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Obchody Święta Niepodległości 
w Przysusze, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, rozpoczęły się uro-
czystymi apelami w przysuskich 
placówkach oświatowych. Nato-
miast w sobotę 11 listopada, w ko-
ściele p.w. św. Jana Nepomucena 
w Przysusze najpierw odbyła się 
msza święta w intencji Ojczyzny, 
a następnie uroczystość złożenia 
kwiatów na zbiorowych mogiłach: 
żołnierzy Wojska Polskiego Ar-
mii Prusy oraz 
żołnierzy 23. 
Pułku Ułanów 
Grodzieńsk ich, 
z n a j d u j ą c y c h 
się na miejsco-
wym cmentarzu. 
Kwiaty składa-
ły delegacje sa-
m o r z ą d o w y c h 
władz powiatu 
p r z y s u s k i e g o , 
gminy i miasta 
Przysucha, kom-
batantów, leśni-

ków, harcerzy, przysuskich szkół 
i organizacji społecznych. W uro-
czystości uczestniczyły liczne pocz-
ty sztandarowe, a oprawę muzycz-
ną zapewniła Przysuska Orkiestra 
Dęta. Uroczystości obchodów 99. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości zakończył odbyty 
w Domu Kultury patriotyczny kon-
cert pn. „Polskie drogi do wolno-
ści”. Wystąpił warszawski zespół 
wokalno – aktorski „Sonanto”.
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Minimalnie wzrosną
Podatki od nieruchomości i od 
środków transportowych w 2018 
roku wzrosną jedynie o 2% – zdecy-
dowali radni Rady Gminy i Miasta 
Przysucha na sesji 9 listopada.
Radni Rady Gminy i Miasta Przy-
sucha przyjęli uchwałę o wysokości 
podatków od nieruchomości i środ-
ków transportowych w 2018 roku. 
Zaakceptowali podniesienie ich 
wysokości o 2%. – Jest to wzrost 
minimalny, stawki podatków lo-
kalnych w naszej gminie, obowią-
zujące w bieżącym roku i te, które 
będą obowiązywały w 2018 roku 
są znacznie niższe od stawek, któ-
re dopuszcza ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych – informuje 
Anna Szklarczyk kierownik Wy-
działu Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu Gminy i Miasta.
Dodajmy, że przez trzy kolejne 
lata wysokość stawek podatków 
od nieruchomości i środków trans-
portowych była utrzymywana na 
niezmienionym poziomie, a w roku 
bieżącym była wyższa także tylko 
o 2%. Uchwała uwzględnia zwol-
nienia z opłaty podatkowej. Są to 
grunty i budynki zajęte na potrzeby 
prowadzenia działalności w zakre-
sie pomocy społecznej, kultury czy 
ochrony przeciwpożarowej. Uchwa-
ła została przyjęta jednogłośnie.
PGKiM informuje
Informację o funkcjonowaniu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej wy-
słuchali radni RGiM. Przedstawił 
ją Prezes Zarządu PGKiM Jaro-
sław Korycki. Przypomnijmy, że 

w kwietniu br. zakończyła się ka-
dencja Zarządu PGKiM w Przysu-
sze. Odbyło się Walne Zgromadze-
nie Wspólników. Wybrano Zarząd 
na kolejną kadencję i z dniem 1 
maja stanowisko Prezesa spółki po-
wierzono Jarosławowi Koryckiemu.
Z informacji przedstawionej rad-
nym wynika, że od dnia podjęcia 
działalności przez Zarząd spółki 
w nowo wybranym składzie od-
były się przetargi na zakup paliw 
płynnych na potrzeby transportu 
PGKiM, zakup paliw stałych dla 
potrzeb kotłowni, zakup nowego 
samochodu pod zabudowę hakową 
dostosowanego do zabudowy także 
beczkowozem asenizacyjnym oraz 
na przygotowanie dokumentacji 
projektowej modernizacji kotłow-
ni przy ul. Radomskiej. Ponadto 
PGKiM zakończył odbiór I etapu 
przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Przysusze, dokonał zakupu pomp 
do przepompowni w stacji ujęcia 
wody w Przysusze, które zaopatruje 
w wodę ponad 80% terenu gminy, 
zakupiono też materiały do remon-
tu pieca co. w budynkach „wetery-
narii”, dokonano latem przeglądu 
kotłowni w mieście, na bieżąco 
wykonywane są remonty przyłą-
czy wodno – kanalizacyjnych, za-
kończono inwestycję przekładania 
głównej magistrali wodnej przy 
ul. Madeja w Przysusze, aktualnie 
trwają prace przy instalowaniu ru-
rociągu wodnego w ul. Czerwiń-
skiego, wykonywano też czysz-
czenie rowów na terenie sołectw 
Skrzyńsko i Zbożenna, przebudo-

wano trzy przydomowe oczyszczal-
nie ścieków w Woli Więcierzowej. 
Prezes PGKiM poinformował rów-
nież o głównych zadaniach spółki 
do realizacji w 2018 roku. Należą 
do nich: przebudowa kotłowni przy 
ul. Radomskiej w Przysusze z wę-
glowej na gazową, przygotowanie 
dokumentacji projektowej i tech-
nicznej analogicznej przebudowy 
kotłowni na Osiedlu w Przysusze 
oraz wyburzenie zagrażających 
bezpieczeństwu kominów drugiej 
i nieczynnej aktualnie kotłowni 
na Osiedlu. Na bazie wyremon-
towanych obiektów tej kotłowni 
mogłaby w niedalekiej przyszłości 
powstać kolejna kotłownia gazowa. 
Ponadto PGKiM realizuje zalece-
nia Państwowej Straży Pożarnej 
dotyczące sprawności hydrantów 

na terenie gminy i przygotowuje się 
do wykonania zaleceń Głównego 
Inspektoratu Weterynarii w spra-
wie przystosowania obecnego przy-
tuliska dla bezdomnych zwierząt 
w Przysusze do wymogów spełnia-
nych przez schroniska.
O funkcjonowaniu PGKiM w 2017 
roku radni dyskutowali na posie-
dzeniach poszczególnych komisji 
Rady. Na sesji 9 listopada infor-
mację przedstawioną przez Zarząd 
spółki przyjęli.
Gminne programy na 2018 rok 
uchwalone
Rada Gminy i Miasta 9 listopada 
przyjęła na 2018 rok gminne pro-
gramy: rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii i współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie „Razem dla Ra-
domki” w II półroczu 2017 roku 
przeprowadziło dwa konkursy 
na wybór projektów granto-
wych, w ramach których udzieliło 
wsparcia 29 projektom na łączną 
kwotę blisko 400 tys. zł. Wśród 
tych projektów wybranych zo-
stało 9 inicjatyw, zgłoszonych do 
realizacji w 2018 roku przez orga-
nizacje pozarządowe i instytucje 
kultury z terenu gminy Przysu-
cha. Są to:

 – Stowarzyszenie Chóru Nauczy-
cielskiego Canto: zgłoszone dwa 
projekty: „Jubileuszowy koncert 
z okazji 25-lecia działalności Chó-
ru Nauczycielskiego Canto” – przy-
znane dofinansowanie 7565,00 zł 
oraz w II naborze: „Nagranie płyty 
z okazji 25 – lecia działalności Chó-
ru Nauczycielskiego „Canto”;

 – Dom Kultury w Przysusze: zgło-
szone dwa projekty: „Edukacja 
osób z grupy 50+ działanie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku” – przyzna-
ne dofinansowanie 8900,00 zł oraz 
w II naborze: „Stworzenie sieci 
punktów informacyjnych na terenie 
Gminy i Miasta Przysucha” (m.in.: 
ustawienie sieci tablic informacyj-
nych o zabytkach, ciekawych miej-
scach w Przysusze i okolicznych 
miejscowościach);

 – Towarzystwo Kulturalne im. 
Oskara Kolberga: dwa projekty: 
Wydanie publikacji „Przysucha 
2016 okiem z wichrowego wzgó-
rza” Edwarda Pawlika – przyznane 
dofinansowanie 10 775,00 zł oraz 
w II naborze: Wydanie publikacji 
„Dębińscy z Przysuchy – między 
Polską a Ameryką”;

 – Młodzieżowa Akademia Pił-
ki Siatkowej: dwa projekty: „Mi-
strzowsko – sportowe ferie w Przy-
susze” – przyznane dofinansowanie 
7333,00 zł oraz w II naborze: „Fi-
nały Mistrzostw Polski Mężczyzn 
i Kobiet – Beach Ball Przysucha 
2018”.

