleny Spoczyńskiej przez Starostę Przysuskiego Mariana 
Niemirskiego.

 Najlepszymi uczniami z najwyższą średnią ocen okazali się: Ilona 
Biernacka - średnia 5,00 klasa IIIa, Karolina Łuszczyńska - średnia 5,00 
klasa IIIc, Patrycja Oracz - średnia 4,90 klasa Ivc, Marceli Kowalczyk - 
średnia 4,89 klasa IIIa, Żaklina Karwat - średnia 4,89 klasa , Kinga Mu-
siał - średnia 4,88 klasa Iia, Beata Pilich - średnia 4,81 klasa Ia, Justyna 
Pająk - średnia 4,80 klasa IIIc 

Marta Zbrowska

Piotr Szczepański z klasy I a i Magdalena Rogulska z klasy III e. Ponadto 
uhonorowano następujące osoby ze 100% frekwencją: Adam Dziekan – 
klasa I a, Jakub Zgiet – klasa I a, Ewa Biernat – klasa I b, Jakub Czyżykowski 
– klasa I b, Aleksandra Kucharczyk – klasa I b, Bartłomiej Kucharczyk – klasa 
I b, Magdalena Marcinkowska – klasa I b, Adam Ciesielski – klasa I b, Karo-
lina Kowalska – klasa I d, Jakub Pielas – klasa I e, Michał Sieczych – klasa I e, 
Kinga Zamaria – klasa I e, Natalia Motyl – klasa I e, Łucja Białek – klasa II a1, 
Katarzyna Galińska – klasa II a1, Agata Kacperczyk – klasa II a1, Magdalena 
Korycka – klasa II a1, Natalia Wrzesień – klasa II a1, Weronika Bomba – klasa 
II a2, Agata Michalska – klasa II a2, Martyna Tomczyk – klasa II b, Konrad 
Dubaj – klasa II e, Piotr Dudek – klasa II t, Wojciech Sowiński – klasa III e, 
Ptasiński Paweł – klasa III e, Kamil Rek – klasa IV t, Rafał Ciarkowski – klasa 
IV t. Miłe spotkanie zakończył wspólny poczęstunek, przygotowany przez 
Radę Rodziców.

Marta Płóciennik
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22 KWIETNIA 2017 R. – dZIEń OTWARTY

SZKOLENIE W AKAdEMII KURTA ScHELLERA

II MIędZYOŚROdKOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ  
„MUSIc IS MY BEST fRIENd”

22 kwietnia 2017r. (w sobotę) zorganizowany został w Liceum Ka-
detów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach Dzień Otwarty dla gim-
nazjalistów zainteresowanych do kontynuowania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej. Z różnych stron naszego kraju przybyła liczna 
grupa kandydatów wraz ze swoimi rodzinami. Dzień rozpoczął się 
od uroczystego podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu 
narodowego, po czym przemówienie powitalne i sprawy organiza-
cyjne omówiła Pani dr Dorota Sokołowska –dyrektor Zespołu szkół 
Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego, którego częścią 
jest Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej. W Dniu Otwar-
tym zjawili się przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji, 
które współpracują z LKRP, m.in. swój punkt pokazu miał 25 Bata-
lion Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego, Pułk Ochrony podległy Dowództwu Garnizonu 
Warszawa, Wojskowa Komenda Uzupełnień z Radomia, Okręgowy 
Inspektorat Służby Więziennej reprezentowany przez pracowni-
ków Aresztu Śledczego z Radomia, ułani ze Stowarzyszenia Uła-
nów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala. 
Gośćmi byli też przedstawiciele Stowarzyszenia „Kompanija BRUS” 

z Łodzi. Kadeci udzielali zainteresowanym wszelkich informacji. 
Kandydaci wrócili do domów z olbrzymim bagażem wiedzy do-
tyczącej programu kształcenia licealnego oraz wojskowego, zasad 
rekrutacji oraz życia w warunkach skoszarowania. 

Ryszard Młodzianowski

We wtorek 04.04.2017r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjotera-
peutycznych w Goździkowie odbył się II międzyośrodkowy konkurs piosenki 
angielskiej „MUSIC IS MY BEST FRIEND”. Celem konkursu było kształcenie 
wymowy, rozwijanie słownictwa oraz wzbudzanie zainteresowania nauką 
języka angielskiego, propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie oraz 
zintegrowanie wychowanków. W konkursie wzięło udział sześć ośrodków: 
MOW Pogroszyn, MOW Kolonia Szczerbacka, MOW Kolonia Ossa, MOW Ru-
sinów Konecki, MOW Solec nad Wisłą i ZPRS Goździków. Uczestnikami kon-
kursu byli przedstawiciele poszczególnych ośrodków, którzy prezentowali 
będą jedną, wybraną przez siebie piosenkę w języku angielskim wykonaną 
solo albo w duecie. Występy oceniało Jury, w którym zasiadały Pani Monika 
Bankiewicz, Pani Beata Ciesielska-Dyk i Pani Ewa Retelewska. Po indywidu-
alnych występach wszystkich uczestników konkursu nastąpiło wspólne wy-
konanie piosenki „Can’t stop this feeling”. Po wystąpieniach konkursowych 
nastąpiła część artystyczna, w której wychowankowie pokazali swoje talenty. 
Jako pierwsze wystąpiły wychowanki ZPRS w Goździkowie, które przygoto-
wały taniec Zumba Dance, następnie Wiktoria Kramek i Patryk Zugaj również 
wychowankowie ZPRS Goździków przedstawili kabaret „Listy do Pipy”. Pod-
opieczni Rusinowa Koneckiego przedstawili także przygotowany przez siebie 
taniec. Na zakończenie gospodarze rozbawili publiczność skeczem „Driver”. 
Po wspólnej zabawie Jury przedstawiło werdykt oraz zostały wręczone na-
grody. W trakcie przerwy podopieczni mogli skosztować przysmaków kuchni 
Angielskiej. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera.

I Miejsce zajęła wychowanka MOW Pogroszyn Izabela Woźny 
II Miejsce zajęła wychowanka ZPRS Goździków Joanna Kijańska 
III Miejsce zajęła wychowanka MOW Kolonia Ossa Emila Kremza 
Wyróżnienie zdobył wychowanek MOW Kolonia Sczerbacka Sebastian 
Brzoza.

4 kwietnia 2017r.odbyło się szkolenie uczniów ZS 2 im. Lu-
dwika Skowyry w Przysusze w Akademii Kurta Schellera 
w Warszawie w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych”.Stypendyści w czasie zajęć prak-
tycznych uczyli się przygotowywać m.in. Włoską zupę pavese 
z tostami serowymi i jajkiem, kurczaka cacciatore na sosie pomi-
dorowym,roladki z pstrąga z warzywami i kaszą,omlet francuski 
z szynką i pomidorami. Nabyli również umiejętności związane 
z filetowaniem pstrąga i rozbiorem kurczaka po szwajcarsku. 
Uczestniczyli także w pokazie sporządzania sufletu serowego 
i consomme z kurczaka. Dodatkowo Szef z naszymi uczniami 
przygotował krem karmelowy i tort czekoladowy Alaska. Opie-
kunami grupy były panie Barbara Oracz i Marta Chmielewska.
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Z roku na rok rośnie ranga i prestiż sołtysów. W dowód uzna-
nia dla roli jaką sołtysi odgrywają w swoich wioskach, władze 
gminy Borkowice zorganizowały po raz pierwszy dzień Sołtysa. 
Uroczystość rozpoczął koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Rusz-
kowicach pod kierunkiem nauczyciela Karola Sionka. Następnie 
Wójt Robert Fidos przedstawił rolę, jaką odgrywali sołtysi na prze-
strzeni dziejów Rzeczypospolitej. W świadomości Polaków najsłyn-
niejsi sołtysi to sołtys z Wąchocka oraz sołtys Kierdziołek. Mimo, 
że od 1994 roku Wąchock odzyskał prawa miejskie to wybierany 
jest sołtys honorowy, który musi mieć dużą wiedzę o Wąchocku 
oraz znajomość dowcipów. Przykładem jest dowcip o wyborach 
sołtysa: ,,Jak się wybiera sołtysa w Wąchocku? Puszcza się koło do 
wozu z górki i w czyją chałupę trafi ten zostaje sołtysem. No to dla-
czego teraz w Wąchocku nie mają sołtysa? Bo koło trafiło w kibel 
i gówno mają” . W Wąchocku znajduje się jedyny w Polsce i Europie 
pomnik Sołtysa. Drugim słynnym sołtysem był Jerzy Ofierski, czyli 
sołtys Kierdziołek występujący w legendarnym ,, Podwieczorku 
przy mikrofonie”. 

