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W budynku PG przygotowywane są sale dla najmłodszych uczniów

Tradycyjnie odwiedzili Ruski Bród

Uroczysta zbiórka w Święto Policji

Po raz 18. szwadron ułanów z Zaręb 
Kościelnych w Diecezji Łomżyń-
skiej, odbywający konną pielgrzym-
kę do Częstochowy, zatrzymał 
się w Ruskim Brodzie. W imieniu 
samorządowych władz Gminy 
i Miasta Przysucha ułanów powi-
tał Zastępca Burmistrza Przysuchy 
Adam Pałgan. Gmina zabezpieczyła 
ułanom posiłek, gościny udzielił też 
Mirosław Pierzchała przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta, jednocze-
śnie członek Stowarzyszenia im. 
Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego majora Hubala, również 
stały uczestnik konnych pielgrzy-
mek. Ułani odbyli uroczysty apel 

składając włodarzowi miasta i gmi-
ny meldunek o gotowości uczestni-
czenia w pielgrzymce. Wolny czas 
spędzili na rozmowach z mieszkań-
cami, dając też odpocząć koniom.
– Członkowie szwadronu pielgrzy-
mują do Częstochowy od 18. lat 
i chętnie zatrzymują się na odpoczy-
nek właśnie w Ruskim Brodzie – 
mówi Mirosław Pierzchała. – Nam 
też miło jest ich gościć. Imponująca 
jest ich pasja, miłość do koni i ułań-
skich tradycji. Pielgrzymują wypo-
sażeni w liczne proporce związane 
z tradycjami X Pułku Ułanów Li-
tewskich.

17 lipca w Komendzie Powiatowej 
Policji w Przysusze odbyły się uro-
czystości Święta Policji. Podczas 
uroczystej zbiórki w przysuskiej 
KPP zostały wręczone wyróżnienia 
oraz akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne zasłużonym funk-
cjonariuszom. Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji z/s w Ra-
domiu – insp. Kamil Borkowski, 
wyróżnił dwóch funkcjonariuszy 
z wydziału kryminalnego, którzy 
w szczególny sposób przyczyni-
li się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu przysuskie-
go. Wśród nagrodzonych byli m.in.: 
Stanisław Osuchowski – pracow-
nik cywilny przysuskiej komendy, 
który został odznaczony Medalem 

Złotym za Długoletnią Służbę, Po-
wiatowy Kapelan Policji – ks. kan. 
Stanisław Traczyński, który został 
uhonorowany Medalem Brązo-
wym „Za Zasługi dla Policji” oraz 
mł. insp. Sławomir Rek – Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Przysusze, który został odzna-
czony Srebrną Odznakę „Zasłużony 
policjant”. Serdeczne życzenia oraz 
słowa podziękowania dla policjan-
tów i pracowników Policji złożyli 
obecni na uroczystości przedstawi-
ciele władz powiatu i gminy Przy-
sucha. Samorządowe władze Gminy 
i Miasta Przysucha reprezentował 
Zastępca Burmistrza Przysuchy 
Adam Pałgan.

Ustawa Prawo oświatowe z dn. 16 
grudnia 2016 r., Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz.60), zobowią-
zały organy prowadzące szkoły do 
dostosowania sieci szkół do nowego 
ustroju szkolnego. Przypomnijmy, 
ze 9 lutego br. radni Rady Gminy 
i Miasta Przysucha uchwałą przyję-
li projekt dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego na tere-
nie gminy Przysucha. Projekt był 
konsultowany z gronem pedago-
gicznym i rodzicami uczniów. Zo-
stał też pozytywnie oceniony przez 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty 
Delegatura w Radomiu oraz Związ-
ki Zawodowe.
 – Jak zatem przysuskie szkoły 
są przygotowane do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2017/2018 w no-
wej strukturze organizacyjnej? 
– pytamy Zastępcę Burmistrza 
Przysuchy Adama Pałgana i dotych-
czasowego dyrektora PG Leszka 
Wamila.
 – Wszystkie Publiczne Szkoły 
Podstawowe z dniem 1 września 
2017 r. stają się szkołami o struk-
turze organizacyjnej klas I –VIII. 
O obwodach, które obejmują infor-
mowaliśmy na łamach Informatora 
Przysuchy dwukrotnie i jestem pe-
wien, że rodzice uczniów dobrze 
tę informację znają. Natomiast 
Publiczne Gimnazjum im. św. Sta-
nisława Kostki w Przysusze włą-
cza się z dniem 1 września 2017 
r. do struktury Zespołu Placówek 
Oświatowych – mówi Adam Pałgan 
Zastępca Burmistrza Przysuchy. – 
I tak w budynku PG przy ul. War-
szawskiej z nowym rokiem szkol-
nym naukę rozpoczną klasy I i VII 
szkoły podstawowej. Aktualnie 
w budynku PG trwają prace remon-
towe, mające na celu przygotowanie 
sal lekcyjnych wraz z wyposaże-
niem oraz zaplecza sanitarnego dla 
tych uczniów. Sale będą gotowe na 
rozpoczęcie roku szkolnego.
 – Publiczne Gimnazjum, a kon-
kretnie II i III klasy od 1 września 
br. funkcjonować będą w ramach 
Zespołu Placówek Oświatowych. 
Gimnazjaliści, łącznie ok. 170 
uczniów w 7 oddziałach, uczyć 

się będą nadal w budynku przy ul. 
Warszawskiej – mówi Leszek Wa-
mil dotychczasowy dyrektor PG. 
– Natomiast, na parterze budynku 
przygotowujemy trzy sale: dla kla-
sy I, dla oddziału przedszkolnego 
oraz dla grupy przedszkolnej 3-lat-
ków. Sale już są pomalowane i wy-
posażane w nowe meble i pomoce 
dydaktyczne. W pobliżu przysto-
sowujemy dla maluchów łazienkę 
i szatnie. Będą korzystać ze świe-
tlicy, stołówki i sali gimnastycznej. 
W przygotowaniu są też pracownie 
dla dwóch oddziałów klas VII szko-
ły podstawowej, będą to uczniowie 
PSP nr 2. Nabór do jednego z tych 
oddziałów robimy pod kątem uzdol-
nień sportowych z ukierunkowa-
niem na siatkówkę. W ten sposób 
chcemy kontynuować działalność 
Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego. 
W prace przygotowawcze są zaan-
gażowani pracownicy szkoły. Robią 
to z olbrzymim sercem, za co im 
bardzo dziękuję – dodaje Leszek 
Wamil.
 – Jak dotąd terminowo wykony-
wane są wszystkie planowane pra-
ce techniczne i reorganizacyjne 
związane z reformą oświaty. Co do 
kadry nauczycielskiej, pracę mają 
wszyscy dotychczas zatrudnieni. 
W dwóch szkołach, zgodnie z prze-
pisami oświatowymi zostały prze-
prowadzone konkursy na dyrekto-
rów. I tak w PSP, w Skrzyńsku od 1 
września br. funkcję dyrektora obej-
muje pani Maria Sułecka, a w Ze-
spole Placówek Oświatowych pan 
Leszek Wamil. Dodam, ze w PSP 
nr 1 konkurs był przeprowadzony 
w ubiegłym roku i nadal dyrektorem 
szkoły jest pan Grzegorz Jaszczura. 
Wracając do reorganizacji, to trzeba 
mieć świadomość, że rok szkolny 
2017/2018 będzie w praktyce po-
czątkiem zmian, bo z chwilą zakoń-
czenia nauki przez gimnazjalistów 
przyjdzie czas na kolejne działania 
– mówi Adam Pałgan Zastępca Bur-
mistrza.

Dzień Otwarty w PG
W budynku Publicznego Gim-
nazjum przy ul. Warszawskiej 
w Przysusze 24 sierpnia 2017 roku 
zostanie zorganizowany Dzień 
Otwarty przede wszystkim z my-

ślą o rodzi-
cach uczniów 
kl. I, oddziału 
p r z e d s z k o l -
nego i grupy 
przedszkolnej. 
Można będzie 
naocznie zoba-
czyć warunki, 
w jakich malu-
chy będą uczyć 
się i przeby-
wać w szkole 
od 1 września.