 – Stowarzyszenie „Razem dla 
Skrzyńska”: jeden projekt w II 
naborze: „Aktywne Skrzyńsko” – 
Projekt wielozadaniowy.
Wymienione projekty zrealizowa-
ne będą w 2018 roku.
Informujemy ponadto, że LGD „Ra-
zem dla Radomki” prowadzi szereg 
atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleń 
mających na celu podnoszenie kom-
petencji pracowników instytucji 
samorządowych, kultury, placówek 
oświatowych, radnych, przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych. 
Szczegółowe informacje na www.
razemdlaradomki.pl

Granty dla Przysuchy

UROCZYSTY 11 LISTOPADA

Relacja: strony 6 i 7



Przed zimą pracownicy PSK porządkują tereny zielone w mieście
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Przygotowania do zimy
Radni Rady Gminy i Miasta na 
sesji 9 listopada zapoznali się 
z informacją Miejsko – Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Przysuskiej Służby Komunalnej 
na temat przygotowań do zbliża-
jącej się zimy.

Miejsko – Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Przysusze: 
w okresie zimowym zapewnia po-
moc m.in. w zakupie opału, leków, 
żywności czy zimowej odzieży. 
Dotychczas zasiłki na zakup opa-
łu otrzymało 12 osób lub rodzin, 
natomiast opał w naturze 11 osób. 
Z pomocy w formie gorącego posił-
ku korzysta aktualnie 121 uczniów 
przysuskich szkół i 4 osoby dorosłe. 
Ponadto dla 10 osób – chorych lub 
niepełnosprawnych i pozbawio-
nych opieki M-GOPS zorganizował 
usługi opiekuńcze. W 2017 roku 3 
osoby zostały umieszczone w domu 
pomocy społecznej. Wzorem lat 
ubiegłych, w sytuacji wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych, będą organizowane 
wspólne patrole pracowników so-
cjalnych i dzielnicowych Komendy 

Powiatowej Policji w Przysusze, 
monitorujące środowiska osób i ro-
dzin szczególnie narażonych na 
niskie temperatury. Podejmowana 
jest również współpraca z sołtysa-
mi w celu lepszego rozeznania śro-
dowisk.
M-GOPS zapewnia, że wszelkie 
działania pracowników socjalnych 
ośrodka związane ze zbliżającym 
się okresem zimowym realizowane 
są w sposób priorytetowy. M-GOPS 
apeluje do instytucji i organiza-
cji społecznych oraz pielęgniarek 
środowiskowych o zabezpieczenie 
potrzeb osób samotnych, starszych 
w okresie długotrwałych niskich 
temperatur w ramach uprawnień 
tych jednostek. Celem akcji winna 
być skuteczna ochrona i wsparcie 
osób najbardziej potrzebujących 
pomocy w sytuacji zagrożenia ży-
cia, w tym również osób będących 
pod wpływem alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych. Wy-
kaz noclegowni i schronisk znajduje 
się w Ośrodku Pomocy.

Przysuska Służba Komunalna: 
przygotowując się do zimy PSK 

zabezpieczyła już około 300 ton 
mieszanki piaskowo – solnej i oko-
ło 30 ton czystego piasku. Mieszan-
ka i piach zostanie rozwieziony 
w miejsca szczególnie narażone na 
oblodzenie. I są to np. skrzyżowania 
ulic w Przysusze Świętokrzyskiej 
i Skowyry, przejazdy kolejowe, 
wiadukt w m. Smogorzów, zajezd-
nie autobusowe na placach szkol-
nych.
Posypywanie ulic i dróg gminnych 
będzie wykonywało PGKiM oraz 
PSK swoim ciągnikiem. Zawarte 
są umowy z osobami odpowiedzial-
nymi za odśnieżanie ulic i dróg na 

terenie gminy. W przypadku bar-
dzo obfitych opadów śniegu PSK 
posiada w dyspozycji sprzęt ciężki. 
W pierwszej kolejności odśnieżane 
i posypywane będą główne ciągi 
komunikacyjne zabezpieczające do-
jazd dzieci do szkół i mieszkańców 
do miejsc zatrudnienia.
Radni przyjęli obie informacje. Na-
tomiast Burmistrz Gminy i Miasta 
Przysucha Tadeusz Tomasik zwró-
cił się z apelem do mieszkańców – 
właścicieli posesji, by zadbali o od-
śnieżanie i posypywanie przejścia 
przed swoimi posesjami.

Raport o stanie oświaty
Radni Rady Gminy i Miasta na 
sesji 9 listopada zapoznali się 
z informacją o stanie realiza-
cji zadań oświatowych w gmi-
nie i mieście Przysucha za rok 
szkolny 2016/2017, przygotowaną 
przez Przysuską Administrację 
Oświaty.
Informacja zawiera dane analitycz-
ne dotyczące ilości dzieci uczęsz-
czających do szkoły, liczby uczniów 
i oddziałów szkolnych, zatrudnie-
nia nauczycieli z uwzględnieniem 
poszczególnych stopni awansu za-
wodowego nie tylko w minionym 
2016/2017 roku szkolnym, ale na 
przestrzeni co najmniej ostatniego 
dziesięciolecia. Informację wzbo-
gacają liczne tabele porównawcze. 
Wynika z nich między innymi, że 
np. porównując rok 2009 z 2016, 
następował systematyczny spadek 
ilości dzieci, które zaczynał obej-
mować obowiązek szkolny (2009 
– 135, 2016 – 95), że najwięcej 
oddziałów szkolnych (84 – 1756 
uczniów) było w 2003 roku, kiedy 
w 2016 – 53 oddziały – 970 uczniów. 
Malał też stan zatrudnienia nauczy-
cieli przy jednoczesnym wzroście 
ich kwalifikacji. Np. w 2004 r. 
ogółem w szkołach i przedszkolach 
pracowało – zgodnie z metodologią 
rozliczania czasu pracy nauczyciela 
– 150,28 nauczycieli, w tym 20,62 
dyplomowanych, natomiast w 2016 
r. 114,40, ale 90,61 dyplomowanych.
W roku szkolnym 2016/2017 za 
wyniki w nauce i osiągnięcia spor-
towe stypendium otrzymało: 113 

uczniów PSP1, 94 – PSP 2, 67 – PSP 
Skrzyńsko, 291 – PG Przysucha na 
łączną kwotę 15 tys. zł, a stypen-
dium Burmistrza Przysuchy: PSP 
1 – 5 uczniów, PSP 2 – 1 uczeń, 
PG – 4 gimnazjalistów na łączną na 
kwotę 3,2 tys. zł.
Informacja zawiera obszerną anali-
zę wyników nauczania, w tym eg-
zaminów gimnazjalnych w latach 
2012 – 2017 z rozbiciem na część 
humanistyczną i matematyczno – 
przyrodniczą. Ukazuje ona, że wy-
nik egzaminów w bieżącym – 2017 
roku przysuskich gimnazjalistów 
jest:
 – język polski, historia i wiedza 
o społeczeństwie – najwyższy 
wśród PG z terenu powiatu przysu-
skiego, wyższy od średniej w mia-
stach do 20 tys. mieszkańców;
 – matematyka – trzeci wśród PG na 
terenie powiatu, wyższy od średniej 
w miastach do 20 tys. mieszkań-
ców;
 – przedmioty przyrodnicze – drugi 
wśród PG na terenie powiatu, wyż-
szy od średniej w miastach do 20 
tys. mieszkańców;
 – język angielski poziom podsta-
wowy – trzeci wśród PG na terenie 
powiatu, nieco niższy od średniej 
w miastach do 20 tys. mieszkań-
ców; poziom rozszerzony – trzeci 
wśród PG na terenie powiatu, nieco 
niższy od średniej w miastach do 20 
tys. mieszkańców.
Radni podziękowali dyrektorowi 
PAO za obszerną i niezwykle ob-
razową informację o stanie przysu-
skiej oświaty.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie odbioru, 
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu posesji osób fizycznych nie 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze do dnia 22 grudnia 
2017 r. (druk wniosku do pobrania u sołtysa lub na stronie internetowej gminy i miasta 
oraz w UGiM w Przysusze pok. 4b wejście od ul. Grodzkiej).

Przewidywany termin odbioru wyrobów zawierających azbest (eternitu) przez wykonawcę 
wyłonionego przez gminę to lipiec-sierpień 2018 r.

Warunkiem realizacji przez gminę i miasto Przysucha zadania związanego z usuwa-
niem wyrobów zawierających azbest będzie uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW 
w Warszawie.

Dofinansowanie będzie obejmowało całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji azbe-
stu. Zgłoszenia, które poprzednio nie doszły do skutku zostaną uwzględnione w pierwszej 
kolejności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 4b i 4 c, w Urzędzie Gminy i Miasta w Przy-
susze lub pod nr tel. 48 675 00 46 i 48 675 24 12.