W uroczystości uczestniczyło szesnastu sołtysów z czego w sze-
ściu przypadkach funkcje tę pełnią kobiety. W Gminie Borkowice 
funkcję sołtysa pełnią: Piotr Kowalski – Borkowice, Agnieszka 
Ślusarczyk – Bolęcin, Mirosław Długosz – Rudno, Grzegorz Fidos- 
Wymysłów, Marian Pruchnicki – Ruszkowice, Paweł Świercz – Rade-
stów, Jerzy Włodarczyk – Zdonków, Grzegorz Maj – Politów, Barbara 
Pacholczyk – Ninków, Barbara Ziemniak – Niska Jabłonica, Elżbieta 
Szcześniak – Wola Kuraszowa, Wojciech Jarząbek – Bryzgów, Syl-
wester Herka – Kochanów, Marian Pietras – Rusinów, Elżbieta Kaź-
mierczyk – Rzuców, Katarzyna Dumin – Smagów. Trzech sołtysów 
a mianowicie z Rudna, Woli Kuraszowej i Smagowa pełni również 

funkcję radnego w Radzie Gminy Borkowice. W Polsce jest ponad 
40 tyś. sołtysów z czego ponad 30% to kobiety. Sołtysi w Gminie 
Borkowice zbierają się cztery razy do roku na Sesjach Sołtysów, 
w których uczestniczy Wójt, pracownicy UG oraz jednostek organi-
zacyjnych i zaproszeni goście. Wójt Robert Fidos podziękował sołty-
som za ich zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności wiejskich. 
Przedstawił zebranym plany inwestycyjne gminy na bieżący rok. 
W dyskusji sołtysi zgłaszali postulaty, problemy nurtujące miesz-
kańców poszczególnych sołectw oraz wnioski dotyczące inwesty-
cji, remontów i prac porządkowych. Na zakończenie Wójt zaprosił 
sołtysów na rodzinną Majówkę, która odbędzie się 28 maja 2017 
roku na Krakowej Górze. 

dZIEń SOŁTYSA 

II JARMARK WIELKANOcNY
dnia 9 kwietnia pod patronatem Wójta gminy Borkowice 

Roberta fidosa odbył się „II Jarmark Wielkanocny” zorga-
nizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach. 

W tym dniu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu 
na tradycyjną i oryginalną Palmę Wielkanocną pod patrona-
tem ks. Marka Lurzyńskiego. Komisja konkursowa w składzie: 
Dariusz Motyl - przewodniczący, Zofia Sobczak, Kinga Cho-
lewa, Dorota Kwiecień oraz Nina Siudek dokonała oceny prac 
konkursowych i wyłoniła zwycięzców zgodnie z kryteriami 
zawartymi w regulaminie konkursu. Zwycięzcami zostali: Kat. 
I : 1. Anna Kowalik, 2.Barbara Kinas , 3. Zofia Skorupa, Kat. 
II: 1. Łukasz Chylicki, 2 . Barbara Fidos, 3. Aneta Palenceusz. 

Wyróżnienia przyznano za radosne zajączki wielkanocne 
Amelce Bińkowskiej oraz Weronice Bińkowskiej. Zdecydowa-
nie najważniejszym i najpiękniejszym elementem uroczystych 
obchodów Niedzieli Palmowej była Msza Święta z procesją 
pod przewodnictwem księdza Marka Lurzyńskiego. W dalszej 
części wystąpił Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki 
z Wolanowa. Podczas imprezy można było zakupić wyroby 
rękodzieła o tematyce wielkanocnej i kwiaty.Dekoracja sto-
łów i różnorodne potrawy świąteczne przygotowane zostały 
przez: Gminny Ośrodek Kultury, Klub Seniora „Zawsze Razem”, 
„Klub 50+” z Borkowic. Podczas Jarmarku nie zabrakło oczywi-
ście degustacji potraw. 
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NASI BOHATEROWIE- JERZY ŁącKI, JANUSZ ŁącKI 

SETNE UROdZINY MIESZKANKI BORKOWIc

Jerzy i Janusz Łąccy uro-
dzeni w Radestowie synowie 
Antoniego Łąckiego i Janiny 
z dworzyckich właścicieli ma-
jątku ziemskiego. Jerzy Łącki 
urodzony w 1898 roku wraz 
z bratem Januszem ur. w 1902 r. 
zgłosili się na apel premiera Win-
centego Witosa do Polskiej Armii 
w 1920 roku i wzięli udział w woj-
nie z Rosją Radziecką. Ułan Jerzy 
Łącki walczył w bojach frontu li-
tewsko- białoruskiego w obronie 
i ku chwale Ojczyzny. W patencie 
nr 552 wydanym 21 marca 1920 
roku generała Szeptyckiego pisał, 
że Jerzy Łącki zasłużył sobie mę-
stwem osobistym i walecznością 
na uznanie i pochwałę w imieniu 
służby. Jerzy Łącki z wykształce-
nia agronom zawarł w 1930 roku 
związek małżeński z Heleną Stel-
machowicz i wyjechał do Brazylii, 
gdzie kierował dużym gospodar-
stwem, które niestety zniszczył 
potężny huragan. Wtedy Jerzy 
wybudował duży młyn wodny 

z którego korzystała duża kolonia Polaków, którzy produkowali 
zboże. Około 1938 roku Jerzy uległ wypadkowi i postanowił wra-
cać z rodziną do Polski. Niestety w Europie wybuchła wojna i Jerzy 
Łącki pozostał do śmierci w 1967 roku w Brazylii. Miał siedmioro 

dzieci. Jego syn Polan Łącki praco-
wał w UNESCO przy ONZ i jest cenio-
nym w Brazylii fachowcem w branży 
rolniczej. Janusz Łącki wziął udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej jako 
ułan VI Pułku Ułanów Krechowiec-
kich. Był oficerem rezerwy Wojska 
Polskiego. W latach 1934-1939 peł-
nił funkcję Wójta Gminy Borkowice. 
Dbał o rozwój gminy. Rozbudował 
sieć drogową, wybudował szkołę 
powszechną w Borkowicach, rozpo-
czął budowę szkoły w Wymysłowie. 
W 1936 zawarł związek małżeński 
z Zofią Trippenbach. Wspólnie z żoną 
planowali wybudować w rejonie 
Radestowa Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw. W 1937 roku 
urodziła się im córka Elżbieta. W sierpniu 1939 został zmobilizo-
wany i wziął udział w kampanii wrześniowej w stopniu porucznika. 
Dostał się do niewoli radzieckiej wraz z 4 tysiącami oficerów prze-
bywał w obozie jenieckim w Kozielsku. W kwietniu 1940 roku zastał 
zamordowany przez sowieckie NKWD strzałem w tył głowy. W 2010 
roku został pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana Wojska 
Polskiego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 2008 roku 
jest patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach. 13 
kwietnia jest świętem szkoły i Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej. Na uroczystym apelu w dniu 12 kwietnia 2017 roku sylwetkę 
Janusza Łąckiego przedstawił wójt Robert Fidos . Harcerze złożyli 
biało-czerwone wiązanki kwiatów na grobie rodziny Łąckich oraz 
pod dębem katyńskim.

Opr. Robert Fidos

W dniu 23 marca 2017r Pani Ma-
rianna Wilczak mieszkanka Gminy 
Borkowice obchodziła swoje setne 
urodziny. Dożycie tak pięknego 
wieku stało się okazją do odwiedzin 
dostojnej jubilatki. Najlepsze życzenia 
urodzinowe złożyli Wójt Gminy Robert 
Fidos, Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Marzena Cieślik, Skarbnik Gminy 
Marlena Tarka- Indyka, Proboszcz 
Parafii Borkowice ksiądz kanonik 
Marek Lurzyński, Starosta Przysuski 
Marian Niemirski, poseł na Sejm Mi-
rosław Maliszewski, radny Sejmiku 
mazowieckiego Zbigniew Gołąbek 
w imieniu marszałka województwa 

mazowieckiego Adama Struzika wręczył medal Pro Masovia ,list gratula-
cyjny od Pani Premier Beaty Szydło przekazał przedstawiciel Wojewody 
Mazowieckiego Pan Zbigniew Gurtat, życzenia od Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych przekazały Pani Alina Szerling – Dyrektor ds. świadczeń eme-
rytalno – rentowych w Radomiu oraz Pani Wiesława Stando – Zastępca 
Naczelnika wydziału świadczeń emerytalno-rentowych. Pani Marianna 
serdecznie dziękowała przedstawicielom władz, gościom, sąsiadom i ro-
dzinie za przybycie. Po złożonych życzeniach i gratulacjach przyszedł czas 
na jubileuszowy tort oraz gromki śpiew „200 lat”. Pani Marianna urodzona 
23 marca 1917 roku w Borkowicach w rodzinie chłopskiej, całe swoje pra-
cowite życie spędziła w tej miejscowości. Tu ukończyła szkołę powszechną, 
tu dorastała aktywnie działając w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży 
Żeńskiej w Borkowicach, należała do parafialnego chóru, zawsze silnie 
związana z Kościołem. Wyszła za mąż za mieszkańca Borkowic Józefa 

Wilczaka, społecznika sprawującego funkcję sołtysa wsi Borkowice ponad 
40 lat. Wspólnie z mężem przeżyli 55 lat, prowadzili gospodarstwo rolne, 
wspierali się wzajemnie we wszystkich obowiązkach . Małżonkowie byli 
rodzicami jedynej córki Marianny, której pomagali w wychowywaniu jej 
trzech córek . Pani Marianna zachowała się w pamięci miejscowej społecz-
ności jako osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa, pracowita, ciesząca się 
zaufaniem i szacunkiem. Pani Marianna w swoim życiu wiele przeszła, jed-
nak jak zapewnia rodzina pogoda ducha nigdy jej nie opuszcza. Otoczona 
miłością i serdeczną opieką córki Marianny, trzech wnuczek z mężami oraz 
czwórki prawnucząt dożyła szczęśliwie pięknego jubileuszu 100 lat. 