W oświacie reorganizacja w toku
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UTW zakończył pierwszy rok akademicki
Wykładem „Bogactwa lasu”, wy-
głoszonym przez Bogdana Chy-
laka pracownika Nadleśnictwa 
Przysucha oraz integracyjnym 
spotkaniem w scenerii przysu-
skich lasów, na Skałkach zakoń-
czyli pierwszy rok akademicki 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, działającego przy Domu 
Kultury w Przysusze.
29 czerwca słuchacze UTW spotkali 
się w plenerze, na Skałkach, by wy-
słuchać ostatniego przed wakacjami 
wykładu. Wygłosił go Bogdan Chy-
lak pracownik Nadleśnictwa Przy-
sucha. Z pasją mówił o lesie, jego 

walorach, korzyściach jakie daje 
człowiekowi, nazywając las naj-
czystszą fabryką pod słońcem, która 
nie zatruwa środowiska, ale zasila je 
w tlen niezbędny do życia. Po wy-
kładzie, przy ognisku przyszła kolej 
na wspólne biesiadowanie, rozmo-
wy i… tańce. Do nich muzyczny, 
skoczny podkład zapewnili muzycy 
z Domu Kultury.
Zakończenie roku akademickiego to 
również okazja do podsumowania 
działalności Uniwersytetu i przy-
pomnienia najważniejszych wyda-
rzeń. UTW rozpoczął w Przysusze 
działalność 10 marca 2017 roku 
wykładem inauguracyjnym „Zarys 

dziejów Przysuchy”, wygłoszonym 
przez dr Agnieszkę Zarychtę-Wój-
cicką. Kolejnym gościem UTW był 
ks. dr hab. Dariusz Pater, który mó-
wił o tym „Jak radzić sobie ze stratą 
najbliższych”. Następnie słuchacze 
spotkali się z Jolantą Szwalbe, au-
torką inspirujących antologii i wy-
słuchali wykładu pt. „Nie starzeje 
się ten, który umie cieszyć się ży-
ciem”. Duże zainteresowanie wzbu-
dził kolejny wykład, który na temat: 
„Zadania własne gminy. Dokonania 
samorządu gminnego w latach 1990 
– 2017” wygłosił Tadeusz Tomasik 
Burmistrz Gminy i Miasta Przysu-
cha. Część wykładową zajęć UTW 

zakończyło wspomniane wyżej 
spotkanie z Bogdanem Chylakiem. 
W międzyczasie słuchacze uczest-
niczyli w zajęciach praktycznych, 
zgodnie ze swoimi zainteresowa-
niami: w muzyczno-wokalnych, 
teatralno-kabaretowych, plastycz-
nych, komputerowych, Nordic Wal-
king czy gimnastyki rehabilitacyj-
nej.
27 kwietnia był dla UTW dniem wy-
jątkowo ważnym, bowiem wówczas 
została podpisana umowa o współ-
pracy pomiędzy Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a Domem Kultury w Przysusze, 
w zakresie podejmowania wspól-
nych przedsięwzięć edukacyjnych. 
Umowę zawarli w imieniu placó-
wek: Mirosław Pilipczuk dyrektor 
Domu Kultury w Przysusze i dr Ka-
zimierz Szałata kierownik Uniwer-
sytetu Otwartego UKSW. Tego też 
dnia słuchacze przysuskiego UTW 
otrzymali legitymacje studenckie.
 – Cieszy fakt, że inicjatywa utwo-
rzenia przy Domu Kultury w Przy-
susze Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, w praktyce okazała się bardzo 
trafną – mówi Mirosław Pilipczuk 
dyrektor Domu Kultury. – Dowodzi 
tego wysoka frekwencja słuchaczy 
na wszystkich wykładach i zaję-
ciach, ich zaangażowanie nie tylko 
jako uczestników, ale też współtwo-
rzących zakres tematyki spotkań, 
zgodnie z potrzebami i zaintereso-
waniami. Za to wszystkim słucha-
czom serdecznie dziękuję. Również 
za tworzoną na zajęciach, serdeczną 
atmosferę. Dziękuję też Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta za wyrażenie 
zgody na bezpłatne korzystanie 
przez UTW z bazy sportowo – rekre-
acyjnej przysuskich szkół. Dziękuję 
dyrektorom szkół, nauczycielom za 
pomoc w organizacji tematycznych 
lekcji pokazowych dla słuchaczy 
UTW. Na zajęcia w nowym roku 
akademickim studenci wrócą w dru-
giej połowie września – dodaje Mi-
rosław Pilipczuk.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy Przysucha:

Przetarg odbędzie się dnia 30.08.2017r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Wadium należy wpłacać do dnia 25.08.2017r. na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 
1111 0000 4906 8964 /termin wpływu wadium do dnia 25.08.2017r./. Wylicytowana cena płatna na rachunek bankowy Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, 
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone 
najpóźniej do trzech dni po przetargu. Terminy poprzednich przetargów na działki 4494,4495, 532/32, 532/33, 532/34, 1006/2, 2001: 12.06.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia i szczegółowego planu zago-
spodarowania przestrzennego przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji tut. Urzędu /p. nr 3/, tel. /048/675-28-23. Dodatkowe informacje można również 
uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży i procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalne-
go tut. Urzędu /p. nr 4a/, tel. /048/ 675-00-44. Operaty szacunkowe dla poszczególnych działek z opisem nieruchomości do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu /p. nr 4a/. p. nr 4a/.

L.p.  Nr działki  Nr KW
 Powierzchnia 

działki /m²/
 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym  Położenie

Cena działki wy-
woławcza /w zł/

Wysokość wadium 
/w zł/

1.  4494 3899  721 Nieruchomość niezabudowana Teren zab. mieszkaniowej jednorodzinnej
Przysucha ul. 

Akacjowa
 41 000,-  4 100,-

2.  4495 3899  845 Nieruchomość niezabudowana Teren zab. mieszkaniowej jednorodzinnej
Przysucha ul. 

Akacjowa
 47 000,-  4 700,-

3.  532/32 21532  1321 Nieruchomość niezabudowana Teren zab. mieszkalno-usługowej
Przysucha ul. 

Krakowska
 56 000,-  5 600,-

4.  532/33 21532  1321 Nieruchomość niezabudowana Teren zab. mieszkalno-usługowej
Przysucha ul. 

Krakowska
 56 000,-  5 600,-

5.  532/34 21532  1321 Nieruchomość niezabudowana Teren zab. mieszkalno-usługowej
Przysucha ul. 

Krakowska
 56 000,-  5 600,-

6.  1006/2 21615  500 Nieruchomość niezabudowana
Teren wiejskich jednostek osiedleńczych 

o dominującej funkcji rolniczej
Kuźnica  4 500,-  450,-

7.  2001 42312 2177 Nieruchomość zabudowana
Teren zgrupowań przemysłowo-składowych, 

funkcja makrousługowa
Przysucha ul. 
Przemysłowa

438 550,-  44 000,-

Przysucha 17.07.2017 r.
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Wyprawka szkolna 2017/2018
Burmistrz Gminy i Miasta w Przy-
susze informuje, że zgodnie z opra-
cowanym projektem rządowego 
programu pomocy uczniom w 2017 
r. „Wyprawka szkolna” z dnia 30 
maja 2017 r. oraz projektem rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
maja 2017 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków udzielania pomo-
cy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów eduka-
cyjnych, pomocą w formie dofinan-
sowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym pod-
ręczników do kształcenia specjalne-
go lub podręczników
do kształcenia w zawodach, do-
puszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, zostaną ob-
jęci uczniowie:

1) słabowidzący, niesłyszący, sła-
bosłyszący, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, 
niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z auty-
zmem, w tym z zespołem Asperge-
ra, z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, po-
siadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2017/2018 
do szkół dla dzieci i młodzieży do 
klasy: II i III dotychczasowej za-
sadniczej szkoły zawodowej pro-
wadzonych w branżowych szkołach 
I stopnia, klasy I branżowej szkoły 
I stopnia, liceum ogólnokształcące-

go, technikum lub szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy lub do 
klas IV-VI ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej II stopnia, klas IV-
-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, klas VII-IX ogólnokształ-
cącej szkoły baletowej lub liceum 
plastycznego.