Zmiany w regulaminie 
utrzymania czystości
Rada Gminy i Miasta 9 listopada 
podjęła uchwałę dotyczącą zmian 
w Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gmi-
ny i miasta Przysucha.
Zgodnie z uchwałą Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy i miasta Przysucha, 
w części dotyczącej selektywnego 
gromadzenia odpadów i stosowania 
worków lub pojemników o ujedno-
liconych kolorach, wprowadza na-
stępujące kolory stosowanych wor-
ków lub pojemników:

• ŻÓŁTY oznaczony napisem 
„metale i tworzywa sztuczne” – 
przeznczony na odpady z metali 
i tworzyw sztucznych;

• NIEBIESKI oznaczony napisem 
„papier” – przeznaczony na odpa-

dy z papieru, tektury;

• ZIELONY oznaczony napisem 
„szkło” – przeznaczony na odpa-
dy ze szkła;

• BRĄZOWY oznaczony napisem 
„bio” – przeznaczony na odpady 
ulegające biodegradacji;

• CZARNY oznaczony napisem 
„odpady zmieszane” – przezna-
czony na odpady pozostałe.

Uzasadnieniem decyzji o wpro-
wadzeniu zmian jest dostosowa-
nie systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 
do wymogów określonych w Roz-
porządzeniu Ministra Środowiska 
z 29.12.2016 r. w sprawie selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji 
odpadów.



W związku z trwającym okresem grzewczym, w trosce o zdrowie mieszkańców i środowisko, Urząd Gminy i Miasta 
w Przysusze apeluje, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy.
Spalanie odpadów w piecach domowych powoduje zagrożenie dla naszego zdrowia i stanowi wykroczenie karane man-
datem. Przy spalaniu odpadów takich jak: tworzywa sztuczne PCV, plastik, folia, guma, resztki produktów spożywczych, 
tekstyliów wytwarzają się silne dioksyny! Należą one do najbardziej toksycznych związków chemicznych występujących 
w środowisku, które m.in. zwiększają ryzyko zachorowania na raka, zwiększają podatność na alergie, powodują uszko-
dzenia narządów wewnętrznych.
Zadymienie obserwowane szczególnie w godzinach rannych podczas rozpalania w piecach stanowi duży problem. Po-
wodem takiego zadymienia może być też nieefektywne spalanie paliw tj. węgla lub drewna, bądź też niska jakość węgla 
albo spalanie paliw niedozwolonych (w tym odpadów). Sposób palenia w tradycyjnych piecach tj. dorzucanie zimnego 
węgla na gorący żar powoduje dymienie, a z dymem ulatują niespalone części węgla (ok. 30% jego wagi) i występuje 
znacznie przekroczenie norm innych substancji szkodliwych. Stosowanie spalania górnego z rozpalaniem od góry to me-
toda, która poprawia komfort obsługi, ekonomikę pracy kotła i czystość spalin, bez żadnej ingerencji w konstrukcję kotła. 
Rozpalanie od góry obniża emisje pyłów co najmniej o połowę. Dym wydostający się z warstwy 
zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie ulega prawie całkowitemu spaleniu. Do komina 
lecą niemal przezroczyste spaliny, a w miejsce dymu powstaje więcej ciepła.
Zastosowanie się do powyższego powinno zlikwidować obecny problem zadymienia, pod warunkiem, że w piecu nie 
będą spalane paliwa niedozwolone (w tym odpady, stare meble).

Zadbajmy wspólnie o nasze zdrowie i środowisko.

4 INFORMATOR
 PRZYSUCHY

MIESIĘCZNIK MIASTA PRZYSUCHAGMINY I

108

Podziękowali za pomoc
Samorząd Powiatu Chojnickiego 
przesłał serdeczne słowa podzię-
kowania dla samorządu Gminy 
i Miasta Przysucha za udzieloną 
pomoc finansową na realizację za-
dań w zakresie usuwania skutków 
nawałnicy, mającej miejsce w po-
wiecie chojnickim w nocy z 11/12 
sierpnia br.

Przypomnijmy, że uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy Powiatowi 
Chojnickiemu na usuwanie skutków 
nawałnicy na drogach powiatowych 
podjęła Rada Gminy i Miasta Przy-
sucha 31 sierpnia 2017 roku. Gmi-
na Przysucha przekazała na ten cel 
kwotę 10 tysięcy złotych.

Interwencja mieszkańca
Mieszkaniec Toporni, właściciel 
posesji w pobliżu przepływającej 
tam rzeki Radomki skarży się, że 
po intensywnych opadach deszczu 
na terenie jego posesji, ze studzien-
ki kanalizacyjnej wydobywa się 
nadmiar wody wraz ze ściekami. 
Sytuacja nie jest nowa – mówi nasz 
rozmówca – trwa od dłuższego cza-
su i jest bardzo uciążliwa. Problem 
nasz Czytelnik zgłosił zarówno 
właścicielowi sieci – Gminie, jak 
i dzierżawcy sieci – spółce PGKiM.

 – O problemie wiem i rozmawia-
łem w tej sprawie z prezesem Za-
rządu PGKiM – mówi Burmistrz 
Przysuchy Tadeusz Tomasik. – 
PGKiM jest dzierżawcą i zarządcą 
sieci kanalizacyjnej. W gestii spółki 

leży utrzymanie sieci w należytym 
stanie technicznym. Otrzymałem 
informację, że spółka nawiąże kon-
takt z firmą zajmującą się wizyjną 
inspekcją sieci, mówiąc prościej, 
sprawdzaniem sieci kanalizacyj-
nej przy pomocy wprowadzanych 
do wewnątrz kamer wizyjnych. 
Ta metoda pozwoli na znalezienie 
konkretnego miejsca, w którym 
najprawdopodobniej występuje 
nieszczelność i do sieci dostają się 
wody opadowe. A to najwyraźniej 
powoduje nadmierne wypełnienie 
rur i wyciek na posesji interwe-
niującego mieszkańca. Problem 
jest poważny i technicznie praw-
dopodobnie skomplikowany. Nie 
rozwiążemy go, nie znając przy-

APEL DO MIESZKAŃCÓW

czyny. Ufam, że zaproponowana 
przez prezesa PGKiM wizyjna 
inspekcja sieci tę przyczynę ziden-
tyfikuje. Nie bez znaczenia jest też 
ukształtowanie terenu w tym miej-
scu. Posesja, o której mówimy leży 
w niecce rzeki Radomki i tam tych 
gromadzących się wód opadowych 
jest więcej. Nie mają jednak prawa 

dostawać się do sieci, do której i tak 
zrzut ścieków jest duży. Reasumu-
jąc, PGKiM musi ten problem roz-
wiązać. Mam zapewnienie nowego 
prezesa spółki, że sprawa należy do 
priorytetowych. Poczekajmy zatem 
na wynik badania wizyjnego – do-
daje Burmistrz.

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

Przysucha i wsi Smogorzów:

L.p. Nr działki Nr KW
Powierzchnia 

nieruchomości 
/m²/

Opis nierucho-
mości

Przeznaczenie w planie miejscowym Lokalizacja
Cena wywoławcza 
nieruchomości /zł/

Wysokość 
wadium /zł/

1. 856 13806 60
Nieruchomość 
zabudowana

Tereny zabudowy miejskiej o dominują-
cych funkcjach mieszkaniowo-usługowych.