Janusz Łącki
Jerzy Łącki

Sztandar PSP w Borkowicach 
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W dniu 31 marca 2016 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w pa-
rafii św. Macieja w Klwowie przy wielkim zaangażowaniu i wsparciu 
Ks. Proboszcza Stanisława Pudzianowskiego zorganizował i przepro-
wadził etap regionalny Konkursu. Patronat nad klwowskim konkur-
sem objęli Marszałek Senatu RP – Pan Stanisław Karczewski, poseł na 
Sejm RP – Pan Dariusz Bąk. Wśród 125 uczestników reprezentujących 
szkoły z terenu gmin: Klwów, Odrzywół i Potworów, Rusinów i Przy-
sucha byli także przedstawiciele Zespołu Szkół Samorządowych 
w Klwowie. Do finału, który odbędzie się w Opocznie – z terenu 
gminy Klwów zakwalifikowali się: Julia i Jakub Reguła z Oddziału 
Przedszkolnego w Klwowie, zespół wokalny szkoły podstawowej 

w składzie: Dagmara Biskup, Lena Łukasiewicz, Aleksandra Kacprzak. 
Pierwsze miejsce w kategorii poezji zdobyła Julia Neska z klasy V 
SP, natomiast wśród gimnazjalistów najlepsza była Maria Tomczyk 
z klasy II a. Na Konkurs przybyli zaproszeni goście, m.in.: Poseł na 
Sejm RP – Pan Dariusz Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu w Przysu-
sze – Pan Krzysztof Wochniak, Sekretarz Gminy Klwów – Pani Lidia 
Wiaderna, Członek Zarządu Powiatu w Przysusze – Pan Jan Gawryś, 
Dyrektor Gminnej Biblioteki w Odrzywole – Pani Bogumiła Stępień.  
 Nagrody dla uczestników Konkursu ufundowali: Poseł na Sejm RP – 
Pan Dariusz Bąk, Starostwo Powiatowe w Przysusze, Wójt Gminy Od-
rzywół – Pan Marian Kmieciak, Wójt Gminy Klwów – Pan Piotr Papis.

W piątek, 31 marca 2017 r., w Zespole Szkół Samorządowych 
w Klwowie odbył się finał I Międzygminnego Konkursu Ortograficz-
nego dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, zorganizowa-
nego pod patronatem Wójta Gminy Klwów. Do rywalizacji stanęli 
przedstawiciele 6 placówek, wyłonieni w eliminacjach szkolnych: 
z Kłudna, Odrzywołu, Potworowa, Rusinowa, Wieniawy i Klwowa. 
W pierwszej części pisali dyktando najeżone pułapkami ortogra-
ficznymi z zakresu wielu reguł. Szczególne problemy stwarzały te, 
dotyczące łącznej i rozdzielnej pisowni. Należało poprawnie zapisać 
nie tylko słowo „królewna” czy „ Różyczka”, ale także superzdolni, 
znienacka, niekontrowersyjnie, ekstrabajka, czy tuż – tuż. Następnie 

uczniowie rozwiązywali test, w którym oprócz wiedzy ortograficz-
nej przydała się także znajomość związków frazeologicznych, jak na 
przykład: tonący brzytwy się chwyta, nie kładź palca między drzwi, hio-
bowa wieść, heroiczny czyn.

Spośród 17 uczestników finału najlepsza okazała się Karolina Ja-
niak z Rusinowa i ona została MISTRZEM ORTOGRAFII, drugie miejsce 
zajął Dawid Wasilewski z tej samej szkoły, a trzecie Julia Michalczyk 
z Wieniawy. Nagrody dla najlepszych i drobne upominki dla wszyst-
kich uczestników ufundowane przez Wójta Gminy Klwów - Pana Pio-
tra Papisa wręczyły: Sekretarz Gminy Pani Lidia Wiaderna i Dyrekcja 
ZSS czyli Panie: Edyta Sobczak i Małgorzata Kopczyńska.

KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYcZNEJ „KOcHAM MOJA 
OJcZYZNę”

I MIędZYGMINNY KONKURS ORTOGRAfIcZNY O TYTUŁ „MISTRZA 
ORTOGRAfII” ROZSTRZYGNIęTY!
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Święta Wielkanocne są czasem, na który z utęsknieniem czekają 
zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji 
i zwyczajów, które należy przekazywać młodszym pokoleniom. Z tej 
okazji 6 kwietnia 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klwowie 
odbyły się warsztaty wielkanocne. Podczas spotkania dzieci tworzyły 
kolorowe ozdoby - kartki świąteczne, koszyczki, kurczaczki, zajączki. 
Styropianowe jajka, były ozdabiane cekinami, kolory i wzory dobie-
rane według własnych upodobań i fantazji. Okazało się, że wystar-
czy ciekawy pomysł, sprawne ręce, dużo kreatywności, wyobraźni 
i cierpliwości by z kolorowej bibuły, papieru, piórek i kleju powstały 
dekoracje wnoszące wiosenny nastrój do otoczenia. Własnoręcznie 
wykonane ozdoby na pewno będą miłym świątecznym akcentem. 
Część wykonanych ozdób dzieci mogły zabrać do domu, aby po-
chwalić się przed rodzicami swoja pracą, natomiast pozostałe można 
podziwiać w Bibliotece na specjalnie przygotowanej w tym celu wy-
stawie. Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom za zainteresowa-
nie i zapraszamy za rok.

WARSZTATY WIELKANOcNE
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We wtorek minęła 7 rocznica śmierci w Smoleńsku Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, oraz 94 towarzyszących 
im osób – wojskowych, działaczy politycznych i społecznych oraz 
załogi samolotu.

Śp. Lech Kaczyński jest honorowym Obywatelem Gminy Odrzywół. 
Tak jak co roku delegacja Gminy Odrzywół z udziałem m.in. Wójta 
Mariana Kmieciaka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzeja 
Marszałka złożyła pamiątkową wiązankę przed pomnikiem Pary Pre-
zydenckiej w Radomiu przy kościele Ojców Bernardynów. 

W diecezji Radomskiej trwa XIV Edycja Konkursu Pieśni i Poezji Pa-
triotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Jest on organizowany przez diece-
zjalny Instytut Akcji Katolickiej i jego Parafialne Oddziały. Przebiega on 
w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i diecezjalnym. Patronat nad 
nim objął ks. bp Henryk Tomasik, Pasterz naszej diecezji Radomskiej. 

W dniu 28 marca 2017 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. 
Macieja w Klwowie, przy wielkim zaangażowaniu i wsparciu Ks. Proboszcza 
Stanisława Pudzianowskiego zorganizował i przeprowadził etap regionalny 
w/w Konkursu. Patronat nad „klwowskim” Konkursem objęli: Marszałek Se-
natu RP - Pan Stanisław Karczewski i Poseł na Sejm RP - Pan dariusz Bąk. 
Uczniowie, uczestniczący w Konkursie, reprezentowali szkoły z gmin: Klwów, 
Odrzywół i Potworów. W wyniku decyzji Jury Konkursu do etapu diece-
zjalnego zakwalifikowano: 1. cztery zespoły wokalne: - dwa z Zespołu 
Szkół Samorządowych w Klwowie (chodzi o Przedszkole i Szkołę Podsta-
wową), - PSP Odrzywół, - PG Odrzywół. 2. cztery osoby - w kategorii „Pieśń 
patriotyczna”: - Dagmara Biskup (ZSS Klwów ), Oliwia Dembowska (PSP Od-
rzywół), Jakub Małek (PSP Potworów), Izabela Maciągowska (PG Odrzywół). 
3. Pięć osób - w kategorii „Poezja patriotyczna”: Maja Dobrodziej (ZSS 
w Klwowie), Julia Neska (ZSS w Klwowie), Maria Tomczyk (ZSS w Klwowie), 
Julia Matuszczak (PSP w Odrzywole), Anna Worach (PG w Odrzywole). Warto 
przypomnieć, że Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej związany jest w 2017 
r. z Rokiem Maryjnym, tzn. mówiąc dokładniej z następującymi wydarze-
niami: 100-leciem objawień Matki Bożej w Fatimie, 140-leciem objawień 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 300-setną rocznicą koronacji Obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej. Dlatego na dyplomach i podziękowaniach umieszczono 
m.in. Wizerunek Pani Jasnogórskiej. Inna idea, jak przyświecała organizato-
rom Konkursu – to uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych, w tym i tych 
działających na terenie parafii Klwów. Na Konkurs przybyli zaproszeni go-
ście, m.in.: Poseł na Sejm RP – Pan Dariusz Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu 

w Przysusze – Pan Krzysztof Wochniak, Sekretarz Gminy Klwów – Pani Lidia 
Wiaderna, Członek Zarządu Powiatu w Przysusze – Pan Jan Gawryś, Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki w Odrzywole – Pani Bogusława Stępień. Nagrody 
dla uczestników Konkursu ufundowali: Poseł na Sejm RP - Pan Dariusz 
Bąk, Wójt Gminy Odrzywół – Pan Marian Kmieciak, Starostwo Powiatowe 
w Przysusze, Urząd Gminy w Klwowie. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Konkursu - Akcja Katolicka w Klwowie składa serdeczne 
podziękowania m.in.: Prezesowi OSP w Klwowie za użyczenie sali w remizie 
strażackiej, Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Wychowawcom za przygoto-
wanie uczestników Konkursu, Osobom pracującym w Jury Konkursu.