2) W przypadku uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektu-
alna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających w roku 
szkolnym 2017/2018 do szkół dla 
dzieci i młodzieży do klasy II i III 
szkoły podstawowej, klasy II i III 
dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w bran-
żowych szkołach I stopnia, klasy 
I branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub 
szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów eduka-
cyjnych, o których mowa w art. 
3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty, 
w przypadku gdy uczniowie ci nie 
korzystają z podręcznika do zajęć 
z zakresu edukacji: polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej 
i społecznej, zapewnionego przez 
ministra do spraw oświaty i wycho-
wania, o którym mowa w art. 339 
ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę Prawo oświatowe.

Wartość pomocy nie może 
przekroczyć kwoty:

1/ 225 zł dla ucznia: a) z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym; b) 
z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność intelektualna w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczającego do klasy II i III 
dotychczasowej szkoły zawodo-
wej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia, klasy I branżo-
wej szkoły I stopnia, liceum ogól-
nokształcącego, technikum albo 
szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy;
2/ 390 zł dla ucznia: a) słabowidzą-
cego; b) niesłyszącego; c) słabosły-
szącego; d) z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim; e) 
z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją; f) z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera; g) 
z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona w pkt. a-f 
– uczęszczającego do klasy II i III 
dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w bran-
żowych szkołach I stopnia albo kla-
sy I branżowej szkoły I stopnia;
3/ 445 zł dla ucznia: a) słabowidzą-
cego; b) niesłyszącego, c) słabosły-
szącego; d) z niepełnosprawnością 
intelektualna w stopniu lekkim; e) 
z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją; f) z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera; g) 
z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona w pkt. a-f 
– uczęszczającego do liceum ogól-

nokształcącego, technikum, klas IV-
-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, klas VII-IX ogólnokształ-
cącej szkoły baletowej albo liceum 
plastycznego;
4/ 175 zł dla ucznia z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla ucznia z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jed-
ną z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność intelektualna w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczającego do klasy II i III 
szkoły podstawowej – w przypadku 
gdy nie korzysta z podręcznika do 
zajęć z zakresu edukacji: poloni-
stycznej, matematycznej, przyrod-
niczej i społecznej, zapewnionego 
przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, o którym 
mowa w art. 339 ust.1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe.

Tryb postępowania w spra-
wie udzielenia pomocy

A. Składanie wniosków:
Pomoc udzielana jest na wniosek 
rodziców ucznia (prawnych opie-
kunów, rodziców zastępczych, osób 
prowadzących rodzinny dom dziec-
ka), albo pełnoletniego ucznia, albo 
na wniosek nauczyciela, pracowni-
ka socjalnego lub innej osoby, za 
zgodą rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych, 
osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrekto-
ra szkoły, do której uczeń bę-
dzie uczęszczał w roku szkolnym 
2017/2018 do dnia 08 września 
2017 r.
Pełny tekst ogłoszenia na
www.gminaprzysucha.pl

Na sesji o przemocy w rodzinie
Raport z realizacji Gminnych 
Programów Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie za 2016 rok 
przedstawili radnym Rady Gminy 
i Miasta dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Przysusze Marzanna Seta 
i przewodniczący Zespołu Inter-
dyscyplinarnego Janusz Czubak.
Realizując zapisy ustawy z dnia 
12.04.2014 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmiana-
mi) i ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (Dz. U. 2015 poz.1286), Rada 
Gminy i Miasta Przysucha uchwa-
łą z dnia 19 maja 2016r. przyjęła 
„Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2021”.
Realizacja Programu odbywa się 
w oparciu o działania w zakresie 
profilaktyki przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, na rzecz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, 
w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Działania 
Programu mają charakter wielokie-
runkowy, dotyczą w szczególności 
profilaktyki przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie i pomocy osobom 
dotkniętym przemocą.
Zespół Interdyscyplinarny to gru-
pa specjalistów z rożnych insty-
tucji łącząca swoją wiedzę, umie-
jętności oraz możliwości w celu 
niesienia pomocy osobom krzyw-
dzonym oraz przeciwdziałania zja-
wisku przemocy na terenie gminy. 
W skład Zespołu wchodzą przed-
stawiciele MGOPS, Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, policji, oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji poza-
rządowych, kuratorzy sądowi.
W 2016r. odbyło się 5 posiedzeń 
Zespołu Interdyscyplinarnego. Do 
Zespołu wpłynęło 25 Niebieskich 
Kart, 5 Kart przeszło z poprzednie-
go roku. W 2016 roku powołano 28 

grup roboczych, które zajmowały się 
rozwiązywaniem problemów zwią-
zanych z wystąpieniem przemocy 
w indywidualnych przypadkach. 
W efekcie 30 osób zostało skiero-
wanych na terapię do Punktu Kon-
sultacyjnego w Przysusze, 5 osób 
zostało skierowanych do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, 5 osób skiero-
wano do prawnika i do psychologa 
przy Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie, 2 sprawców przemocy 
odbywa karę pozbawienia wolności 
za znęcanie się nad rodziną, 5 rodzin 
zostało objętych pomocą finansową 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej.
W ramach „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie” Policja w 2016 roku 
przeprowadziła 176 interwencji do-
mowych, w tym 44 dotyczące prze-
mocy w rodzinie.
Zadania w zakresie edukacji, wy-
chowania i opieki, w ramach 
których uwzględniono tematykę 

bezpieczeństwa, profilaktyki uza-
leżnień i przemocy wśród uczniów 
bardzo aktywnie realizowały pla-
cówki oświatowe funkcjonujące na 
terenie Gminy Przysucha.
Punkt Konsultacyjny w zakresie 
profilaktyki alkoholowej oraz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie 
przy Urzędzie Gminy i Miasta Przy-
sucha działa od 3 kwietnia 2013r. 
Spotkania z osobami korzystający-
mi z porad odbywają się w każdą 
środę, w godz. 15.30 – 18.00.
W 2016r. w Punkcie Konsultacyj-
nym udzielono porad, konsulta-
cji, terapii podczas 161 spotkań. 
W tym: praca z osobami stosujący-
mi przemoc w rodzinie i nadużywa-
jącymi alkoholu – 89 porad, praca 
z osobami stosującymi przemoc 
w rodzinie –10 porad, praca z oso-
bami doświadczającymi przemo-
cy w rodzinie – 32 porady, praca 
z członkami rodzin z problemem al-
koholowym – 12 porad, praca z oso-
bami nadużywającymi alkoholu lub 
uzależnionymi –13 porad, pozostałe 
porady, konsultacje – 5.
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Izba Regionalna powstała 
w Skrzyńsku
21 czerwca w Publicznej Szkole 
Podstawowej, w Skrzyńsku uroczy-
ście otwarto Izbę Regionalną. Myśl 
utworzenia takiego miejsca – szkol-
nego muzeum, pojawiła się przed 
paroma laty. Zbierano eksponaty, 
segregowano je... Prace nad utwo-
rzeniem Izby Regionalnej przyspie-
szyły, gdy skrzyńska PSP w roku 
szkolnym 2016/2017 przystąpiła do 
programu „Szkoły Aktywne w Spo-
łeczności”.
W uroczystości otwarcia Izby 
uczestniczyło wielu gości. Byli: 
Adam Pałgan – Zastępca Burmi-
strza Gminy i Miasta, ks. dziekan 
Andrzej Szewczyk – proboszcz 
i kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Staroskrzyńskiej, Sławomir Stance-
lewicz – dyrektor Przysuskiej Admi-
nistracji Oświaty, Stanisław Szustka 
– radny Rady Powiatu Przysuskie-
go, Jerzy Kwaśniewski – Prezes To-
warzystwa Kulturalnego im. Oskara 
Kolberga w Przysusze, Agnieszka 
Zarychta – Wójcicka – pracownik 
Muzeum im. O. Kolberga w Przy-
susze, Edward Pawlik – literat i pu-
blicysta, Maria Miśkowska – poet-
ka działająca w grupie „Ozimina”, 
Maria Siwiec – śpiewaczka ludowa, 
Andrzej Malik i Józef Kamiński 
– muzycy ludowi, Anna Szyszka 
i Agnieszka Górka – członkinie 
stowarzyszenia „Razem dla Skrzyń-
ska” oraz mieszkańcy Skrzyńska 
i okolicznych miejscowości.