Przysucha 3 062,70,- 306,-

2. 695, 697 42567 19 600

Nieruchomość 
niezabudowana, 
położona w Smo-

gorzowie

dz.695 – tereny rozwojowe wiejskich 
jednostek osiedleńczych 

dz. 697 – teren gruntów ornych w strefie 
szkodliwego oddziaływania obiektów 

i urządzeń

Smogorzów 102 387,66,- 10 238,-

Przetarg odbędzie się dnia 20.12.2017r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Wadium należy wpłacać do dnia 15.12.2017r. na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 
1111 0000 4906 8964 /termin wpływu wadium do dnia 15.12.2017 r./. 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. Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji tut. Urzędu /p. nr 3/, tel. /048/675-28-23. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży i procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu /p. nr 4a/, tel. /048/ 675-00-44.
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Świąteczny Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej 
Laski członkowie Koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Przysu-
sze uczcili uroczystym spotkaniem 
integracyjnym. Odbyło się ono 23 
listopada w atmosferze kameralnej 
z udziałem przedstawicieli samo-
rządowych władz gminy i miasta 
Przysucha, powiatu przysuskiego, 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Nadleśnictwa Przysucha, 
lokalnych struktur PCK i sponso-
rów. Przysuski samorząd reprezen-
towali: Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Adam Pałgan, Przewod-
niczący Rady Gminy i Miasta Mi-
rosław Pierzchała i Sekretarz GiM 
Stanisław Wiaderek. O działal-
ności koła mówił Maciej Plaskota 
Prezes Zarządu Koła PZN w Przy-
susze. Koło w Przysusze liczy 59 
członków, w tym czworo uczniów 
z niepełnosprawnością wzrokową. 
Uczestnicy spotkania minutą ciszy 
uczcili pamięć zmarłych członków 
Koła Polskiego Związku Niewi-
domych: Henryka Medyńskiego 
– Prezesa Zarządu koła w latach 
1991-1999 i Stanisława Gutowskie-
go Wiceprezesa Zarządu koła po-
przedniej i obecnej kadencji.
Życzenia z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Białej Laski członkom 
Koła Polskiego Związku Niewi-
domych w Przysusze, w imieniu 

Burmistrza Przysuchy Tadeusza 
Tomasika i przysuskiego samorzą-
du złożył Adam Pałgan. Zapewnił 
jednocześnie o wsparciu, na jakie 
osoby z niepełnosprawnością wzro-
kową oraz ich rodziny mogą liczyć 
ze strony samorządowych władz 
gminy i miasta. Serdeczne życzenia 
zdrowia, radości życia, szacunku 
i wsparcia otoczenia społeczne-
go, przekazane w formie laurki 
z cytatem z książki „Mały książę” 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego: 
„Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla 

oczu”, złożyli członkowie szkol-
nego koła PCK przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 w Przy-
susze. Młodzież zaprezentowała też 
program artystyczny przygotowa-
ny pod opieką Małgorzaty Baran. 
Świętującym Międzynarodowy 
Dzień Białej Laski, muzyką i pio-
senką uatrakcyjnili spotkanie so-
liści Estrady przysuskiego Domu 
Kultury: Ewa Retelewska i Walde-
mar Rek. Niezwykle wzruszającym 
momentem był występ Kuby Paw-
lika – podopiecznego przysuskiego 
koła, który za zaśpiewane piosenki 
zdobył gromkie brawa. Kubę do 
występu przygotował Karol Sionek.
Jak co roku spotkanie odbyło się 
w lokalu Dakar. Przy smacznym 
poczęstunku trwały rozmowy, 

padały słowa podziękowania za 
wsparcie działalności koła pod ad-
resem Gminy i Miasta Przysucha, 
Nadleśnictwa Przysucha, Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
i sponsorów: firm i Banku Spół-
dzielczego w Przysusze oraz pod 
adresem Domu Kultury, który co-
rocznie zapewnia muzyczną oprawę 
okolicznościowych spotkań człon-
ków koła.
 – Integracja osób niewidomych 
i słabowidzących ze środowiskiem 
to najważniejsze zadanie w dzia-
łalności Zarządu Koła. Temu celo-
wi służą między innymi spotkania 
z okazji Święta Białej Laski – po-
wiedział Maciej Plaskota Prezes 
Zarządu Koła PZN w Przysusze.

Słuchacze UTW w stolicy
14 listopada słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Przysusze 
gościli z wizytą na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Pobyt w stolicy roz-
poczęli od zwiedzenia zabytkowej 
części cmentarza powązkowskiego. 
Następnie udali się do nowego kam-
pusu UKSW przy ul. Wójcickiego. 
Krótki spacer po kampusie uświet-
niło spotkanie z ks. dr hab. Dariu-
szem Paterem. Kolejnym etapem 
wizyty był pobyt w drugim kampu-
sie przy ul. Dewajtis. Tutaj o świą-
tyni położonej na terenie kampusu 
opowiadał słuchaczom proboszcz 
ks. Wojciech Drozdowicz. Świą-
tynia ta to kościół pokamedulski, 

z którego swego czasu podstępem 
Onufry Zagłoba wyciągnął „Ma-
łego Rycerza” – Michała Wołody-
jowskiego. Po zwiedzeniu świątyni 
wykład o patriotyzmie wygłosił ks. 
prof. Henryk Skorowski, były rek-
tor tej uczelni. Wykład wzbudził 
duże zainteresowanie wśród słucha-
czy i został nagrodzony gromkimi 
brawami. Po wykładzie wszyscy 
udali się do auli im. Jana Pawła II 
na koncert z okazji 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę w wykonaniu artystów scen 
warszawskich.
Fotogaleria z pobytu słuchaczy 
UTW w Warszawie na
www.pedekprzysucha.pl



11 listopada br. w przysuskim 
Domu Kultury zespół wokalno – 
aktorski „Sonanto” wykonał kon-
cert „Polskie drogi do wolności”. 
Każdy wchodzący na salę otrzymał 
biało-czerwoną kokardę wykonaną 
przez dziewczęta z kółka plastycz-
nego prowadzonego przez p. Annę 
Kozłowską. Program koncertu był 
opowieścią o polskiej walce o wol-
ność na przestrzeni ostatnich dwóch 
wieków, wzbogaconą o historycz-
ną narrację prowadzącego. I tak, 
poprzez utwór „Czarna Sukienka” 
artyści nawiązali do powstań na-
rodowych: listopadowego i stycz-
niowego. W kolejnych 
pieśniach jak „Pierwsza 
Kadrowa”, „Białe róże” 
czy wiązance utworów 
legionowych i ułańskich, 
opowiadali o walce Po-
laków o niepodległość 
w trakcie I wojny świato-
wej. Pojawiło się również 
muzyczne wspomnienie 
polskiego zwycięstwa 
w wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920 r.
Kolejną część występu 
poświęcono walce Pola-
ków na frontach II woj-

ny światowej. Usłyszeliśmy m.in. 
pierwszą pieśń żołnierską II wojny 
światowej – „Modlitwę obozową”, 
pojawiły się też muzyczne odnie-
sienia do Powstania Warszawskiego 
czy popularne „Czerwone maki na 
Monte Cassino”.
Ostatnia część koncertu przypo-
mniała publiczności o czasach 
stosunkowo niedawnych – epoce 
„Solidarności”. Zabrzmiały zna-
ne „Mury” Jacka Kaczmarskiego. 
Pieśń finałową koncertu – „Żeby 
Polska była Polską” Jana Pietrza-
ka, „Sonanto” wykonał przy pełnej 
owacji zgromadzonej publiczności.

W Samorządowym Przedszkolu 
Nr1 w Przysusze przedszkolaki 
i zaproszeni goście obejrzeli film 
Instytutu Pamięci Naro-
dowej ,,Polak Mały”, któ-
ry przybliżył dzieciom 
znaczenie symboli naro-
dowych. Następnie dzieci 
z grupy III zaprezento-
wały montaż słowno – 
muzyczny. Było wspólne 
odśpiewanie hymnu i re-
cytacja wiersza ,,Kate-
chizm polskiego dziec-
ka”. Na zakończenie 
dzieci ze wszystkich grup 

wiekowych w prezencie dla swojej 
Ojczyzny – Polski zaśpiewały pio-
senkę ,,Jestem Polką i Polakiem”.

Uczniowie klasy V i VIIb PSP 
w Skrzyńsku udowodnili, że „Oj-
czyzna to wielki zbiorowy obowią-
zek”. Akademia poświęcona 99. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości 
była lekcją hi-
storii, ukazującą 
uczucia i zacho-
wania Polaków, 
t owa r z ys z ą c e 
im w czasach 
zaborów, w mo-
mencie odzy-
skania wolności, 
odrodzenia się 
pa ńs t wowośc i 
i także… dziś. 
Kontekst histo-

ryczny posłużył jako podłoże do 
rozważań o współczesnym patrioty-
zmie, postawach Polaków, ich dzia-
łaniach, dążeniach i pragnieniach.

(A.Z.)
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Obchody Święta Niepodległości w Przysusze
Modlitwa, przemarsz ulicami miasta, kwiaty na grobach żołnierzy, 

uroczyste apele w szkołach

Ojczyzna to obowiązek

„Polskie drogi do wolności” 
– patriotyczny koncert w DK

Znicze zapalone żołnierzom

Przedszkolaki – Ojczyźnie

Minutą ciszy i zapaleniem zniczy 
na grobach żołnierzy, dzieci z Sa-
morządowego Przedszkola nr 3 

uczciły pamięć o walczących o nie-
podległą Polskę.
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Historyczny konkurs i akademia

„Pisk Białego Orła” Historia zapisana w wierszach

częła Karolina Wijatkowska, która 
zagrała na pianinie Walca a-moll 
Fryderyka Chopina. Losy polskich 
emigrantów przypomniał Polonez 
Ogińskiego, wykonany na akor-
deonie przez Bartka Morawskie-
go, a następnie zatańczony przez 
uczniów kl. VIIa. Przedszkolaki 
z kolei zatańczyły krakowiaka i za-
śpiewały piosenkę „Płynie Wisła, 
płynie”. Widzowie usłyszeli też pie-
śni żołnierskie i legionowe w inter-
pretacji szkolnego chóru. Tragiczne 
chwile rozbiorów, na tle dźwięków 
Etiudy Rewolucyjnej, przedstawili 
w formie dramy uczniowie klasy 
VIb. Uroczystość prowadzili: Julka 
Korycka, Weronika Nowak, Kry-
stian Fijołek i Miłosz Wieprzycki. 
Na zakończenie wspólnie zaśpie-
wano pieśń patriotyczną „Jak długo 
w sercach naszych”.