Sławomir Szymczyk

28 marca 2017r. w Radomiu odbyły się regionalne elimina-
cje w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Wygrać Szansę”.

Gminę Odrzywół reprezentowała uczennica I klasy Publicz-
nego Gimnazjum im. Jana Pawła II Weronika Jackowska . Or-
ganizatorem konkursu jest TV- MEDIA, producent programów 
telewizyjnych min. dla TV Polsat.

W konkursie Weronika zajęła II miejsce. Przygotowaniem 
naszej reprezentantki zajmował się nauczyciel Publicznego 
Gimnazjum Marek Gapys. Weronice , za włożoną pracę i osią-
gnięty sukces gratulujemy.

Marian Kmieciak
Wójt Gminy 

7 ROcZNIcA ŚMIERcI  
ŚP. PREZYdENTA RP  

LEcHA KAcZYńSKIEGO

SUKcES WERONIKI JAcKOWSKIEJ W OGóLNOPOLSKIM KONKURSIE 
WOKALNYM „WYGRAć SZANSę”

KONKURSU PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYcZNEJ  
„KOcHAM MOJą OJcZYZNę”
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Gmina Odrzywół przygotowuje modernizację Hali Sportowej i boiska 
szkolnego przy ul. Warszawskiej w Odrzywole. Boisko szkolne zostało wy-
budowane w 2006r. na potrzeby uczniów szkół publicznych z Odrzywołu. 
Podczas pierwszej inwestycji została wykonana płyta boiska z kilkaset ton 
ziemi czarnej i kruszywa. Płyta została wykonana z warstwą odwadniającą. 
Wcześniej była tam piaszczysta działka o znacznym spadku terenu. Obecnie 
z boiska, oprócz szkół korzystają 3 drużyny UKS Blask Odrzywół i drużyna 
UKS SMS Lipiny. Wymogi techniczne Radomskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej wymuszają przebudowę boiska na mały stadion piłkarski. Zakres 
robót przewiduje min. zdjęcie warstwy trawy i ułożenie siatki przeciw kre-
tom, a następnie ułożenie nowej zakupionej w tym celu warstwy trawy. Płyta 
boiska będzie zwiększona do wymiarów 95/57m . Dalsze zwiększenie płyty 
boiska ogranicza brak możliwości pozyskania częściowo nieuregulowanych 
prywatnych działek od strony wschodniej i budynek przedszkola. Boisko bę-
dzie miało strefy bezpieczeństwa 3-5m od linii boiska. Zostaną wybudowane 
trybuny na 350 miejsc, oraz przebudowane pomieszczenia pod Przedszko-
lem na zaplecze sportowe. Do tego zostaną wykonane parkingi, drogi dojaz-
dowe, ogrodzenia, ”łapacze piłek” , oświetlenie i monitoring wizyjny. Projekt 
zakłada doposażenie w sprzęt do nawadniania i koszenia. Remont hali będzie 
polegał na wymianie dachu ze względu na pojawienie się rozszczelnienia płyt 
dachu. Powodem są min. wstrząsy spowodowane bliskością jezdni. Dodat-
kowo w korytarzach i pomieszczeniach zaplecza zostanie wykonana nowa 
posadzka wraz z dociepleniem. Będzie też zamontowana wentylacja mecha-
niczna i doposażenie w sprzęt. Kosztorys na realizację tych projektów wraz 
z 23% VAT-em wynosi 2mln.zł. Na realizację zadania gmina ubiega się o do-
tację z programów Ministerstwa Sportu. Odnosząc się do pojawiających się 
głosów o zmianie lokalizacji boiska na tzw.”bęben” za rzeką Drzewiczką Wójt 
Gminy Marian Kmieciak odpowiada: „Projekt zmiany lokalizacji jest nierealny 
z przyczyn prawnych i ekonomicznych. Budowa płyty boiska, to nie zaoranie 
i zasianie działki, tylko budowa warstwy odwadniającej i nawierzchni ze spe-
cjalnej mieszanki ziemi. Gmina ma prawo władania na działce przy ul. War-
szawskiej (jest to dalej własność wspólnoty). Za rzeką Gmina nie ma żadnego 
dokumentu który by potwierdzał władanie np. od 1983r.(jak w przypadku 
obecnego boiska). A jest ono wymagane do starań o dotację. Ponadto za 
rzeką działka leży na obszarze zalewowym i chronionym. Procedury prawne 
wymagają w takim wypadku dodatkowych zezwoleń i uzgodnień (min. 
Zarządu Gospodarki Wodnej, czy Dyrekcji Ochrony Środowiska). Od „zera” 
należałoby budować media (sieć wodociągową, przyłącze energetyczne 
, kanalizację) oraz od nowa trzeba by budować zaplecze , parking i drogę 

dojazdową. Pytanie też kto upilnował by obiekt po jego budowie. Przy ul. 
Warszawskiej nie ma takich problemów. Budowa obiektu „za rzeką” to odło-
żenie budowy na 3-4 lata i jego kilkakrotne podrożenie, nie mówiąc o tym, 
że brak prawa do gruntu uniemożliwił by gminie pozyskania dotacji, a ze 
swoich środków gmina może najwyżej wybudować bramki i ogrodzenie. Na-
wet przebudowa boiska przy ul. Warszawskiej, to bardzo trudna do realizacji 
inwestycja, chociażby ze względu na niepewność o pozyskanie dotacji min. 
w wysokości 70% kosztów.” 

Na sesji Rady 
Gminy w dniu 
30 .03 .2017r. 
Rada Gminy 
w Odrzy-
wole pod-
jęła uchwałę 
o przekształ-
ceniu obecnej 
P u b l i c z n e j 
Szkoły Pod-
s t a w o w e j 
w 8-klasową 

szkołę podstawową z elementami gimnazjum. 
Szkoła będzie funkcjonować od 1 września 
2017r. Tym samym ulegnie likwidacji Publiczne 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole. 
Obwodem szkolnym dla nowej szkoły będzie 
cała gmina. W skład nowej szkoły wejdą od-
działy przedszkolne w Odrzywole i Kamiennej 
Woli. Jednocześnie Rada Gminy nadała Patrona 
szkole – będzie to Św. Jan Paweł II. Podstawą 
wyboru Patrona szkoły były konsultacje spo-
łeczności szkolnej: nauczycieli i pracowników 
PSP i PG, uczniów i rodziców klas IV – VI PSP 
oraz uczniów i rodziców klas I i II PG. Większość 

społeczności szkolnej wskazała jako Patrona 
nowej szkoły –Św. Jana Pawła II.

Wybór Jana Pawła II jako Patrona nie ozna-
cza, że szkoła zaniecha dotychczasowej szczyt-
nej tradycji szkół im. Bohaterów Westerplatte. 
Jest to piękna tradycja i nie ma przeszkód, aby 
w 8-klasowej szkole tradycja ta, obok tradycji 
Św. Jana Pawła II była dalej podtrzymywana.

W związku z reorganizacją oświaty nie są 
przewidywane zwolnienia nauczycieli i pra-
cowników dotychczasowych szkół.

Marian Kmieciak
Wójt Gminy

MOdERNIZAcJA OBIEKTóW SPORTOWYcH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 
W OdRZYWOLE W 2017 R.

RAdA GMINY PRZEKSZTAŁcIŁA SZKOŁY W GMINIE OdRZYWóŁ
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Ponad 100 drużyn ministrantów-piłkarzy walczyło o tytuł Mistrza 
Diecezji Radomskiej i prawo reprezentowania Diecezji na Mistrzo-
stwach Polski. Finały XVI Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów 
w Halowej Piłce odbyły się w uroczystość Św. Kazimierza – patrona 
Diecezji Radomskiej.

Diecezjalne zmagania ministranckich drużyn piłkarskich odby-
wają się w trzech kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gim-
nazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne.

W XVI Diecezjalnych Mistrzostwach Ministrantów w Halowej Piłce 
Nożnej Diecezji Radomskiej 2017 r. wzięło udział 109 drużyn z ca-
łej Diecezji. Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. odbyły się eli-
minacje w czterech rejonach: dwóch radomskich oraz skarżyskim 
i opoczyńskim. Z tych rejonów zostały wyłonione 24 drużyny, które 
zagrały w wielkich finałach w Radomiu.