Koordynator programu SAS – Elż-
bieta Agata Zawada podziękowa-
ła dyrekcji szkoły, nauczycielom, 
uczniom, rodzicom uczniów, stowa-
rzyszeniom, mieszkańcom Skrzyń-
ska i okolic – wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do sfinalizowania projektu utwo-
rzenia w Skrzyńsku Izby Regio-
nalnej. W tym gronie są m.in. dyr. 
szkoły Zofia Nawrocka, rodzice: 
Dominika Kilijanek, Renata Motyl, 
Dagmara Woźniak, Sylwia Choj-
nacka; nauczyciele i pracownicy 
szkoły, w tym: Andrzej Medyński 
i sama koordynatorka Elżbieta Aga-
ta Zawada.
Izba służyć będzie pogłębianiu wie-
dzy o ludowej tradycji i Małej Oj-
czyzny.
Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonał Adam Pałgan Zastępca 
Burmistrza Przysuchy wraz z za-
proszonymi gośćmi. Uroczystość 
uświetniły występy: Marii Siwiec 
z akompaniamentem Andrzeja Ma-
lika i Józefa Kamińskiego, Marii 
Miśkowskiej i Szkolnego Zespołu 
Ludowego „Kukułeczki”. Ponadto 
w ramach przygotowanego Pikniku 
Rodzinnego posmakować można 
było regionalnych potraw. Atrakcją 
dla najmłodszych była wizyta stra-
żaków i policjantów. Otwarcie Izby 
Regionalnej połączono z Piknikiem 
Rodzinnym.

(Inf.: Agata Zawada)

Święto Patronalne w Mariówce
Szkoły w Mariówce obchodziły uro-
czyście święto swojej patronki – św. 
Królowej Jadwigi. Rozpoczęto mszą 
św. w intencji uczniów, nauczycieli 
i absolwentów. Dyrektor placówki 
Agata Wyrodek wręczyła najważ-
niejsze nagrody w szkole: Perełki 
św. Królowej Jadwigi. Tę prestiżo-
wą nagrodę otrzymują uczniowie, 
którzy potrafią naśladować ideały 

patronki, łączyć zdobywanie wie-
dzy z troską o bliźnich, pomocą 
im i zaangażowaniem w grupach 
religijnych. Następnie w auli szkol-
nej odbył się koncert rapowy oraz 
przedstawienie pt. „O służącej, któ-
ra pokochała kupca”. Trzecią część 
uroczystości stanowiły rozgrywki 
sportowe.

Agata Paluch

60 lat ma OSP w Glińcu
Jubileusz 60-lecia działalności ob-
chodziła jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Glińcu. W nie-
dzielę 2 lipca odbyła się z tej okazji 
uroczysta zbiórka, w której obok 
druhów z OSP – Jubilatki, uczest-
niczyli mieszkańcy, zaprzyjaźnie-
ni strażacy z OSP, z terenu Gminy 
Przysucha, księża oraz przedstawi-
ciele samorządowych władz Gmi-
ny i Miasta. Na ręce prezesa OSP 
w Glińcu – dh Sylwestra Kiljanka, 
Zastępca Burmistrza Gminy i Mia-
sta Przysucha Adam Pałgan wrę-
czył sztandar ufundowany jednostce 
przez samorząd Gminy i Miasta.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
jubileusz 90 – lecia istnienia ob-
chodziła Ochotnicza Straż Pożarna 
w Smogorzowie. To jedna z naj-
starszych OSP na terenie Mazow-
sza. Natomiast w tym roku, w Dniu 
Święta Strażaków – 4 maja, otwar-
ciem wystawy „100-lecie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Przysusze”, 
Muzeum im. Oskara Kolberga 
zainaugurowało uroczystości jubi-
leuszowe związane ze stuletnią hi-
storią Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przysusze. „Setną” jubilatką jest 
OSP Przysucha.
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Puchar Polski  na boiskach w Toporni
Trzy dni, od piątku 14 lipca do 
niedzieli 16 lipca odbywał się 
w Przysusze Puchar Polski siat-
kówki plażowej mężczyzn. Lewia-
tan Beach Ball Przysucha 2017 był 
szczególnym wydarzeniem spor-
towym, ponieważ po raz pierwszy 
zmagania siatkarzy plażowych na 
boiskach w Toporni miały rangę 
Pucharu Polski.
Sympatycy siatkówki plażowej, 
którzy odwiedzili Topornię koło 
Przysuchy w lipcowy weekend 
mieli okazję, by oklaskiwać najlep-
szych w kraju siatkarzy plażowych. 
Emocji sportowych nie brakowało, 
a dostarczyła je wspaniała gra mie-
dzy innymi takich duetów jak Łuka-
sik – Ociepski, Kądzioła – Malec, 
Brożyniak – Janiak, bracia Andrys, 
Kiernoz – Zdybek czy Kaczmarek – 

Lewandowski. Dla przysuszan nie-
wątpliwie przyjemnością było do-
pingowanie rodzimym siatkarzom: 
braciom Buckim, Sebastianowi Sob-
czakowi i Michałowi Koryckiemu. 
Dopingowana przez grono kibiców, 
miejscowa para braci Bucki – Bucki 
zagrała świetnie. Przysuszanie byli 
o krok od sprawienia niespodzianki. 
Przysłowiowy „włos” dzielił ich od 
uzyskania sensacyjnego awansu do 
turnieju głównego.
Puchar Polski zdobyła ostatecznie 
para Łukasik – Ociepski, pokonu-
jąc w finale Kądziołę i Malca.
Atmosfera na boiskach w Topor-
ni była gorąca i to nie tylko dzięki 
niesamowitej grze plejady najlep-
szych polskich siatkarzy. Obok tur-
niejowych rozgrywek odbywało się 
bowiem wiele atrakcyjnych imprez 

towarzyszących.
W ramach Mistrzowskiego Week-
endu Sportu odbywały się warsztaty 
siatkówki plażowej dla dzieci – Kids 
Camp, animacje, konkursy, a także 
zajęcia ogólnorozwojowe fitness 
oraz Zumba, w których uczestniczy-
li wszyscy – od przedszkolaka do 
seniora.
W zajęciach siatkarskich dla naj-
młodszych prowadzonych przez 
Grzegorza Boćka i Grzegorza Szy-
mańskiego swoich sił spróbowała 
kilkudziesięcioosobowa grupa ma-
luchów.
Był też mecz oldboyów i Mecz 
Charytatywny Gwiazd, w którym 
wystąpili Grzegorz Szymański, 
Conrado Moreno i Mirosław Przed-
pełski przeciwko ekipie: Dj Ucho, 
Zygmunt Chajzer, Grzegorz Bociek. 

Fundusze uzyskane w jego ramach 
przeznaczone zostały na pomoc 
chorej, dwuletniej Wiktorii Jarosiń-
skiej.
Trzydniowe zmagania sportowe za-
kończyła Wielka Gala Disco Polo. 
Długo trwały wiwaty na cześć spor-
towców, padło wiele serdecznych 
słów życzeń i gratulacji dla siat-
karzy i organizatorów turnieju. Na 
pewno gratulacje należą się pomy-
słodawcy i organizatorowi Lewiatan 
Beach Ball Przysucha – Piotrowi 
Skibie, a podziękowania wszystkim 
sponsorom, w tym gospodarzowi 
wydarzenia – Gminie Przysucha.
Lewiatan Beach Ball Przysucha 
2017 na pewno przejdzie do historii 
najważniejszych wydarzeń sporto-
wych w Przysusze.