Edyta Dyderska,
Małgorzata Mandecka

W PSP nr 1 w Przysusze tegorocz-
ne obchody Święta Niepodległości 
poprzedził konkurs historyczny 
pn. „Paść może i Naród wielki”, 
sprawdzający wiedzę o czasach pa-
nowania króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 1. miejsce zajęła 
Alicja Pal z kl. VIIa, 2. – Emil Cie-
ślikowski i Igor Cieślikowski z kl. 
VIIb, a 3. – Bartosz Polak z kl. VIb. 
Otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe.
Natomiast 13 listopada odbyła się 
uroczysta akademia pod hasłem 
„Z pieśnią przez dzieje Polski”. 
Uczniowie klas VII, VI i V oraz 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
zaprosili widzów do wędrówki po 
kartach historii, przypominając 
znaczenie pieśni podczas walk o oj-
czyznę. Muzyczną podróż rozpo-

Lekcja patriotyzmu i historii
10 listopada w budynku PSP nr 
2 przy ul. Skowyry w Przysusze 
uroczysta akademia z okazji 99. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości przede wszystkim 
miała przypomnieć tamte ciężkie 
czasy, ale także wzbudzić reflek-
sje. Część artystyczna wprowa-
dziła zgromadzonych w atmosferę 
wydarzeń poprzedzających datę 
11 listopada 1918 roku. W skrócie 
zobrazowano sytuację polityczną 
kraju, jaka miała miejsce przed 
odzyskaniem przez Polskę niepod-
ległości. Jednak największy nacisk 
położono na ukazanie ducha narodu 
polskiego, który w czasie 123 lat 
niewoli stale wychodził z inicjaty-
wą walki za ojczyznę. Przypomnia-

no daty trzech najważniejszych 
powstań narodowych, podkreślając 
wkład ich uczestników. Uczniowie 
klasy IIb i Va recytowali wiersze. 
Całość uroczystości uświetnił wy-
stęp solistki Wiktorii Wojdył oraz 
szkolnego chóru pod kierunkiem 
p. Karola Sionka. Pieśni patriotycz-
ne pozwoliły zrozumieć rozterki 
i uczucia walczących o niepodle-
głość. Dzień 11 Listopada jest lekcją 
patriotyzmu i historii. Uczestnicząc 
w obchodach Święta Niepodległo-
ści dajemy wyraz pamięci o tych 
wszystkich, dzięki którym żyjemy 
dzisiaj w wolnej Polsce. Akademię 
przygotowały panie Alina Włodar-
czyk i Zofia Koselska.

Barbara Pawul

Tak brzmiał tytuł przedstawie-
nia, którym 13 listopada w PSP nr 
2 przy ul. Warszawskiej ucznio-
wie uczcili Dzień Niepodległości. 
Spektakl składał się z trzech od-
słon: „Pisk Orła – wojna”, „Legenda 
o Białym Orle” i „Powrót Białego 
Orła”. Uczniowie klas: IIa,b i c, IIIa 
i b oraz VII a i b wcielili się w po-
szczególne role i z powodzeniem 
odegrali scenki rodzajowe, a także 
deklamowali fragmenty dzieł pol-

skich poetów i pisarzy. W tle, od 
czasu do czasu, rozlegał się pisk 
Białego Orła, a całości towarzyszył 
występ chóru szkolnego i solistów. 
Klimat przedstawienia podkreśliła 
pomysłowa scenografia i charakte-
ryzacja bohaterów. Uczniowie przy-
gotowali akademię pod kierunkiem 
nauczycieli: Bożeny Prokopczyk, 
Agnieszki Rejczak, Artura Papisa, 
Anny Kozłowskiej i Karola Sionka.

13 listopada Niepublicznym Ośrod-
ku Szkolno – Wychowawczym 
w Przysusze uczniowie pod kierun-
kiem p. Andrzeja Kmity, Łukasza 
Markiewicza i Krzysztofa Zająca 
przygotowali uroczysty apel z oka-
zji Święta Niepodległości. Mło-

dzież zaprezentowała patriotyczne 
pieśni i wiersze. Przypomniane 
zostały wydarzenia historyczne 
z 1918 roku, a okolicznościowa 
dekoracja wprowadziła obecnych 
w podniosły nastrój.

Andrzej Kmita
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA CZY PASOWANIE PIERWSZOKLASISTY NA UCZNIA SZKOŁY TO BARDZO 
WAŻNY MOMENT W ŻYCIU DZIECI, ICH RODZICÓW, NAUCZYCIELI, SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ SPOŁECZ-
NOŚCI. W TYM ROKU AKTY PASOWANIA ODBYŁY SIĘ W PRZYSUSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH JAK 

ZAWSZE UROCZYŚCIE I W PEŁNEJ GALI.

W Publicznej 
Szkole Podsta-
wowej nr 1

W Samorządowym Przedszkolu nr 1

27 października w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 1 w Przysusze 
odbyła się uroczystość ślubowania 
i pasowania uczniów klas pierw-
szych. W tym dniu pierwszoklasiści 
wyruszyli w „świat nauki” w ryt-
mie muzyki, zabawnych wylicza-
nek i wierszy. Swoim występem 
przekonali zebranych gości, dy-
rekcję szkoły, rodziców, koleżanki 
i kolegów, że są gotowi do złożenia 
ślubowania. Pasowania na uczniów 
PSP nr 1 w Przysusze dokonał dy-
rektor szkoły Grzegorz Jaszczura. 
Następnie wicedyrektor Robert 
Krupa wręczył pierwszoklasistom 
pamiątkowe dyplomy. Uroczystość 
zakończyła się poczęstunkiem 
przygotowanym przez rodziców.

G.Tomasik

Uroczystość pasowania na przed-
szkolaka odbyła się 25 i 26 paź-
dziernika. Przedszkolaki z grup I, 
II i III prezentowały to, czego na-
uczyły się do tej pory w przedszko-
lu. Dla nowo przybyłych dzieci był 
to ważny debiut. Uroczystego aktu 
pasowania w każdej z grup doko-

nała dyrektor placówki Wiesława 
Gembczyńska, życząc jednocześnie 
dzieciom, aby w przedszkolu czuły 
się dobrze i bezpiecznie. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia wszystkie dzie-
ci otrzymały dyplomy, a rodzice 
przygotowali słodką niespodziankę.

P.Sz. i D.G.

W PSP 2 na Warszawskiej
Przedszkolaki z grupy przedszkol-
nej Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 odbyły uroczystość pasowania 
na przedszkolaka w środę 15 listo-
pada. Gości powitała A. Wamil. 
Dzieci zaprezentowały program 
artystyczny: piosenki, wierszyki, 
taniec, a także w zabawie rozpo-
znawały znane osoby oraz miejsca 
związane z przedszkolem. Po ślu-

bowaniu wicedyrektorki ZPO A. 
Kacperska i E. Kania dokonały uro-
czystego pasowania każdego dziec-
ka na przedszkolaka i wręczenia 
pamiątkowych dyplomów. Miłym 
akcentem tego dnia był poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców 
oraz ozdabianie twarzy maluchów 
barwnymi rysunkami.