Zanim ministranci włożyli stroje piłkarskie, uczestniczyli we Mszy 
Św. w radomskiej Katedrze. Liturgii przewodniczył Bp Henryk To-
masik, który zachęcił do brania przykładu z Patrona Dnia – Św. Kazi-
mierza Królewicza i do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia 
w szkole i na boisku.

Finały rozgrywane były w trzech radomskich szkołach. Ministranci 
ze szkół podstawowych rozgrywali mecze w hali sportowej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 4. Gimnazjaliści grali w hali III Liceum 
Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego, a ministranci ze 
szkół ponadgimnazjalnych strzelali bramki w hali Publicznego Gim-
nazjum Nr 13.

Najlepsze drużyny będą reprezentować naszą Diecezję w XII Ogól-
nopolskich Mistrzostwach Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej 
o Puchar KNC, które w tym roku odbędą się w Częstochowie.

Oto pełna lista zwycięzców:
Kategoria: Szkoły Podstawowe
I Miejsce – Parafia pw. Św. Stefana w Radomiu
II Miejsce – Parafia pw. Narodzenia NMP w Szydłówku
III Miejsce – Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu
Najlepszy Zawodnik: Wiktor Furman – Parafia pw. Narodzenia NMP 
w Szydłówku
Najlepszy Bramkarz: Mateusz Kosela – Parafia pw. Św. Jana Chrzci-
ciela w Jastrzębiu
Najlepszy Strzelec: Bartłomiej Włudarczyk – Parafia pw. Św. Stefana 
w Radomiu

Kategoria: Gimnazja
I Miejsce – Parafia pw. Narodzenia NMP w Szydłówku
II Miejsce – Parafia pw. Św. Doroty w Potworowie
III Miejsce – Parafia pw. Św. Trójcy w Fałkowie
Najlepszy zawodnik: Maciej Marcinowski – Parafia pw. Św. Doroty 
w Potworowie
Najlepszy bramkarz: Bartosz Zabijak – Parafia pw. Św. Trójcy 
w Fałkowie
Najlepszy strzelec: Kacper Kaluga – Parafia pw. Narodzenia NMP 
w Szydłówku
Kategoria: Szkoły Ponadgimnazjalne
I Miejsce – Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Małęczynie
II Miejsce – Parafia pw. Św. Stefana w Radomiu
III Miejsce – Parafia pw. Św. Brata Alberta w Radomiu
Najlepszy zawodnik: Mikołaj Popczyński – Parafia pw. Św. Brata 
Alberta w Radomiu
Najlepszy bramkarz: Kacper Kozicki – Parafia pw. Św. Stefana 
w Radomiu
Najlepszy strzelec: Jakub Mędrzecki – Parafia pw. Św. Andrzeja Bo-
boli w Małęczynie

Ks. Łukasz Baranowski

Podobnie jak w latach ubiegłych w Urzędzie 
Gminy w Potworowie uruchomiony został Punkt 
Konsultacyjny, w którym rolnicy mogą otrzy-
mać bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków 
o przyznanie płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego. Punkt znajduje się 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i czynny jest 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 
do 15:30.

Rolnicy, którzy złożą wnioski o wsparcie w termi-
nie od 15 marca do 15 maja 2017 roku, mogą liczyć 
na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, 
natomiast producenci rolni, którzy dostarczą swoje 
wnioski po 16 maja, ale nie później niż do 9 czerwca 
2017 roku, otrzymają takie płatności pomniejszone 
o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Dariusz Duda

BEZPŁATNA POMOc PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKóW O dOPŁATY 
BEZPOŚREdNIE

MINISTRANcI VIcE MISTRZAMI dIEcEZJI!
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Zgodnie obowiązują regulacją prawną, każda osoba wykonująca 
opryski z użyciem środków ochrony roślin zobowiązana jest do po-
siadania aktualnych uprawnień do ich wykonywania. Uprawnienie 
takie, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem honorowanym 
przez instytucje kontrolujące ważne jest przez okres pięciu lat.

W środę, 15 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Potworowie odbyło się szkolenie chemizacyjne zorganizowane 
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla rolników 
i osób wykonujących opryski środkami ochrony roślin sprzętem 
naziemnym.

Program kursu obejmował szeroki zakres tematyczny, podzielony 
na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Słuchacze mogli zapoznać się 
z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi obowiązujących przepisów, 
charakterystyki i zasad stosowania środków ochrony, metod zapobie-
gania negatywnemu wpływowi środków na środowisko naturalne 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu tych środków.

Szkolenie zakończył egzamin, po którym każdy uczestnik otrzymał 
certyfikat ukończenia kursu.

Dariusz Duda

Podczas rekolekcji wielkopostnych po mszy świętej w naszej 
szkole przez dwa dni odbywały się warsztaty plastyczne dla uczniów 
klas IV-VI prowadzone przez rodziców: 

p. Urszulę Jastrzębską
p. Anetę Woźniak
p. Annę Uliasz
p. Elżbietę Stefańską
p. Edytę Senator
Zajęcia podzielone były na dwie kategorie: 

nauka wykonania palmy wielkanocnej•	
nauka wykonania ozdoby świątecznej•	

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do pracy. Z pomocą 
pań udało się wypracować zamierzony cel: powstały piękne kwiaty 
z krepiny jako ozdoba do palm oraz kolorowe jajeczka do dekoracji.

Składamy GORĄCE PODZIĘKOWANIA DROGIM MAMOM, które 
bezinteresownie podzieliły się bogactwem swych talentów.

Anna Marciniak

Uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona to już druga tego typu 
uroczystość w naszej szkole. Odbyła się 17 marca 2017 r.

Dzień Patrona został poprzedzony konkursem historycznym doty-
czącym życia i działalności Marszałka J. Piłsudskiego dla klas IV-VI.

Kolejnym punktem była uroczysta akademia, w której uczestniczyli 
uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście. Program artystyczny 
przedstawili uczniowie klas IV-VI. W programie nie brakowało pieśni, 
wierszy oraz zabawnych faktów z życia Józefa Piłsudskiego.

W ten sposób społeczność uczniowska oddała szacunek i uczciła 
pamięć swojego patrona. Następnie pani Dyrektor złożyła gratulacje 
laureatom konkursu i wręczyła im nagrody.

Laureaci konkursu historycznego:
I miejsce: Gabriela Mikulska – klasa VIa
II miejsce: Aleksandra Podkowa – klasa VIb i Katarzyna Podkowa 
– klasa VIb
III miejsce: Patrycja Michalska – klasa VIb
Organizatorami Dnia Patrona byli: Edyta Zawada i Artur Mikulski.

Edyta Zawada

dZIEń PATRONA W PUBLIcZNEJ SZKOLE POdSTAWOWEJ 
W POTWOROWIE

WARSZTATY PLASTYcZNE

KURS cHEMIZAcYJNY dLA ROLNIKóW
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Ogromną radość sprawili uczniowie swoim nauczycielom i rodzi-
com, zdobywając pierwsze miejsca w pozaszkolnych konkursach.

31 marca odbył się w Przysusze Konkurs Recytatorski, w któ-
rym uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Ko-
chanowskiego w Rusinowie wzięli udział i swoją piękną recytacją 
poruszyli serca jury, za co zostali nagrodzeni. Uczennica szkoły pod-
stawowej z klasy V a Alicja Niezabitowska zdobyła I miejsce w Kon-
kursie „Warszawska Syrenka” i w nagrodę wyjeżdża do Warszawy. 
Natomiast Wiktoria Majos uczennica klasy I b gimnazjum będzie 
reprezentować naszą szkołę i powiat przysuski na koncercie laure-
atów w Radomiu.

Nasi uczniowie nie tylko pięknie recytują, ale również bezbłęd-
nie piszą dyktanda, co udowodnili na Międzyszkolnym Konkursie 
Ortograficznym z Klwowie, gdzie wywalczyli dwa pierwsze miejsca. 
I miejsce zajęła Karolina Janiak kl. VI b, a II miejsce dawid Wasilew-
ski z kl. VI a.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom. Jesteśmy z nich dumni!

NASI UcZNIOWIE BYLI NAJLEPSI!

KONKURS PLASTYcZNY 
W dniu 12 kwietnia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Na najładniejszą pisankę, palmę, kartkę Wielka-
nocną” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Ru-
sinowie. Konkurs ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do 
organizatorów napłynęło aż 160 prac, w czterech kategoriach: przed-
szkola, klasy 0-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie, dzieci z Samo-
rządowego Przedszkola w Gałkach oraz uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nieznamierowicach. Człon-
kowie komisji podkreślili duże zainteresowanie konkursem oraz do-
cenili wysoką wartość artystyczną większości prac. Komisja starała 
się wnikliwie i rzetelnie ocenić prace, biorąc pod uwagę zaangażo-
wanie, pomysłowość, estetykę i technikę wykonania pracy, a przede 
wszystkim pełną samodzielność ich wykonania oraz zgodność prac 
z tematem konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagro-
dzeni dyplomami i słodkim upominkiem.

Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydo-
wała się przyznać następujące nagrody:

Laureaci z Samorządowego Przedszkola w Gałkach: 
Gabriela Kucharczyk – grupa „Motylki”1. 
Paulina Zuchalska – grupa „Pszczółki”2. 
Nikola Jędrzejczak – grupa „Krasnoludki”3. 
Maja Woźniak – grupa „Misie”4. 
Julia Pietras – grupa „Słoneczka”5. 

Laureaci Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kocha-
nowskiego w Rusinowie:
Kategoria O-III 
I miejsce – Klaudia Baranowska 
II miejsce – Amelia Olesik 
III miejsce – Daria Sosnowska
Kategoria IV-VI-gimnazjum
I miejsce – Magdalena Płoskońska 
II miejsce – Aniela Tomasik 
III miejsce – Daria Wydra
Laureaci Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Nieznamierowicach:
Kategoria O-IV
I miejsce – Agata Korycka 
II miejsce – Jagoda Gawin 
III miejsce – Magdalena Bazylak 
Zwycięzcom gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom Konkursu bardzo dziękujemy. Zapraszamy 

do udziału w kolejnych edycjach. Fundatorami nagród i upominków 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie.
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NOWE OdcINKI NAWIERZcHNI ASfALTOWYcH

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 
RUSINóW NA LATA 2016–2022

GMINNY OŚROdEK KULTURY W RUSINOWIE

KONKURS REcYTATORSKI 
W PRZEdSZKOLU

Dnia 30 marca 2017 r. w Samorządowym Przedszkolu w Gałkach z inicja-
tywy pani Agnieszki Chrobak i Grażyny Piecyk odbył się Wiosenny Konkurs 
Recytatorski, którego celem było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwi-
janie zdolności recytatorskich zachęcanie do występów na scenie, prezentacja 
umiejętności dzieci i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W konkursie 
brały udział chętne dzieci z grup: Pszczółek, Misiów, Słoneczek, Krasnoludków 
i Motylków. Pod czujnym okiem swoich rodziców dzieci nauczyły się wierszy 
o tematyce wiosennej. Przedszkolaki recytowały wiersze wspomagając się 
rekwizytami, strojem, stosowną mimiką i odpowiednią dykcją. 

Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 3,4,5 
– latki przez komisję w składzie: pani dyrektor ZSO w Rusinowie B. Turek, pani 
wicedyrektor przedszkola W. Wacławiak, pani dyrektor GOK w Rusinowie K. 
Stocka, pani bibliotekarka A. Ślęzak, ksiądz Cz. Śmiechowski przewodnicząca 
Rady Rodziców pani A. Tomasik. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników 
konkursu wyłoniono „Mistrzów Recytacji” w każdej kategorii wiekowej. Li-
sta zwycięzców przedstawia się następująco:

dzieci 3 - letnie: Oliwia Oracz, Paulina Zuchalska
dzieci 4 - letnie: Maciej Dybalski, Lena Kędzierska, Aleksander Mirecki, Na-

talia Wasilewska, Oliwier Kaliński, Julia Pietras
dzieci 5 - letnie: Lena Delikat, Aleksandra Kumór, Krzysztof Majos, Nikola 

Blank, Nikola Jedrzejczak.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami, dy-

plomami i słodkim upominkiem. Laureaci otrzymali nagrody książkowe.
Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dało możliwość rozbudzenia 

wśród dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą oraz przyczyniło się do od-
krycia u wielu przedszkolaków talentu recytatorskiego i rozwijania go. Dzieci 
mogły pokazać się przed publicznością, poczuć się wyróżnione, ważne, nie-
jednokrotnie przełamując swoją nieśmiałość i tremę.

Dnia 13 kwietnia 2017 roku w miejscowościach Rusinów i Zychorzyn zo-
stały oddane do użytku nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych. 
Odcinek w Rusinowie, łączy dwie równolegle biegnące ulice – Szkolną (drogę 
powiatową 3311W) i Zaszkolną. W Zychorzynie - jest to zjazd z drogi powia-
towej 3313W do budynku OSP w Zychorzynie.

Strategia Rozwoju Gminy Rusinów 
uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr 
XVII/122/16 z dnia 24 listopada 2016 roku 
jest dokumentem, który w jasny sposób 
odpowiada na pytania i wskazuje kierunki, 
w jakich powinna zmierzać Gmina, aby 
zapewnić stały, zrównoważony rozwój na-
szego regionu. Strategia została opraco-
wana między innymi na podstawie Planów 
Odnowy poszczególnych miejscowości, 
leżących na terenie Gminy. Zawiera Raport 

o stanie Gminy oraz Plan Operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Rusinów na 
lata 2016-2022. Dokument przedstawia plan długofalowego działania Gminy 
i wspierających go urzędników oraz wszystkich, którym na sercu leży lep-
sze jutro Gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się 
otoczenia i działań innych podmiotów. Strategia Rozwoju Gminy Rusinów na 
lata 2016-2022 obejmuje syntetyczną diagnozę wspólnoty lokalnej, wyzwa-
nia, cele i zadania konsekewntnie zmierzające do poprawienia standardów 
życia mieszkańców naszej Gminy. Cały dokument znajduje się w sekretariacie 
Urzędu Gminy Rusinów oraz na stronie: www.bip.rusinow.pl 

Na podstawie Uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 li-
stopada 2016 roku, z dniem 1 stycznia 2017 r. została utworzona instytucja 
kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie. Siedziba GOK 
znajduje się przy ul. Żeromskiego 4 w Rusinowie, a terenem działania jest 
Gmina Rusinów.

Gminny Ośrodek Kultury służy tworzeniu, upowszechnieniu i ochronie kul-
tury, a w szczególności rozpowszechnianiu i rozbudzeniu zainteresowań oraz 
potrzeb kulturalnych wspólnoty lokalnej.

20 marca 2017 r. została powołana Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rusinowie, Pani Katarzyna Stocka. 
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7 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie 
gościł Teatrzyk KRAK - ART z Krakowa. Aktorzy w sposób zabawny 
przedstawili spektakl pt, ,, Wilk i zając „. Pełna komicznych sytuacji 
opowieść nie tylko rozśmieszała, ale również uczyła dzieci odpowied-
nich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. UczniowieI i II 

klasy szkoły podstawowej ZSO im. Jana Kochanowskiego w Wienia-
wie, mogli uczestniczyć w spektaklu i zagrać 

z aktorami kilka epizodów co dało całemu spotkaniu dodatkowych 
wrażeń i emocji. Świetna gra aktorów, kolorowa scenografia i stroje 
pozostaną na dłużej w pamięci młodych widzów.

30 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie 
odbyły się warsztaty wykonywania palm i ozdób wielkanocnych. Na 
zajęcia przyszły dzieci z klasy III ZSO w Wieniawie. Warsztaty popro-
wadziły Panie: Elżbieta Niewadzisz z Wieniawy, Władysława Bączek 
z Korycisk i Barbara Kapusta z Sokolnik Suchych. Pani Władysława 
z Korycisk pokazała jak dawniej robiło się tradycyjną palmę wielka-
nocną. Opowiadała, że sama nauczyła się wić palmę od swojej mamy 

a teraz przekazuje tę wiedzę następnym pokoleniom. Tradycyjna 
palma powinna zawierać ozdoby z bibuły, barwinku lub bukszpany, 
bazi. Dzieci bardzo chętnie uczyły się robić kwiaty z bibuły, pod 
okiem Pań wykonywały ozdoby wielkanocne, dekorowały pisanki. 
Stroiki wykonane przez dzieci trafiły do zaprzyjaźnionych instytucji. 

Opracowała 
 Alicja Ślifirczyk

WARSZTATY Z WYKONYWANIA PALM I OZdóB WIELKANOcNYcH 
W GcKIS W WIENIAWIE

SPEKTAKL TEATRALNY W GcKIS W WIENIAWIE
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Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 
r. poz. 250 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizo-
wanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

Założenie ewidencji jest następstwem przeprowadzonej 
w minionym roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Warszawie, kontroli kompleksowej Gminy Wieniawa i wy-
nika z przedstawionych zaleceń pokontrolnych.

Mając na uwadze powyższe, przypominamy o konieczności 
złożenia ankiet monitorujących. Brak złożonej ankiety, bę-
dzie skutkował kontrolą, która musi zostać przeprowadzona 

na nieruchomości w tym zakresie, jeśli właściciel nie złoży 
w/w dokumentu. 

Wzory ankiet dostępne są po linkiem: http://wieniawa.po-
wiatprzysuski.eu/index.php/news/view/363

Jednocześnie informuję, że po założeniu ewidencji od Miesz-
kańców nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty związane 
z posiadaniem określonego typu zbiornika, bądź przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Temat odpłatności za zbiorniki, to najczę-
ściej pojawiające się pytanie w tym zakresie na wtorkowym dy-
żurze Wójta oraz wśród zadawanych telefonicznie pytań.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie uzyskacie 
Państwo w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 48 673 00 04.