Hanna Jacobi
Zdjęcia – źródło: fanpage Beach 

Ball Przysucha
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W „Jedynce” integracyjnie

Apel o książce

Uroczystą mszą świętą i akademią 
zakończyli rok szkolny uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Przysusze. Część artystyczną 
akademii przygotowała klasa IVa 
– integracyjna. Jest to jedyny tego 
typu oddział w naszym regionie 
umożliwiający dzieciom niepeł-
nosprawnym wspólną edukację ze 
zdrowymi rówieśnikami. Ucznio-
wie tej klasy aktywnie uczestniczą 
w życiu szkoły, biorą udział we 
wszystkich imprezach okoliczno-
ściowych, apelach, wycieczkach, 
wspólnych wyjściach do kina i te-
atru. Występem podczas akademii 
mogli pokazać swoje talenty i udo-

wodnić, że potrafią wspaniale ze 
sobą współpracować. W programie 
wystąpili także uczniowie klasy VI 
b – zwycięzcy szkolnego konkursu 
talentów. Zaprezentowali ciekawą, 
autorską aranżację znanego prze-
boju. Zakończenie roku szkolnego 
to czas podsumowań, podziękowań 
oraz życzeń. Atmosfera była bar-
dzo podniosła, gdy dyrektor szko-
ły Grzegorz Jaszczura zaprosił na 
scenę uczniów, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki w nauce i zacho-
waniu. Pogratulował im wyników 
i wszystkim życzył udanego wypo-
czynku wakacyjnego.

Marta Szymczyk

13 czerwca w PSP nr 1 w Przysu-
sze miał miejsce apel poświęcony 
książce i jej czytelnikowi. Celem 
spotkania było zwrócenie uwagi 
na wartość książki, traktowanie jej 
z należytym szacunkiem. Ucznio-
wie przytoczyli wypowiedzi zna-
nych pisarzy i publicystów na temat 
książek. Program prowadzony był 
w konwencji Specjalnego Wydania 
Wiadomości. W krótkich migaw-
kach uczniowie przedstawili scenki 
jak nie należy zachować się w bi-
bliotece, zaprezentowali wiadomo-
ści z biblioteki szkolnej. Poinfor-
mowali, że dzięki systematycznemu 

wzbogacaniu księgozbioru bibliote-
ki o nowe, ciekawe pozycje, z roku 
na rok rośnie zainteresowanie książ-
ką wśród młodych czytelników. Ca-
łość programu dopełniły piosenki 
w wykonaniu dziewcząt.
Henryk Sienkiewicz powiedział: 
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo 
się czegoś nauczy, albo zapomni 
o tym, co mu dolega, albo zaśnie 
– w każdym razie wygra!” Dlatego 
nie bójcie się książek, tylko je czy-
tajcie – zabrzmiało na zakończenie 
apelu.

Agnieszka Gizińska

Najlepsi uczniowie z PSP nr 1 
w Przysusze otrzymali stypendia 
Burmistrza Gminy i Miasta Przy-
sucha dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów. Nagroda ta jest przyzna-
wana uczniom, którzy uzyskali 
w  danym  roku  szkolnym  średnią 
ocen ze wszystkich przedmiotów co 

najmniej 5,82 i wzorową ocenę z za-
chowania oraz legitymują się dodat-
kowymi osiągnięciami naukowymi, 
artystycznymi  i  sportowymi. Są  to: 
Igor Cieślikowski, Emil Cieślikow-
ski, Patrycja Karbownik, Paulina ła-
będzka oraz Wiktoria Woźniak.

Igor Cieślikowski  –  uzyskał  tytuł 
finalisty  Konkursu  Matematyczne-
go MKO oraz wyróżnienie w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny”.  Osiągnął  wyso-
kie  wyniki  w  sporcie:  VI  miejsce 
w  Lidze  Wojewódzkiej  Chłopców 
w piłce ręcznej, IV miejsce w Finale 
Międzypowiatowym  IMS  w  piłce 
ręcznej, I miejsce w koszykówce, II 
miejsce w czwórboju la, I miejsce 
w pływaniu stylem grzbietowym, II 
miejsce w pływaniu stylem dowol-
nym, IV miejsce w indywidualnych 
biegach  przełajowych  w  finałach 
Mistrzostw Powiatu.
Emil Cieślikowski  –  pełni  funk-
cję  przewodniczącego  klasy,  dzia-
ła  w  Samorządzie  Uczniowskim. 
Jego  osiągnięcia:  II  etap Konkursu 
Matematycznego organizowanego 
przez  MKO,  wyróżnienie  w  Mię-
dzynarodowym Konkursie „Kan-
gur  Matematyczny”,  VI  miejsce 
w  Lidze  Wojewódzkiej  Chłopców 
w piłce ręcznej, IV miejsce w Finale 
Międzypowiatowym  IMS  w  piłce 
ręcznej,  I  miejsce  w  koszykówce, 
II miejsce w czwórboju la, I m-ce 
w pływaniu stylem dowolnym i  III 
w stylu grzbietowym w finałach Mi-
strzostw Powiatu.
Patrycja Karbownik  –  wyróżnia 
się  zdolnościami  humanistycznymi 
i sportowymi. Aktywnie pracuje 
na  rzecz  szkoły.  Osiągnęła  bardzo 
wysokie wyniki w nauce  i  sporcie: 
II etap konkursu polonistycznego 
organizowanego  przez MKO;  tytuł 
Szkolnego i Powiatowego Mistrza 
Ortografii;  I  miejsce  w  biegach 

przełajowych, I miejsce w czwórbo-
ju la, I miejsce w koszykówce i II 
miejsce w piłce ręcznej Mistrzostw 
Powiatu., II miejsce w Biegu „Szla-
kiem Walk Hubalczyków”.
Paulina Łabędzka – aktywnie 
i kreatywnie uczestniczy w działal-
ności SU. Współpracuje ze szkolną 
gazetką  „Jedyneczka”.  Jest  lubiana 
przez  rówieśników.  Reprezentowa-
ła  szkołę  w  przeglądzie  laureatów 
Małego  Konkursu  Recytatorskie-
go w Radomiu. Brała udział w  za-
wodach sportowych, w których 
największe  sukcesy  to:  I  miejsce 
w czwórboju la, I m-ce w koszy-
kówce  i  II miejsce w piłce  ręcznej 
Mistrzostw Powiatu.
Wiktoria Woźniak – wzorowo 
wypełnia  powierzone  obowiązki 
jako  przewodnicząca  Samorządu 
Uczniowskiego.  Cieszy  się  ogól-
nym uznaniem uczniów i pracowni-
ków  szkoły,  o  czym  świadczy  fakt 
wybrania  jej  na  drugą  kadencję. 
Bierze udział w konkursach przed-
miotowych i zawodach sportowych, 
służy pomocą kolegom. Brała udział 
w zawodach sportowych, w których 
największe  sukcesy  to:  I  miejsce 
w czwórboju la i II miejsce w piłce 
ręcznej Mistrzostw Powiatu.
Osiągnięcia  uczniów  „Jedynki”  po 
raz kolejny potwierdzają zasadność 
uzyskanego  przez  placówkę  tytułu 
„Szkoły  Odkrywców  Talentów”. 
Sukcesy  stypendystów  stanowią 
powód do dumy nie tylko dla nich 
samych, ale także dla rodziców i na-
uczycieli.