W PSP w Skrzyńsku
16 października w doniosłej atmos-
ferze, w pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej, w strojach galowych 
uczniowie klasy pierwszej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Skrzyń-
sku zaprezentowali swoje talenty re-
cytatorskie i wokalne. Okazją była 
uroczystość pasowania na ucznia 
szkoły. Pierwszoklasiści ślubowali 
być dobrymi uczniami i Polakami, 
godnie reprezentować szkołę, obie-

cali swym zachowaniem sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom.
Aktu pasowania i wręczenia legity-
macji szkolnych dokonały: dyrektor 
szkoły Maria Sułecka i wicedyrek-
tor Dorota Cieślikowska. Życzyły 
pierwszoklasistom sukcesów w na-
uce, wielu przyjaciół oraz radosnego 
przebywania w gronie rówieśników. 
Do życzeń dołączyli się przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego.
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Pasowanie w PSP 2
24 października w budynku Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej przy 
ulicy Warszawskiej i 27 paździer-
nika w siedzibie szkoły przy ulicy 
Skowyry odbyły się uroczystości 
pasowania pierwszoklasistów na 
uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Przysusze. W obec-
ności dyrekcji szkoły oraz licznie 

zgromadzonych rodziców, dzieci 
musiały zdać pierwszy w życiu „eg-
zamin”, by stać się stuprocentowy-
mi uczniami. Odważnie zaprezen-
towały swoją wiedzę o Ojczyźnie, 
pięknie recytowały wiersze i śpie-
wały piosenki. Przekonywały, że 
już wiedzą jak uczniowie powinni 
zachowywać się w szkole. Wykaza-

ły się również sprawnością fizyczną 
Po wypiciu kwaśnego soku z cytry-
ny uśmiechały się szeroko, chcąc 
udowodnić, że potrafią pokonać 
napotkane trudności. Po stwierdze-
niu, że „egzamin” pierwszoklasi-
ści zdali doskonale, dyrektor ZPO 
w Przysusze Leszek Wamil odebrał 
od uczniów ślubowanie. Pierwszaki 
ślubowały być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię klasy i szkoły, 
starać się być dobrym kolegą i za-

chowaniem oraz nauką sprawiać ra-
dość rodzicom i nauczycielom.
Następnie dyrektor ZPO dokonał 
aktu pasowania na ucznia, a wice-
dyrektorki Anita Kacperska i Ewa 
Kania wręczyły uczniom legityma-
cje szkolne i pamiątkowe dyplomy. 
Na pasowanych uczniów czekał 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Bożena Bomba, Maria Balcerak

Liceum w Mariówce ma 25 lat!

Goście z Indii i z Brazylii w Mariówce

Prywatne Liceum Ogólnokształcą-
ce im. św. Królowej Jadwigi w Ma-
riówce obchodziło 28 października 
br. jubileusz 25 lat istnienia. Jubi-
leuszową uroczystość rozpoczęto 
mszą świętą, której przewodniczył 
ordynariusz radomski ks. bp Hen-
ryk Tomasik. Nawiązując do ob-
chodzonego jubileuszu podkreślił, 
że w tej szkole młode serca kształ-
towane są w duchu Ewangelii.
Po mszy uczestnicy uroczystości 
wysłuchali referatu s. Danuty Po-
mykały podsumowującego 25 dzia-
łalności Liceum. Następnie zabrała 
głos Przełożona Generalna Zgro-
madzenia Sióstr Służek, Matka Mi-
rosława Grunt. Zwróciła ona uwagę 
na to, że jubileusz to nie tylko czas 
wspomnień, ale również czas dzięk-
czynienia i okazja do spojrzenia 
w przyszłość.
Uczestniczący w uroczystości Sta-
rosta Przysuski Marian Niemirski 
Zastępca Burmistrza Gminy i Mia-

sta Przysucha Adam Pałgan wyrazi-
li swoje uznanie dla szkoły. Podkre-
ślali, że kształcenie młodych ludzi 
w Liceum, w Mariówce opiera się 
na wartościach chrześcijańskich, 
a to w połączeniu z wysokim pozio-
mem nauczania sprawia, że absol-
wenci tej szkoły stają się liderami 
w swoich środowiskach.
W obchodach jubileuszu wzięły 
udział osoby, które na przestrzeni 
25 lat współtworzyły Wspólnotę 
Szkolną w Mariówce. Obecni byli 
nauczyciele, pracownicy szkoły 
i internatu – byli i aktualni, a naj-
liczniejszą grupę stanowili absol-
wenci, którzy po zakończeniu czę-
ści oficjalnej uroczystości, bardzo 
chętnie przemawiali na szkolnej 
scenie, wspominając z ogrom-
nym sentymentem czas spędzony 
w Mariówce. Dopełnieniem części 
oficjalnej była prezentacja multi-
medialna o szkole i przedstawienie 
teatralne w wykonaniu uczniów li-

W dniach od 9 do 13 października 
br. wolontariusze: Bianka z Brazylii 
i Ashutosh z Indii prowadzili warsz-
taty dla uczniów Katolickiej Szkoły 
Podstawowej, Prywatnego Gim-
nazjum oraz Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. Kró-
lowej Jadwigi w Mariówce. Wizyta 
gości z tak odległych i egzotycz-
nych zakątków świata możliwa była 
dzięki współpracy nauczycielek ję-
zyków obcych szkół mariowskich: 
Barbary Pomykały, Agaty Paluch 

i Izabeli Lewandowskiej z komi-
tetem międzynarodowej organiza-
cji AIESEC przy Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. W czasie 
pobytu w Mariówce wolontariusze 
AIESEC dzielili się z uczniami 
wiedzą na temat kultury, religii, 
geografii, kulinariów, edukacji 
krajów, z których pochodzą, prze-
platając swoje prezentacje licznymi 
zabawami ruchowymi. Zajęcia od-
bywały się w języku angielskim.

Agata Paluch

ceum i gimnazjum w Mariówce.
Uczestnicy uroczystości mieli moż-
liwość obejrzenia wystawy z 25 lat 

życia szkoły, a jej absolwenci odna-
lezienia się w szkolnych kronikach 
i wpisania do Pamiątkowej Księgi.



10 INFORMATOR
 PRZYSUCHY

MIESIĘCZNIK MIASTA PRZYSUCHAGMINY I

108
W ZPO obchodzono
ziemniaczane święto
19 października na dziedzińcu 
ZPO odbyło się ,,Święto pieczone-
go ziemniaka”. Całemu wydarze-
niu przyświecało hasło: ,,Święto 
dziś ziemniaka mamy, do zabawy 
zapraszamy”. W zabawie udział 
wzięły cztery grupy przedszkolne, 
oddziały przedszkolne pięciolatków 
i sześciolatków wraz z rodzinami. 
Towarzyszyły im wychowawczynie 
przebrane za Panią Jesień. Wspólnie 
wykonano piosenkę ,,Święto ziem-
niaka jest właśnie dzisiaj”, następ-
nie grupa 5-latków zaprezentowała 
bajkę, a maluchy występ taneczny. 
Były też konkursy, np. ,,Mistrz 
obierania ziemniaków” oraz za-
bawy ruchowe. Program uatrak-
cyjniły, przebrane za ziemniaki, 
dziewczęta z ZS nr 2 im. L. Skowy-
ry, malując buzie przedszkolaków 
w jesienne jarzynki. Ponadto dzie-
ci mogły zrobić z ziemniaka me-
dal, przybić na papierowej tablicy 
ziemniaczaną pieczątkę, a przede 
wszystkim skosztować pieczonej 
kiełbasy, pieczonego ziemniaka, 
placków ziemniaczanych, ziemnia-
czanej sałatki, ziemniaków faszero-
wanych czy domowych ciast. A to 

wszystko dzięki czuwającym przy 
ognisku rodzicom, paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz paniom 
ze szkolnej kuchni. Atrakcją były 
jesienne zbiory i przetwory przy-
niesione przez rodziców i wyeks-
ponowane na stoisku ,,Spiżarnia”. 
A muzyka rozbrzmiewająca z gło-
śników zachęcała do tańca. Podczas 
uroczystości ogłoszono również 
zwycięzców w konkursie plastycz-
nym ,,Ziemniaczek – cudaczek”. 
Konkurs był ogłoszony z inicjaty-
wy Samorządowego Przedszkola 
nr 3.
Zadaniem dzieci pod okiem opie-
kunów było stworzenie z mate-
riałów roślinnych, w tym głównie 
z ziemniaka zmyślonego Cudaczka. 
Do konkursu zgłoszono łącznie 43 
prace w czterech kategoriach wie-
kowych. Wśród wyróżnionych au-
torów prac są: Laura Galus, Kacper 
Skorupa, Alan Zagdański, Lena 
Zimnicka, Filip Dębowski, Hubert 
Bernas, Laura Cendrowsaka, Miko-
łaj Oracz, Aleksander Tonia, Oliwia 
Rokicka, Lena Kalita, Laura An-
drzejczyk.