Stosownie do zgłaszanych próśb przez mieszkańców oraz 
sołtysów z terenu Gminy Wieniawa w sprawie problemów 
związanych z odnalezieniem właściwego numeru posesji 
przez służby ratownicze niosące pomoc- szczególnie pogoto-
wie, straż, policja, rozpocznie się montaż znaków informacyj-
nych o kierunku dojazdu do poszczególnych posesji.

Dla każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Wie-
niawa merytoryczny pracownik urzędu przygotowuje osobny 
projekt znaku oraz mapy z naniesionymi informacjami o jego 
numerze, montażu i kierunku ustawienia. Następnie projekt 
wysyłany jest do firmy w celu wykonania właściwego oznako-
wania. W najbliższym czasie znaki zostaną ustawione w miej-
scowości Koryciska. 

Dodatkowo zostanie oznakowane skrzyżowanie w kierunku 
Konary- Młódnice (przy zjeździe na Wólkę Domaniowską), na 
którym w ostatnim czasie doszło do kilki kolizji drogowych, 
w celu umożliwienia bezpiecznego przejazdu użytkowni-
kom drogi poruszającym się w jego otoczeniu. Jednocześnie 

informujemy, że znaki i w tym przypadku zostały już 
zakupione. 

W miarę możliwości oraz nie zaniedbując przy tym innych 
zaplanowanych na ten rok prac będziemy realizowali syste-
matycznie montaż tablic informacyjnych o czym będziemy 
informować Państwa na bieżąco.

W okresie od 20 września 2016 r. do 20 marca 
2017 r. Studium Prawa Europejskiego przepro-
wadziło Ogólnopolski Konkurs dla gmin pod 
nazwą „Gmina wspierająca rodzinę”, którego 
celem było promowanie działań przyjaznych 
mieszkańcom realizowanych przez gminy. 
Jednostki przystępujące do konkursu przyjęły 
na siebie zadania, których wykonanie zostało 
ocenione przez jury punktowo w skali od „1” 
do „10”. W związku z wykonanie zadań przewi-
dzianych w regulaminie konkursu Gmina Wie-
niawa przy udziale GOPS otrzymała dyplom 
„Gmina wspierająca rodzinę”. Pani Paulina 
Wołynkiewicz jako koordynator przedsięwzię-
cia i przedstawiciel otrzymała zaświadczenie 
o ukończeniu kursu. 

MONTAŻ ZNAKóW INfORMAcYJNYcH

PRZYPOMINAMY O KONIEcZNOŚcI ZŁOŻENIA ANKIET 
MONITORUJącYcH

„GMINA WSPIERAJącA ROdZINę”
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Mięso z warzywami po chińsku
Zapraszam Państwa na po-
trawę o chińskim rodowodzie 
przystosowaną jednak do 
polskich warunków. Jak do tej 
pory smakowała wszystkim, 
których częstowałam. Mam 
nadzieję, że Państwu również 
będzie smakowała. 
Składniki na 3-4 osoby: 
mała biała cebula, mała ce-
bula czerwona, pół pora, 
papryka czerwona lub żółta 
1 sztuka(kto lubi może dać 
obie), 2 średnie marchewki, 1 
pietruszka, 300 gram mięsa wieprzowego pokrojonego w cienkie paseczki, 
2-3 woreczki ryżu, sos sojowy, olej, przyprawy.
Przygotowanie: Ryż gotujemy zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. 
Cebule kroimy w drobne piórka, pozostałe warzywa kroimy w słupki. Szkli-
my cebulę. dodajemy mięso pokrojone w paseczki i smażymy do zezłocenia 
na patelni. Następnie zdejmujemy mięso z patelni dusimy warzywa do mięk-
kości ok 20 – 25 minut. Do uduszonych na miękko warzyw dodajemy mięso, 
przyprawy np., łyżeczkę imbiru, kurkumy, gałki muszkatołowej, sól, pieprz i 3 
łyżki sosu sojowego. Dusimy razem ok. 5 – 10 minut, żeby smaki się ładnie 
poprzenikały. Na koniec dodajemy ryż wymieszany z 4-5 łyżeczkami curry. 
Można podawać z ulubionymi sosami orientalnymi np. ze słodkim sosem 
chili. Smacznego.

Monika Grzywaczewska

PRZYSMAKI PANI MONIKIPUNKTY NIEOdPŁATNEJ POMOcY 
PRAWNEJ W POWIEcIE PRZYSUSKIM

WIOZŁA dZIEcI SAMOcHOdEM, BYŁA POd 
WPŁYWEM ALKOHOLU

POdSUMOWANIE dZIAŁAń „WIELKANOc 2017”

POWIATOWE ELIMINAcJE dO TURNIEJU 
BEZPIEcZEńSTWA RUcHU dROGOWEGO

Starostwo Powiatowe w Przysusze zaprasza mieszkańców Powiatu Przy-
suskiego do korzystania z darmowej pomocy prawnej( na etapie przedsą-
dowym) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej . Informujemy , że jeden 
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Powiato-
wej Administracji Zespolonej w Przysusze, ul. Szkolna 7.Punkt czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1130. Drugi punkt działa w gmi-
nach powiatu przysuskiego : KLWÓW, ul. Opoczyńska 35 – wtorek od 7 30 do 
1130 , ODRZYWÓŁ, ul. Warszawska 53 – wtorek od 1145 do 1545 , BORKOWICE, 
ul. ks. J. Wiśniewskiego 7 – środka od 800 do 1000, GIELNIÓW, ul. Plac Wolności 
75 – środa od 1015 do 1215, RUSINÓW, ul. Żeromskiego 4 – środa od 1230 do 
1430, POTWORÓW, ul. Radomska 2 A – czwartek od 1200 do 1600, WIENIAWA, 
ul. Kochanowskiego 88 – piątek od 1145 do 1345. Do korzystania z nieodpłatnej 
pomocy prawnej są uprawnieni: kobiety w ciąży, młodzież do 26. roku życia, 
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią techniczną 

Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Ilona Jaroszek
zaprasza na otwarcie wystawy
100-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZYSUSZE
W dniu 4 maja (czwartek) 2017 roku, o godzinie 12.00
w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
Oddziale Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
al. Jana Pawła II nr 11, Przysucha
Na wernisaż obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł

Skrajna nieodpowiedzialność i ryzowanie zdrowiem i życiem swoich 
dzieci – tym wyróżniła się matka, która będąc w stanie po użyciu alko-
holu, wiozła swoje dzieci. W czasie gdy jechała doszło do kolizji drogo-
wej. Wczoraj wieczorem dyżurny przysuskiej jednostki został powiadomiony 
o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch samochodów w miejscowości 
Rusinów. Sprawdzając stan trzeźwości uczestników kolizji okazało się, że 29 
– letnia kierująca osobowym oplem jest w stanie po użyciu alkoholu wyno-
szącym 0,28 promila alkoholu w organizmie. Kobieta, uczestnicząca w kolizji 
przewoziła trójkę swoich dzieci w wieku 4, 8 i 10 lat. Na szczęście nikt nie 
odniósł obrażeń. 29 – latka straciła prawo jazdy. Trudno sobie wyobrazić, by 
odpowiedzialna osoba siadała za kierownicą samochodu będąc pod wpły-
wem alkoholu, bo i podejmując taką decyzję świadomie naraża się zdrowie 
i życie swoje i innych osób. Są jednak osoby, które decydują się na to, a jak 
pokazuje ten przykład, zdarzają się kierujący gotowi narazić bezpieczeństwo 
swoich najbliższych.

asp. Aneta Wilk

Dzisiaj odbyły się eliminacje szkół podstawowych i gimnazjalnych do etapu 
rejonowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Nasz powiat reprezentować będą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wieniawie oraz Publicznego Gimnazjum w Przysusze. Turniej otworzył Ko-
mendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. Adam Czyżewski oraz zastępca 
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu Pan Zbi-
gniew Mazurkiewicz. Do rywalizacji stanęło 35 zawodników w 10 drużynach. 
Po sprawdzeniu testu wiedzy, w kategorii szkoły podstawowe, zwyciężyła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wieniawie, na drugim miejscu uplasował 
się zespół ze Szkoły Podstawowej w Potworowie, natomiast 3 miejsce zdobyła 
drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie. W kategorii gimnazja, 
najwyższą lokatę wywalczyła drużyna z Gimnazjum w Przysusze, zaraz za nią 
uplasował się zespół z Gimnazjum w Rusinowie. Trzecie miejsce zdobyli gim-
nazjaliści ze szkoły w Potworowie. Spośród wszystkich startujących uczest-
ników, jury przyznało nagrody indywidualne. Tytuł najlepszego zawodnika 
wywalczył Zuzanna Stańczyk ze Szkoły Podstawowej w Klwowie. Najlep-
szą zawodniczką w kategorii – gimnazja, okazała się Karolina Dobrzańska 
z Gimnazjum w Potworowie. Najlepsze drużyny oraz indywidualni zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Hasłem przewodnim 
turnieju było bezpieczeństwo rowerzystów i przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego. Turniej wpisał się w cele akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo”. Dru-
żyny, które w eliminacjach powiatowych zajęły I miejsca, będą reprezento-
wały 18 maja br. powiat przysuski podczas etapu rejonowego, który odbędzie 
się w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku.