Stypendium dla najlepszych
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W „Dwójce” zbilansowano wyniki
Wszyscy uczniowie szkoły licz-
nie brali udział w organizowanych 
w szkole i poza nią konkursach 
z różnych dziedzin wiedzy oraz 
zawodach sportowych. Na wyróż-
nienie zasługuje m.in. Natalia Woj-
dył z kl. VIb, która reprezentowała 
szkołę na szczeblu rejonowym kon-
kursu polonistycznego organizowa-
nego przez Mazowieckie Kurato-
rium Oświaty, zdobyła również III 
miejsce za wykonanie piosenki na 
festynie w „Cztery Żywioły” organi-
zowanym przez Związek Gmin Ra-
domka. Wyróżnili się także zawod-
nicy, którzy w Międzypowiatowej 
Lidze Piłki Siatkowej w kategorii 
„dwójek” w składzie: Kacper Po-
lak i Jakub Kieszek (kl. III) zajęli II 
miejsce, zdobywając srebrny medal 
oraz chłopcy z klasy szóstej, którzy 
w kategorii „czwórek”, w składzie: 
Jakub Polak, Michał Kędzierski, 
Piotr Pakosz, Kacper Wieprzycki, 
Maciej Milczarek, Patryk Ciecier-
ski, Błażej Korycki oraz Jakub So-
wiński okazali się najlepsi, zajmując 
I miejsce i zdobywając złoty medal. 
Drużynowo chłopcy wszystkich ka-
tegorii zajęli II miejsce.
Dzięki postawie uczniów szkoła za-
jęła III miejsce w klasyfikacji szkół 
w Biegu Szlakiem Walk Hubalczy-
ków, a także dwukrotnie II miej-
sce w konkursie na plakat, w kon-
kursach organizowanych przez 

Uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 na uroczystym apelu 
kończącym rok szkolny 2016/2017 
poznali efekty swojej całorocz-
nej pracy. Podsumowania doko-
nała dyrektor szkoły Ewa Kania. 
41 uczniów klas IV-VI uzyskało 
świadectwa z wyróżnieniem. Jakub 
Polak, uczeń klasy VIa uzyskał naj-
wyższą średnią ocen w szkole – 6,0. 
Jest on również zwycięzcą wielu 
konkursów szkolnych i pozaszkol-
nych, m.in.: reprezentował szkołę 
na szczeblu rejonowym konkursu 
matematycznego organizowanego 

przez Mazowieckie Kuratorium 
Oświaty, uzyskał wynik bardzo 
dobry w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur”, 
zajął I miejsce w konkursie przyrod-
niczym w ramach festynu „Czas na 
las” organizowanego przez Związek 
Gmin Radomka oraz reprezentował 
szkołę z sukcesami w zawodach 
sportowych. Za wybitne osiągnię-
cia w nauce i sporcie Jakub otrzy-
mał stypendium Burmistrza Gminy 
i Miasta Przysucha. Stypendia na-
ukowe w szkole otrzymało również 
23 uczniów z najwyższymi średnimi.

22 czerwca zakończyli rok szkolny 
trzecioklasiści Publicznego Gim-
nazjum im. św. Stanisława Kost-
ki w Przysusze. Na uroczystości 
odbytej w Domu Kultury, obecni 
byli zaproszeni goście, nauczyciele 
i rodzice. Uroczystość przyjęła kon-
wencję telewizyjnej „Sprawy dla 
reportera”, a w rolę dziennikarzy 
wcielili się Iza Włodarczyk i Marcel 
Dubaj. Nawiązując do historii szko-
ły, zaprosili do obejrzenia programu 
będącego relacją z jej pożegnania.
Absolwenci PG przedstawili bogaty 
program artystyczny, który z dużą 
swadą i poczuciem humoru popro-
wadzili Weronika Woźniak i Adam 
Wójcik. Na poważnie i na wesoło 
młodzież wspominała lata spędzone 
w szkole oraz kwiatami i piosenką 
podziękowała dyrekcji, nauczycie-
lom i pracownikom gimnazjum. 
Wychowawcy zostali dodatkowo 
obdarowani portretami, które wy-
konała Wiktoria Widulińska, roz-
poczynająca po wakacjach naukę 
w Liceum Plastycznym w Kielcach. 
Nie zabrakło muzyki, tańca, scenek 
kabaretowych i wierszy. Na scenie 
zagrał wyjątkowy zespół muzycz-
ny. Stworzyli go nauczyciele: Karol 
Sionek i Dominik Szymczyk, uczeń 
Antek Frasuński, rodzic Mirosław 
Pakosz oraz gościnnie Dariusz Rej-

mer. Ponadto na akordeonie zagrał 
Kuba Sokołowski, a na keyboardzie 
– Kamila Duchnik. Jako solistki 
zaśpiewały Julka Czernik i Karo-
lina Pakosz. Pięknie zabrzmiała 
piosenka „Nie płacz Ewka”, którą 
wykonali w duecie Karolina Pakosz 
i dyrektor szkoły Leszek Wamil. Na 
zakończenie nie zabrakło wzruszeń, 
gdy na scenę ponownie wyszedł 
dyrektor. W miejsce pożegnalnego 
przemówienia zabrzmiały słowa 
przeboju: „Przeżyj to sam”. Refren 
śpiewali wszyscy.
Świadectwa ukończenia gimnazjum 
otrzymało 120 absolwentów. Dy-
rektor szkoły wręczył także nagrody 
uczniom, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki w nauce, w sporcie, konkur-
sach oraz za aktywną pracę w samo-
rządzie uczniowskim. Najwyższą 
średnią ocen wśród trzecioklasistów 
uzyskali: Dominik Wijatkowski 
(5,72), Weronika Woźniak (5,67), 
Wiktoria Iwańska (5,22), Kami-
la Korycka (5,17), Adam Wójcik 
(5,12), Patrycja Bielecka, Wiktor 
Papis i Jakub Sokołowski (5,06), 
Lena Ślęzak, Izabela Włodarczyk 
kl. 3a i Izabela Włodarczyk kl. 3b 
(5,0).
Stypendia Burmistrza dla wybit-
nie uzdolnionych gimnazjalistów
Czworo uczniów przysuskiego gim-

Związek Gmin Radomka podczas 
festynów „Czas na las” i „Cztery 
Żywioły”
Chlubę szkole przynosili również 
najmłodsi: Antoni Wojdył z kl. I, 
który otrzymał wyróżnienie w kon-
kursie recytatorskim na etapie po-
wiatowym, Kacper Skuza z kl. IIa 
i Jakub Kieszek z kl. IIIb, którzy 
otrzymali wyróżnienia w konkursie 
matematycznym Kangur.
Przez cały rok w szkole prowadzone 
były działania w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnic-
twa. Uczniowie pod opieką nauczy-
cieli przygotowywali różnorodne 
projekty promujące czytelnictwo, 
których efektem były prace pla-
styczne, prezentacje multimedialne, 
przedstawienia oraz apele. W szko-
le odbywał się konkurs czytelniczy, 
w którym zwyciężczynią okazała 
się Julia Kietla z klasy VIb, która 
może pochwalić się również wspa-
niałą średnią ocen – 5,83. W klasach 
młodszych najlepszymi czytelnicz-
kami okazały się Izabela Romanik 
i Barbara Gołyska z klasy IIIa oraz 
Zuzanna Janus z klasy IIIb.
Za te oraz wiele innych sukcesów, 
dyrektor szkoły podziękowała 
uczniom, ich nauczycielom oraz 
rodzicom, którzy wspierają szkołę 
w jej działaniach wychowawczych 
i dydaktycznych. Pogratulowała 
wszystkim uzyskania promocji do 
kolejnej klasy i życzyła udanych 
oraz bezpiecznych wakacji.

Gimnazjaliści pożegnali szkołę

nazjum otrzymało stypendia Bur-
mistrza Gminy i Miasta Przysucha 
dla wybitnie uzdolnionych uczniów 
w ramach Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży. Są to:
 – Dominik Wijatkowski – tego-
roczny laureat Konkursu Matema-
tycznego, organizowanego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty, uczestnik konkursu fizycznego 
i chemicznego na etapie rejonowym, 
zdobywca wyróżnienia w Między-
narodowym Konkursie Matema-
tycznym „Kangur” oraz tytułu kaon 
w Polsko-Ukraińskim Konkursie 
Fizycznym „Lwiątko”.
 – Weronika Wożniak – uczest-

niczka etapu rejonowego Konkursu 
Języka Polskiego, organizowane-
go przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, dwukrotna zdobywczyni 
tytułu Mistrza Języka Polskiego 
w konkursie szkolnym.
 – Jakub Norek i Oskar Kudyba – 
zdobywcy II m. w Mistrzostwach 
Mazowsza w siatkówce plażowej, 
II m. w Mistrzostwach Mazowsza 
w siatkówce halowej, II m. w Mi-
strzostwach Mazowsza LZS. Ponad-
to Oskar Kudyba został powołany 
do kadry Polski w siatkówce plażo-
wej i po wakacjach będzie uczniem 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
PZPS w Spale.
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Mocny początek sezonu!