Na konkurs wpłynęło ponad 270 prac
Zakończyła się XII edycja konkur-
su plastycznego zorganizowanego 
przez Nadleśnictwo Przysucha. 
Konkurs odbywał się w kilku gru-
pach wiekowych, a prace konkurso-
we wykonały dzieci z przedszkoli 
i uczniowie szkół z Przysuchy, Wie-
niawy, Bielin, Grabowej, Skrzyń-
ska, Chlewisk, Klwowa, Mariówki, 
Drzewicy, Rusinowa, Kłudna, Wiru 
i Odrzywołu. Łącznie wpłynęło 271 
prac.
Dla młodszych uczestników kon-
kurs przebiegał pn. „Dary lasu”, dla 
najstarszych pn. ,,Drewno – najlep-
szy surowiec ekologiczny”.
8 listopada jury konkursu: Marek 
Nowicki – przewodniczący oraz 
Dorota Korycka, Agata Jankowska 
i Bogdan Chylak – członkowie, wy-
łoniło laureatów. Wśród nich wyso-
kie oceny uzyskały przedszkolaki 
i uczniowie z gminy Przysucha.

W grupie wiekowej przedszkola-
ków i grup przedszkolnych I na-
grodę otrzymała Alicja Górnik 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Przysusze, II nagrodę Jakub Ber-
nas, a wyróżnienie Krzysztof Bar-
ski z ZPO w Przysusze. W grupie 
wiekowej klas 0-III szkół podsta-
wowych I miejsce zdobyła Zuzanna 
Trochim z PSP w Skrzyńsku, II – 
Jakub Danielczyk z PSP 1 w Przy-
susze, a wyróżnienia Jagoda Fidos 
z PSP w Skrzyńsku i Aleksander 
Stachecki z Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej im. św. Królowej Jadwigi 
w Mariówce.
Wśród prac nt. ,,Drewno – najlepszy 
surowiec ekologiczny” wysoko, bo 
na III miejscu, w kategorii kl. VII 
szkoły podst. i gimnazjum, oce-
niono pracę Jakuba Kowalskiego 
z ZPO – PSP 2 w Przysusze.
W grupie laureatów, w kategorii 

szkół średnich, są wychowanko-
wie Niepublicznego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Przysusze. I nagrodę otrzymała 
Karolina Kopytowska, II – Lena 
Bujak, a III – Marzena Giedyk.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne na-
grody rzeczowe. Były to m.in. ple-

caki z logo Lasów Państwowych, 
zestawy do malowania, zestawy 
gier, power bank solarny. Nagrodą 
za udział w konkursie był funkcjo-
nalny worek sportowy, piórnik oraz 
wydawnictwo edukacyjne „Bez-
pieczne grzybobranie”.

Jesienna wycieczka do lasu
Przedszkolaki z Grupy III i IV Sa-
morządowego Przedszkola Nr 1 
w Przysusze odbyły wycieczkę do 
lasu, której celem było poznawanie 
środowiska leśnego, bezpośrednia 
obserwacja piękna jesiennej przy-
rody, dostrzeganie i rozumienie 
skutków negatywnych działań czło-
wieka wobec środowiska. Dzieci na 
spacer po lesie poprowadzili pra-
cownicy Nadleśnictwa Przysucha. 
Przedszkolaki poznawały las, który 
kryje w sobie wiele tajemnic: np. 

oglądały mrowisko, poznały róż-
norodność szaty roślinnej: krzewy, 
mchy i runo leśne, drzewa iglaste, 
liściaste, uczyły się je rozróżniać. 
Słuchały odgłosów lasu, a do kąci-
ków przyrodniczych zbierały „skar-
by”. Leśne spotkanie zakończyło 
wspólne zdjęcie na skałkach. Dzię-
kujemy pracownikom Nadleśnic-
twa za tak interesującą wycieczkę, 
a Państwu Karolinie i Michałowi 
Siarom za przewóz dzieci autoka-
rem. Ewa Górnik
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Z wizytą w przytulisku
Dzieci z Samorządowego Przed-
szkola nr 3 wraz z wychowaw-
czyniami odwiedziły 6 listopada 
przytulisko dla bezdomnych psów, 
mieszczące się przy ul. Skarbowej 
w Przysusze. Tam wysłuchały opo-
wieści o 24 psach znajdujących się 

w przytulisku. Szczególnie zacie-
kawione były szczeniętami, które 
urodziły się na miejscu i czekają na 
adopcję. Przedszkolaki przekazały 
dla zwierząt zakupioną wcześniej 
karmę.

Pod takim tytułem odbyły się 28 
października w Radomsku IX Spo-
tkania Chóralne. W tym ważnym 
kulturalnym wydarzeniu Przysuchę 
reprezentował Nauczycielski Chór 
Canto. Na estradzie miejscowego 
Domu Kultury wystąpiły także: 
Chór Męski Pochodnia z Często-
chowy, Capela Vartiensis z Zawier-

cia, Młodzieżowy Chór Kameralny 
Tutti z Zawiercia oraz gospodarze 
IX Spotkań Chóralnych – Chór 
Cantabile z Radomska. Zaprezen-
towany przez chórzystów repertuar 
obejmował utwory różnych gatun-
ków: od muzyki sakralnej aż po 
operę.

Twórczość Władysława Bełzy była 
tematem apelu zorganizowanego 
przez bibliotekę Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Skrzyńsku. Odbył 
się on w 170. rocznicę urodzin po-
ety – autora „Katechizmu polskie-
go dziecka”. Pytanie: kto ty jesteś? 
zadali prowadzący apel Kinga Pie-
cyk i Michał Wrzesień. Publiczność 
odpowiadała: Polak mały! Okazało 
się, że wiersz, którego przez poko-
lenia matki uczyły swoje dzieci ra-
zem z pacierzem, jest dobrze znany 
skrzyńskiej społeczności szkolnej. 
Wiersze zaprezentowane na spotka-
niu promowały ważne dla szkoły 
ideały wychowawcze: pracowitość, 
solidność, umiłowanie języka oj-
czystego, szacunek dla tradycji hi-
storycznych i kulturowych, zachwyt 
nad przyrodą.
W bohaterów utworów poetyckich 
wcieliła się liczna grupa uczniów 
z Klubu Miłośników Książki: Jaś 
Frączek z oddz. przedszkolnego, 
Marta Frączek z kl. IIa, Antek 
Kilijanek z VIIb, Zuzia Trochim 
i Oliwier Sławiński z IIIb, Mar-

tynka Kowalska z kl. V, Szymon 
Kwintal z IVa, Ula Kozdrowska, 
Wiktoria Stefańska, Ania Dobroń 
i Julcia Włodarczyk z IVb. Nato-
miast o tym „Co nam w duszy gra” 
pięknie zaśpiewała zebranym Ewa 
Nowosińska z kl. VIIa. Na gitarze 
akompaniował jej Dawid Lizano-
wicz – uczeń kl. VIIb.
Władysław Bełza w swojej twór-
czości podkreślał uroki ziemi oj-
czystej. Dlatego też scenografię 
uroczystości stanowiły misternie 
wykonane prace plastyczne – pro-
jekty uczniów klas II – V. Były 
wiejskie pejzaże, kolorowe, jesien-
ne drzewa, przydrożne kapliczki, 
łąki, stawy i lasy. Finałem spotka-
nia była zaśpiewana przez Olgę 
Woźniak, Elizę Bielawską i Kacpra 
Włodarczyka z klasy VI piosenka 
„Pięknie żyć”.
Opiekun biblioteki szkolnej – Zofia 
Nawrocka podziękowała wszystkim 
dzieciom biorącym udział w uro-
czystym apelu oraz nauczycielom, 
którzy służyli pomocą w jego przy-
gotowaniu.

Odwiedzili muzeum
16 listopada członkowie Stowa-
rzyszenia „Razem dla Skrzyńska” 
w ramach realizacji Projektu „Mi-
kołajkowe spotkania z kulturą”, 
finansowanego przez LGD Razem 
dla Radomki, odwiedzili Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze. 
Dzięki zaproszeniu p. dr Agnieszki 
Zarychty –Wójcickiej nasi członko-
wie mogli zapoznać się z najnowszą 
wystawą pt. „Kościelna orkiestra 
w Skrzyńsku fundacji Wiktorii 
z Szydłowskich Malletskiej, 1830-
1957”. Tematyka związana z or-
kiestrą grającą przy kościele 
w Skrzyńsku jest szczególnie bliska 
mieszkańcom Skrzyńska. W 2017r. 
mija dokładnie 60 lat od ostatnie-
go występu członków orkiestry. To 

szczególne wotum, które złożyła 
Matce Bożej Staroskrzyńskiej Wik-
toria z Szydłowskich Malletska, 
powołując do życia w 1830 r. or-
kiestrę przy kościele. W ekspozycji 
przedstawiono zarys dziejów kape-
li, biogramy jej członków, repertuar 
i instrumentarium. Zaprezentowane 
zostały zdjęcia ukazujące domy, 
zabudowania i sylwetki samych 
muzyków. Ekspozycja wywarła 
duże wrażenie na wszystkich oglą-
dających. Wielu zakręciła się łezka 
w oku na wspomnienia związane 
z muzykantami, którzy w kilku 
przypadkach to dziadkowie, stry-
jowie i wujowie naszych członków 
Stowarzyszenia.