asp. Aneta Wilk

Przysuscy policjanci podsumowali prowadzone od 14 kwietnia działa-
nia kontrolno – prewencyjne. Jak co roku, na naszych drogach nie zabrakło 
nietrzeźwych kierujących oraz piratów drogowych. Policjanci zatrzymali 2 
nietrzeźwych kierujących oraz 5 uprawnień do kierowania pojazdami. Nie 
odnotowano żadnego wypadku drogowego.Policjanci, w czasie minionych 
Świąt Wielkanocnych dbali o bezpieczeństwo na drogach w naszym regionie. 
Podczas świątecznego weekendu w działaniach brało udział ponad 120 poli-
cjantów z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Podczas działań policjanci 
zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących – ogółem sprawdzono stan trzeźwości 
211 kierowców. W piątek (14.04) o godz. 7:17 dyżurny przysuskiej jednostki 
został powiadomiony o zdarzeniu drogowym w miejscowości Rzuców, gm. 
Borkowice. Na miejscu policjanci ustalili, że 56 – letni kierujący peugeotem 
zjechał do przydrożnego rowu, doprowadzając do wywrócenia się pojazdu. 
Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 3 promile alkoholu w organi-
zmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. W niedzielę (16.04) o godz. 
16:45 zgłoszenie kolizji drogowej w miejscowości Gałki, gm. Rusinów. Będący 
na miejscu policjanci ustalili, że kierujący motorowerem – 20 – letni mężczy-
zna, podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierującej osobową hondą. Badanie stanu trzeźwości kierującego motorowe-
rem wykazało ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie. Prawo jazdy straciło 
także 4 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym 
o ponad 50 km/h. Podczas działań policjanci ruchu drogowego ujawnili 51 
wykroczeń. Tegoroczne działania Wielkanoc 2017, które prowadzone były od 
godziny 6.00 dnia 14.04. do godziny 22.00 w poniedziałek 17.04. br. można 
zaliczyć do bezpiecznych. W tym czasie na terenie naszego powiatu doszło do 
3 niegroźnych kolizji i nie odnotowano żadnego wypadku drogowego.

asp. Aneta Wilk
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KTO ANI cZYTAć, ANI PŁYWAć NIE POTRAfI, TEN URZędU PAńSTWOWEGO NIE MOŻE 
PIASTOWAć – PLATON. IV MISTRZOSTWA POWIATU W PŁYWANIU

WOJEWódZKI fINAŁ TURNIEJU „Z POdWóRKA NA STAdION” EdYcJA 2017

Już po raz czwarty odbyły się dnia 30 marca 2017 r. w Powiatowej Kry-
tej Pływalni w Przysusze Indywidualne Mistrzostwa Szkół Powiatu Przysu-
skiego w Pływaniu, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Przysusze, 
Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze oraz Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika 
Skowyry w Przysusze. W zawodach ogółem wzięło udział 67 zawodniczek i za-
wodników ze wszystkich typów szkół powiatu przysuskiego. W tym roku tak 
jak na ubiegłorocznych zawodach każdy zawodnik mógł startować w dwóch 
wyścigach: w stylu dowolnym oraz w stylu klasycznym (lub w stylu grzbie-
towym w szkołach podstawowych). We wszystkich kategoriach wiekowych 
zawodnicy startowali z wody, jedynie chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych 

mogli startować tak jak dorośli zawodnicy ze słupków startowych. Wielu za-
wodników zaprezentowało wysoki poziom umiejętności pływackich zdoby-
wając tak jak w ubiegłym roku nawet dwa medale przed licznie zgromadzoną 
tego dnia na pływalni publicznością, która bardzo żywiołowo kibicowała.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali udekorowani 
na podium medalami i dyplomami oraz otrzymali darmowe karnety wstępu 
na basen. Zawody przebiegły bardzo sprawnie w dobrej sportowej rywali-
zacji. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników sztuki pływania na 
następne zawody w przyszłym roku.

Sławomir Nowosielski

Wyniki zawodów: 

w kategorii szkół podstawowych:

dziewczęta dyst. 25 m styl dowolny
1. Nowosielska Katarzyna 20,10 s
2. Nowak Weroniaka 21,09 s
3. Kapusta Kinga 21,20 s

Dziewczęta na 25 m styl grzbietowy
1. Augustyniak Klaudia 24,88 s
2. Nowosielska Katarzyna 25,20 s
3.Zielińska Nikola 25,22 s

chłopcy dyst. 25 m styl dowolny
1. Cieślikowski Emil 16,14 s
2. Cieślikowski Igor 17,46 s
3. Próchnicki Filip 20,48 s

chłopcy na 25 m styl grzbietowy
1. Cieślikowski Igor 21,44 s
2. Próchnicki Filip 22,93 s
3. Cieślikowski Emil 23,32 s

w kategorii gimnazjów:

dziewczęta dyst. 25 m styl dowolny
1. Kuś Sandra 19,26 s
2. Grzegorczyk Katarzyna 19,71 s
3. Kaczor Julia 20,73 s

Dziewczęta na 25 m styl klasyczny
1. Marciniak Aneta 25,45 s
2. Jakubczyk Klaudia 29,18 s
3. Kaczor Julia 33,31 s

chłopcy dyst.25 m styl dowolny
 1. Kołodziejczyk Patryk 15,74 s
 2. Kamiński Dawid 16,85 s
 3. Augustyniak Adrian 17,00 s

chłopcy dyst. 50 m styl klasyczny
1. Augustyniak Adrian 53,53 s
2. Kołodziejczyk Patryk 59,52 s

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

dziewczęta dyst. 25 m styl dowolny
1. Machałowska Weronika 18,37 s
2. Danielczyk Dominika 19,42 s
3. Stępień Nina 20,45 s

dziewczęta 50 m styl klasyczny
1. Danielczyk Dominika 48,77 s
2. Stępień Nina 53,73 s
3. Machałowska Weronika 54,04 s

chłopcy dyst. 50 m styl dowolny
1. Ciecierski Jakub 31,47 s
2. Królikowksi Filip 32,27s
3. Majewski Mateusz 32,39 s

chłopcy dyst.100 m styl klasyczny
1. Ciecierski Jakub 1 min 42 s
2. Królikowski Filip 1 min 53 s
3. Majewski Mateusz 2 min 07 s

finał wojewódzki tegorocznej edycji turnieju „Z podwórka 
na stdion o Puchar Tymbarku odbył sie w Miętnem w katego-
rii dziewcząt i chłopców w rocznikach U-8, U-10 i U-12. Drużyna 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Wiktoria Gielniów wystartowała 
w kategorii dziewcząt do lat 10 zajmując w finale województwa 
mazowieckiego IV miejsce. Po wygraniu swoje grupy eliminacyjnej 
dziewczęta z Gielniowa przegrały w półfinale z rywalkami z Warszawy, 
a następnie w meczu o III miejsce uległy drużynie z Ząbek. Zwycięzcą 
zawodów w tej kategorii została drużyna Varsovia Warszawa. Najwię-
cej bramek dla Wiktorii (11) zdobyła Marlena Włodarczyk. Skład UKS 
Wiktoria: Sandra Grudziecka, Marlena Włodarczyk, Gabrysia Zięba, 
Amelia Szymańska, Anna Wróbel, Ola Pańczyk, Patrycja Listkiewicz, 
Julia Krzyżanowska.

Bartosz Babicki

Najlepsza dryżuna - reprezentacja ZSP i MS w Lipinach 3 pływaków - 6 medali

Drużyna - Victoria Gielniów na zawodach

Zawody zainaugurowali dyrektor PCSiR Ewa Żytniak i Wicedyrektor ZS 2 Przysusze  
Zbigniew Głuch



Jazda konna, taniec, siłownia treningi mma i zespół taktyczny to tylko część zajęć pozalek-
cyjnych dostępnych w Lipinach

Wieniec z gminy Borkowice

 MMA - to sport dla twarych ludzi, ale o tych w liceum kadetów nietrudno.

W ZS 1 dzieje się coś ciekawego Dobra opinia środowiska o szkole od lat jest magnesem przyciągającym kolejne pokolenia 
uczniów

Ciekawe zajęcia i zdobywanie wiedzy w oparciu o nowoczesne techniki nauczania to mocna 
strona szkoły

Szkoły gastronomiczne w ZS 2 od lat cieszą się dobrą opinią wśród mieszkańców powiatu

Uczniowie w technikum elektronicznym uczą się m.in. budowy i instalacji systemów 
alarmowych

Na uczniów spoza Przysuchy czeka dobrze wyposażony i niedrogi internat

SZKOŁY PONAdGIMNAZJALNE ZAPRASZAJą