Zbliżające się wakacje to okazja 
do relaksu i odpoczynku po tru-
dach roku szkolnego. Aby zachęcić 
uczniów do spędzenia tego czasu 
aktywnie i na świeżym powietrzu 
20 i 22 czerwca nauczyciele wy-
chowania fizycznego w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 – Edyta 
Szymańska i Patryk Walasek – zor-
ganizowali rozgrywki sportowe 
w ramach Szkolnego Dnia Sportu. 
20 czerwca rywalizowali uczniowie 
klas starszych, a 22. uczniowie klas 
I-III. Zawodnicy wystąpili między 
innymi w takich konkurencjach jak: 
kręcenie hula-hop, żonglerka piłką, 
wyścigi w workach, bieg z jajkiem, 

przeciąganie liny i sztafeta. Obo-
wiązywała zasada, iż we wszystkich 
konkurencjach startują zarówno 
chłopcy, jak i dziewczynki. Po pod-
sumowaniu wyników wszystkich 
konkurencji wyłoniono zwycięz-
ców. Wśród klas IV-VI okazała się 
nim klasa VIa, a w klasach młod-
szych zwyciężyli uczniowie z kla-
sy IIIb. Każda z klas otrzymała od 
organizatorów pamiątkowy dyplom. 
Na zakończenie drużyny piłkarskie 
z każdej klasy rozegrały serię me-
czów. Atmosfera zawodów była go-
rąca. Wszystkim dopisywał świetny 
humor.

Piłkarze MKS Oskar Przysucha 
rozpoczęli treningi i mecze sparin-
gowe. W lipcu i pierwszych dniach 
sierpnia w sparingach spotkają się 
z LKS Promna, Mazowsze Grójec, 
Drogowiec Jedlińsk, Granat Skar-
żysko-Kamienna, Ceramika Opocz-
no i Neptun Końskie. Część z tych 
spotkań Oskar rozegra na własnym 
boisku.
Znany jest już terminarz rozgrywek 
czwartej ligi mazowieckiej w no-
wym sezonie. W pierwszym meczu 
(12/13 sierpnia) Oskar podejmie 
u siebie Błoniankę Błonie. Tydzień 
później czeka ich wyjazd do Prusz-
kowa na mecz z rezerwami Znicza, 
a następnie dwa trudne pojedynki 
z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 
oraz radomską Bronią.

1 kolejka, 12/13 sierpnia: Oskar – 
Błonianka Błonie
2 kolejka, 19/20 sierpnia: Znicz II 
Pruszków – Oskar
3 kolejka, 26/27 sierpnia: Oskar – 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
4 kolejka, 30 sierpnia (środa): Broń 
Radom – Oskar
5 kolejka, 2/3 września: Oskar – 
Drogowiec Jedlińsk
6 kolejka, 9/10 września: Mazur 
Karczew – Oskar
7 kolejka, 16/17 września: Oskar – 
Wilga Garwolin
8 kolejka, 23/24 września: Oskar – 
Sparta Jazgarzew
9 kolejka, 30 września/1 październi-
ka: Promna – Oskar
10 kolejka, 7/8 października: Oskar 
– Perła Złotokłos
11 kolejka, 14/15 października: Na-
przód Skórzec – Oskar
12 kolejka, 21/22 października: 
Oskar – Piaseczno
13 kolejka, 28/29 października: Pili-
ca Białobrzegi – Oskar
14 kolejka, 4/5 listopada: Oskar – 
Mszczonowianka
15 kolejka, 11/12 listopada: Energia 
Kozienice – Oskar
Piłkarska jesień zapowiada się cie-
kawie, tym bardziej, że w składzie 
Oskara duże zmiany.

21 czerwca na obiektach sportowych 
PSP nr 1 w Przysusze odbył się 
Turniej Piłki ręcznej organizowany 
w celu propagowania tej dyscypli-
ny oraz poświęcony nauczycielowi 
PSP 2 i Gimnazjum w Przysusze – 
Sławomirowi Januchcie.
W zawodach zmierzyły się repre-
zentacje dziewcząt i chłopców 
z PSP nr 1 w Przysusze i ZSO 
w Wieniawie. Dodajmy, że w tych 
placówkach funkcjonują oddziały 
sportowe o kierunku piłki ręcznej.
W rywalizacji dziewcząt brały 
udział 4 zespoły. PSP 1 reprezen-
towały: klasa V: Seta Dominika, 
Korycka Julia, Zarębska Małgorza-
ta, Nowak Weronika, Zbroszczyk 
Milena, Samson Iwona, Iskrzyńska 
Sara, Jaszczura Adrianna, Sma-
gowska Martyna, Płóciennik Julia, 
Mastalerz Julia, Orzechowska Wik-
toria, Włodarczyk Marlena, Jurczyk 
Julia, Kobyłka Alicja, Gajda Nata-
lia; klasa VI: Wijatkowska Karoli-
na, Łabędzka Paulina, Karbownik 
Patrycja, Seta Julia, Sipa Kinga, 

Kucharczyk Emilia, Jurczyk Klau-
dia, Molik Julia.
Kolejność turnieju dziewcząt: 1. 
PSP 1 kl. VI, 2. Wieniawa kl. V, 3. 
PSP 1 kl. V, 4. Wieniawa kl. VI.
W rozgrywkach chłopców uczest-
niczyły 3 zespoły. PSP 1 repre-
zentowali: klasa VI: Brzyk Piotr, 
Brzyk Łukasz, Cieślikowski Igor, 
Cieślikowski Emil, Włodarczyk 
Jakub, Mastalerz Szymon, Moraw-
ski Bartłomiej, Woźniak Hubert, 
Dębski Hubert, Stolarski Stanisław, 
Próchnicki Filip; klasa V: Grzegor-
czyk Marcin, Malczak Igor, Ścibak 
Bartek, Wieprzycki Miłosz, Woj-
ciechewicz Bartek, Fijołek Kry-
stian, Frasuński Karol, Piecyk Jan, 
Czyżewski Kacper, Polak Bartosz, 
Pietras Oliwier, Wolański Filip, 
Bąk Karol, Dobroń Karol, Iskrzyń-
ski Bartosz, Osuchowski Grzegorz.
Kolejność turnieju chłopców: 1. 
PSP 1 kl. VI, 2. PSP 1 kl. V, 3. ZSO 
Wieniawa.
Zespoły otrzymały pamiątkowe pu-
chary i dyplomy.

Para Jacek Woźniak / Jakub Wrze-
sień zajęła 3. miejsce w Półfinało-
wym Turnieju Mistrzostw Polski, 
które odbyły się w Warszawie, 
w dniach 4-5 lipca i tym samym 
zapewniła sobie udział w Mistrzo-
stwach Polski, które odbędą się rów-
nież w Warszawie 17-18 lipca. Dru-
ga para Jakub Norek / Oskar Kutyba 
w tym samym turnieju zajęła szóste 
miejsce.
Przypomnijmy, że Jacek Woźniak 
i Jakub Wrzesień to ubiegłoroczni 
absolwenci Publicznego Gimna-

zjum im. św. Stanisława Kostki 
w Przysusze, uczniowie klasy spor-
towej o profilu piłki siatkowej. Byli 
powołani przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej do Kadry Narodo-
wej w Siatkówce Plażowej na se-
zon 2016. Natomiast Oskar Kutyba 
i Jakub Norek już rok temu uczest-
niczyli w obozie przygotowującym 
zawodników do II Turnieju Nadziei 
Olimpijskich.
Trenerem siatkarzy jest Wojciech 
Norek.