Anna Szyszka

„Rozkołysz  pieśnią  świat”

(Źródło: fb)

Biblioteczna  lekcja patriotyzmu



 – W tym roku 
działamy ra-
zem z Rejonem 
Wolanów, ale 
tworzymy u nas 
Zespół i poma-
gamy na swoim 

terenie dziesięciu rodzinom – in-
formuje Rafał Kacperski, inicjator 
Szlachetnej Paczki na terenie przy-
suskiej gminy i wieloletni organiza-
tor tej akcji humanitarnej w Rejonie 
Przysucha. – 18 listopada została 
już otwarta Baza Rodzin na www.
szlachetnapaczka.pl i jesteśmy na 
etapie szukania darczyńców – do-
daje Rafał Kacperski. – Działamy 
już siódmy raz z rzędu i pomogli-
śmy łącznie około stu rodzinom. 
W tym roku, wśród potrzebujących 
pomocy są głównie osoby starsze 

i samotne, jak również rodziny, ale 
tylko takie, w których występuje ja-
kaś poważna choroba. Zaprosiliśmy 
do uczestniczenia w akcji Szlachet-
nej Paczki przysuskie szkoły oraz 
Urząd Gminy i Miasta Przysucha. 
Zachęcamy instytucje, firmy i oso-
by indywidualne do udziału w tym 
pięknym akcie pomocy – dodaje 
Rafał Kacperski.
Począwszy od dnia 18 listopada 
na stronie www.szlachetnapacz-
ka.pl/Rejon Wolanów otwarta 
została baza z historiami rodzin. 
Każdy darczyńca może wybrać 
potrzebującą rodzinę i przygoto-
wać dla niej konkretną pomoc. 
Natomiast dni 9 i 10 grudnia to 
wielki finałowy weekend, podczas 
którego paczki trafią do rodzin.
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Szczypiorniści z PSP 1 na podium
W  listopadzie  odbyły  się  zawody 
w  piłce  ręcznej  szkół  podstawo-
wych.  Po  zmianach  spowodowa-
nych  reformą  oświaty,  rozgrywki 
sportowe  przeprowadzone  były 
w  dwóch  kategoriach  wiekowych: 
klasy  szóste  i  młodsi  oraz  klasy 
siódme i starsi (klasy II i III gimna-
zjum).
We  wszystkich  mistrzostwach  po-
wiatu  uczestniczyli  uczniowie  Pu-
blicznej  Szkoły  Podstawowej  nr 
1  w  Przysusze.  Najlepiej  wypadli 
chłopcy  klas  VI  i  młodsi  (rocznik 
2005 i młodsi). I tak:
8 listopada wygrali finał powiatowy 
z  ZSO  Wieniawa  20:13,  16  listo-
pada  zwyciężyli  w  półfinale  mię-

dzypowiatowym,  pokonując  PSP 
Iłża 8:5 oraz PSP 2 Szydłowiec 9:7. 
Reprezentacja PSP 1 Przysucha wy-
walczyła w półfinale I miejsce.
Do  finału  międzypowiatowego 
w  Radomiu  awansował  zespół 
w  składzie:  Bartosz  Polak,  Karol 
Bąk,  Kacper  Czyżewski,  Krystian 
Fijołek,  Karol  Frasuński,  Marcin 
Grzegorczyk,  Jan  Piecyk  Oliwier 
Pietras,  Bartłomiej  Ścibak,  Miłosz 
Wieprzycki, Bartłomiej Wojcieche-
wicz, Filip Wolański.
W  pozostałych  rozgrywkach  mi-
strzostw powiatu uczniowie PSP nr 
1  zdobywali  tytuły  wicemistrzow-
skie. Srebro wywalczyli 7 listopada 
chłopcy klas siódmych, którzy ule-

gli  reprezentacji PSP nr  2  złożonej 
z  uczniów klas  II  i  III  gimnazjum, 
drugą  lokatę  zajęły  9  listopada 
dziewczęta  klas  szóstych,  które 
przegrały  z  PSP  Wieniawa  14:18, 
a 14 listopada dziewczęta klas siód-

mych  nie  sprostały  zawodniczkom 
ZSO  Wieniawa  (III  klasa  gimna-
zjum).
Do zawodów uczniów przygotowali 
nauczyciele: Wojciech Baran, Adam 
Górecki i Grzegorz Jaszczura.

5. lokata Oskara
11 listopada, meczem z Energią Ko-
zienice, Oskar Przysucha zakończył 
pierwszą część sezonu 2017/18. Na 
półmetku zmagań w IV lidze, po 15 
meczach (8 zwycięstw, 3 remisy i 4 
porażki) przysuszanie z 27 punk-
tami zajmują 5. pozycję. Zdobyli 
36 bramek, tracąc 21. Najlepszym 
strzelcem okazał się sprowadzony 
latem Przemysław Śliwiński – piłka 
po jego strzałach lądowała w bram-
ce 11 razy. Liderem grupy połu-
dniowej jest Pilca Białobrzegi, któ-
ra na swoim koncie ma 35 punktów. 
Na czele tabeli znajdują się jeszcze 
Mszczonowianka Mszczonów (31 
punktów) i Broń Radom (30 punk-
tów).
Początek rozgrywek to 3 zwycię-
stwa – z Błonianką Błonie 5-1, 
Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-0 

i Bronią Radom 4-2 oraz remis ze 
Zniczem II Pruszków. We wrześniu 
pojawiły się już porażki – ze Spar-
tą Jazgarzew 0-2 i Wilgą Garwolin 
0-1, remis 1-1 z Mazurem Karczew 
i dwa zwycięstwa – z LKS Jedlińsk 
2-1 i 6-1 z LKS Promna. Paździer-
nik przysuszanie rozpoczęli zdoby-
wając komplet punktów pokonując 
4-0 Perłę Złotokłos i 4-2 Naprzód 
Skórzec. Następnie zremisowali 
0-0 z MKS-em Piaseczno i ulegli 
0-1 Pilicy Białobrzegi. Rundę je-
sienną zakończyli zwycięstwem 
4-3 z Mszczonowianką Mszczonów 
i porażką 2-3 z Energią Kozienice.
Rozpoczęcie rundy wiosennej pla-
nowane jest na 17 marca 2018 r. 
Oskar zmierzy się w wyjazdowym 
spotkaniu z Błonianką Błonie.

Kasia Fidos

Medale w trójboju…
26  października  w  Przasnyszu  od-
był  się  VIII  Mazowiecki  Mityng 
w Trójboju Siłowym Olimpiad Spe-
cjalnych,  w  którym  udział  wzięli 
wychowankowie  Niepublicznego 
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  – 
Wychowawczego w Przysusze  pod 
opieką Łukasza Markiewicza. Z mi-
tingu  powrócili  z  medalami.  I  tak: 
Jacek  Czerwonka  w  poszczegól-
nych  konkurencjach  uzyskał  nastę-
pujące  wyniki:  przysiad  –  190  kg, 
wyciskanie  110  –  kg, martwy  ciąg 
– 220 kg, co daje rezultat w kombi-
nacji trójbojowej 520 kg. Uzyskane 

wyniki zapewniły mu 3 złote meda-
le  oraz  pierwsze miejsce w  swojej 
grupie wagowej. Mariusz Kołodziej 
w kategorii wagowej do 66 kg uzy-
skał następujące wyniki: przysiad – 
90 kg, wyciskanie – 60 kg, martwy 
ciąg – 145 kg, co zapewniło mu dru-
gie miejsce i pozwoliło osiągnąć re-
zultat w kombinacji trójbojowej 295 
kg. Trzeci z zawodników Karol Ju-
szyński w kategorii  junior młodszy 
zdobył 3 brązowe medale. Tak zna-
czące  sukcesy zawodnicy osiągnęli 
dzięki  systematycznym  treningom 
na siłowni ośrodka.

Łukasz Markiewicz

Ruszyła Szlachetna Paczka

„Razem dla Skrzyńska” zaprasza na Koncert Mikołajkowy
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Skrzyńska” zapraszają na Koncert Mikołajkowy 

w wykonaniu muzyków i solistów Domu Kultury w Przysusze.

Koncert odbędzie się w sobotę 2 grudnia o godzinie 17:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku. 
W repertuarze utwory o tematyce świątecznej.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Skrzyńska i okolicznych miejscowości. Dla gości przewidziany jest słodki poczęstunek.