X Turniej Piłki Ręcznej 
im. Sławomira Januchty

Dobry sezon dla siatkarzy plażowych
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ŚDS w Zakopanem Ikony księdza Stanisława
6 czerwca uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Ru-
skim Brodzie przy Fundacji Razem 
wyjechali na dwudniową wycieczkę 
do Zakopanego. Korzystając z pięk-
nej pogody udaliśmy się najpierw do 
Niedzicy nad Jezioro Czorsztyńskie, 
gdzie zwiedziliśmy okolicę z pokła-
du statku “Harnaś”. Podczas rejsu po 
jeziorze mogliśmy podziwiać takie 
zabytki jak Zamek Dunajec, Zamek 
w Czorsztynie czy Zaporę Wodną. 
Następnym przystankiem był głów-
ny cel podróży – Zakopane, gdzie 
udaliśmy się pod skocznię Wielką 
Krokiew, a następnie podzieliliśmy 
się na dwie grupy, jedna została pod 
skocznią spędzając czas na wybie-
raniu pamiątek, a druga udała się 
na krótki spacer Doliną Białego. 
Po tak intensywnym dniu udaliśmy 
się na nocleg do miejscowości Ząb, 

która słynie z pięknych widoków na 
panoramę Tatr, gdyż jest najwyżej 
położoną miejscowością w Polsce. 
Gospodarze przywitali nas prze-
pyszną góralską kwaśnicą, a wie-
czorem przygotowali dla nas grilla. 
Następnego dnia po śniadaniu uda-
liśmy się z powrotem do Zakopa-
nego, ale tym razem na Krupówki. 
Głównym punktem programu tego 
dnia był wjazd koleją na Gubałów-
kę. Po powrocie z Gubałówki czekał 
na nas kolejny punkt wycieczki – 
zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego, gdzie 
nasi uczestnicy mogli poznać bliżej 
historię regionu oraz bogactwo kul-
tury Tatr i Podhala. Naszą przygodę 
z Zakopanem zakończyliśmy spa-
cerem po Krupówkach i smacznym 
posiłkiem.

Ilona Seta

Kapele grały, publiczność tańczyła
9 lipca w parku miejskim, w Przy-
susze odbył się coroczny przegląd 
kapel ludowych. Impreza organizo-
wana przez Dom Kultury cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem. Sym-
patycy muzyki ludowej nie tylko 
oklaskiwali wykonawców, ale też 

bawili się tańcząc w rytm polki czy 
oberka. W przeglądzie udział wzięły 
kapele: Jana Wochniaka z Wienia-
wy, Andrzeja Malika ze Skrzyńska, 
Jana Maraska z Przysuchy, Tade-
usza Lipca z Wygnanowa i Sylwe-
stra Gajdy z Potworowa.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze prowadzi wakacyjne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Spotkania będą się odbywały do 31 sierpnia w śro-
dy i czwartki o godz. 11:00. 

ŚRODY: Zabawy z filcem - samodzielne szycie zabawek oraz „Opoczyń-
ski strój ludowy” – zajęcia dla maluchów (wiek 3+): poznawanie elemen-
tów dawnego ubioru, własnoręczne wykonanie fartuszków z kolorowego 
papieru i cekinów. 

CZWARTKI: Warsztaty tkackie – zajęcia w oparciu o film „Od nitki do 
tkaniny”: wykonywanie „dywaników” na ramce tkackiej oraz „W kręgu 
opoczyńskiego haftu” - warsztaty przybliżające techniki powstawania ha-
ftu krzyżykowego.
Koszt udziału: 4 zł od osoby. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych 
terminów zajęć. Na zajęcia obowiązują zapisy (tel. 48 675 22 48). 

WAKACJE Z MUZEUM

28 czerwca w przysuskim Domu 
Kultury odbyło się otwarcie wy-
stawy ikon ks. Stanisława Drąga. 
W wernisażu uczestniczyło wielu 
mieszkańców Przysuchy i okolic. 
Autor prac – kapłan artysta ks. Sta-
nisław Drąg z pasją opowiadał o 
sztuce cerkiewnej, ubarwiając swoją 
opowieść wieloma ciekawostkami 
związanymi z powstaniem niektó-

rych, zaprezentowanych na wysta-
wie prac. Ks. Stanisław Drąg two-
rzy ikony od niemal 50 lat. Nazywa 
je „deskami do nieba – wieczorną i 
nocną modlitwą ukrytą w malowa-
nych deskach”. Poza tworzeniem 
ikon kapłan maluje też akwarelami, 
dokumentując na płótnie piękno ar-
chitektury i pejzaży.
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Wakacyjne festyny – rodzinnie i bezpiecznie
Na festynie w Krajowie

Na pikniku w Janikowie

7 lipca w Krajowie odbył się Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przysusze. Uczest-
nikom zapewniono wiele atrakcji. 
Największym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych cieszyły się 
zabawy i konkursy z nagrodami, 
loteria fantowa, zabawy bańkami 
mydlanymi oraz malowanie twarzy. 
W rywalizacjach sportowych mogły 
się zmierzyć nie tylko dzieci, ale 

również rodzice, którzy wykazali 
się dużą sprawnością fizyczną i za-
angażowaniem.
W festynie uczestniczyli policjanci 
z przysuskiej KPP, którzy w ramach 
działań „Bezpieczne Wakacje 2017” 
oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo” 
mówili o zasadach bezpieczeństwa 
podczas wakacji. Dużo emocji 
wśród uczestników festynu wywo-
łały pokazy zaprezentowane przez 
strażaków z Państwowej Straży Po-

W niedzielę 25 czerwca mieszkańcy 
Janikowa bawili się na Rodzinnym 
Pikniku. Przed miejscową świetlicą 
wiejską stanęła estrada, na której 
wszystkich bawiły zespoły: Babska 
Rzeczpospolita z Klwowa, zespół 
ludowy Przystalanki, zespół folklo-

rystyczny „Wieniawa”, kapela An-
drzeja Malika, zespół akordeonowy 
i soliści Szkoły Muzycznej z Borko-
wic oraz zespół muzyczny „Lamba-
da” i DJ Promil, który poprowadził 
wspólną zabawę pod gwiazdami.
Atrakcji nie brakowało. Dzieci ko-

żarnej w Przysusze. Mieszkańcom 
Krajowa na festynie towarzyszyli 
przedstawiciele samorządowych 
władz gminy i miasta. W ich imieniu 
życzenia dobrej zabawy złożył Za-
stępca Burmistrza Przysuchy Adam 
Pałgan. Sponsorom za zorganizo-
wanie poczęstunku podziękowała 
dyrektor M-GOPS w Przysusze Ma-
rzanna Seta. Wspólną zabawę przy 
ognisku uświetnili muzycy z Domu 
Kultury w Przysusze.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Przysusze infor-

muje, że 17 sierpnia 2017r. orga-
nizuje dla dzieci z terenu Gminy 
i Miasta Przysucha wycieczkę 
w Góry Świętokrzyskie. W pro-
gramie m.in.: zwiedzanie ruin 
dawnej Huty w Samsonowie, Par-
ku Miniatur Zabytków, Krainy 
Zabawy, Muzeum im. Orła Bia-
łego oraz kompleksu wielkofor-
matowych zbiorników wodnych 
– Oceanika.
Zainteresowanych M-GOPS prosi 
o kontakt i zaprasza do swojej sie-
dziby w Przysusze ul. Grodzka 5.

rzystały z dmuchanych zjeżdżalni 
i wraz z rodzicami uczestniczyły 
w licznych konkursach i konkuren-
cjach sportowych. Dopisała pogoda 
i humory. Muzyka zagrzewała do 
tańca, a gorące kiełbaski z grilla 
smakowały wyśmienicie. W pikni-
ku uczestniczyli radni Rady Gminy 
i Miasta, z mieszkańcami bawił się 
też Zastępca Burmistrza Przysuchy 

Adam Pałgan.
Piknik zorganizowany był przez 
Kółko Rolnicze w Janikowie wraz 
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Za-
kręcone Babki”, będącego częścią 
Kółka Rolniczego Janików, a part-
nerami: Urząd Gminy i Miasta 
Przysucha, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Razem dla Ra-
domki” i przysuski „Hortex”.


