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CZAS NA ROCZNE PODSUMOWANIE
Rozmawiamy z Tadeuszem Tomasikiem Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha.
– Panie Burmistrzu, dokładnie 
rok temu na łamach Informatora 
Przysuchy zadaliśmy Panu py-
tanie: Niebawem rozpocznie się 
nowy rok 2017. Czego możemy się 
spodziewać? Wówczas Pan odpo-
wiedział: – Dwa lata kadencji sa-
morządu mamy za sobą. Niestety, 
w ciągu tych dwóch lat samorządy 
musiały sobie radzić same, bo prak-
tycznie tylko w minimalnym stopniu 
realizowane były nabory wniosków 
o dofinansowanie zadań z funduszy 
unijnych. Perspektywa 2017 roku 
pod tym względem rysuje się opty-
mistyczniej, bo pierwsze fundusze 
zostały uruchomione i rozpoczęły 
się nabory wniosków o dofinanso-
wanie. Już dziś wiemy, że dwa nasze 
wnioski, jeden dotyczący dofinan-
sowania projektu zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznej w Kra-
jowie, drugi modernizacji świetlicy 
wiejskiej w Janowie znalazły się na 
liście rankingowej Lokalnej Gru-
py Działania Razem dla Radomki. 
Biorąc pod uwagę fakt, że mamy za-
kończony proces wodociągowania 
gminy i poważnie zaawansowany 
proces kanalizowania, w roku 2017 
chcielibyśmy skoncentrować się na 
budowie dróg i przebudowie ulic.

– Rok 2017 dobiega końca. Czy 
spełniły się Pana optymistyczne, 
wspomniane w przytoczonej wy-
powiedzi przewidywania?

– Odpowiadam twierdząco: tak. 
Zdecydowana większość zadań in-
westycyjnych zaplanowanych do 
realizacji w 2017 roku została wy-
konana. Pewne problemy, wspomnę 
o nich za chwilę, dotyczyły reali-
zacji zadań drogowych. Natomiast 
zakończone zostały prace przy bu-
dowie odcinka wodociągu w Zbo-
żennie, przy dobudowie sieci wodno 
– kanalizacyjnej w ulicy Czermiń-
skiego w Przysusze. Najważniejsze 
zadania zrealizowane w br. to wy-
konanie sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Janików u zbiegu 
ulic Krótka, Główna i Ogrodowa. 
W trakcie jest budowa budynku 
zaplecza socjalnego na miejskim 
stadionie. Mamy kolejną miejsco-
wość z zagospodarowaną przestrze-
nią publiczną, bo po Skrzyńsku, 
Smogorzowie i Zbożennie, taką 
może pochwalić się dziś Krajów. 
Inwestycja w Krajowie oraz mo-
dernizacja świetlicy w Janowie 
zostały dofinansowane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. W Krajowie 
powstało boisko wielofunkcyj-
ne o nawierzchni poliuretanowej 
wraz z piłkochwytami i plac zabaw 

z bezpieczną nawierzchnią. Oba 
obiekty – wyposażone w niezbęd-
ny sprzęt i urządzenia sportowe 
i zabawowe będą dobrze służyły 
mieszkańcom. Dopełnieniem tych 
obiektów jest budowa drogi we-
wnętrznej z placem utwardzonym, 
chodniki, opaska wokół świetlicy 
oraz altana ogrodowa. Natomiast 
w Janowie wykonana została ter-
momodernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej oraz remont pomieszczeń 
wewnątrz budynku, a także zago-
spodarowanie terenu wokół świe-
tlicy. Jesteśmy przygotowani do 
złożenia wniosków o dofinansowa-
nie zadań takich jak: budowa sieci 
kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej 
w Janikowie, dobudowa sieci wod-
no-kanalizacyjne w ulicy Głów-
nej w Smogorzowie, rozbudowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej w uli-
cach: Słonecznej i Dembińskich, 
w miejscowościach Skrzyńsko – 
Przysucha. W przytoczonym frag-
mencie mojej wypowiedzi sprzed 
roku stwierdziłem, że w 2017 roku 
chcielibyśmy skoncentrować się na 
budowie dróg i przebudowie ulic. 
Niestety, jeśli chodzi o realizację 
zadań drogowych, mimo przygoto-
wanych i kilkakrotnie ogłaszanych 
przetargów nie udało się wyłonić 
wykonawcy przebudowy ulic Po-
lnej i Strażackiej w Smogorzowie 
oraz Dolnej i Ogrodowej w miej-
scowości Lipno, a to z powodu …. 
braku ofert. Sytuacja, że na ogło-
szony przetarg w sprawie przebu-
dowy drogi nie wpływała żadna 
oferta, dotknęła wiele samorządów 
lokalnych. Przysucha nie była tu od-
osobniona. Niezależnie od tej sytu-
acji wykonana została przebudowa 
drogi w miejscowości Beźnik, ulicy 
Leśnej w Skrzyńsku, ulicy Połu-
dniowej w Janikowie ulic w Przy-
susze: Konopnickiej, Żeromskiego, 
Brzozowej, 11 Listopada, Dembiń-
skich, zakończyliśmy też moder-
nizację Placu 3 Maja w Przysusze. 
W ramach poprawy bezpieczeństwa 
publicznego na terenie miasta zain-
stalowano monitoring uliczny.

– Gmina duży nacisk kładzie na 
proces przygotowania inwestycji 
od strony dokumentacji projek-
towej….

– Ten proces jest zwykle długo-
trwały. W bieżącym roku zostało 
wykonanych szereg prac w zakre-
sie opracowania lub uzupełnienia 
dokumentacji projektowej dla ta-
kich zadań jak: przebudowa ul. 
Polnej i Strażackiej w Smogorzo-
wie, drogi gminnej Kolonia Beź-
nik – Beźnik, ulic Dolna i Ogro-

dowa w miejscowości 
Lipno, ul. Południowej 
w Janikowie, dobudowy 
sieci wodno-kanalizacyj-
nej w ul. Czermińskiego 
w Przysusze, budowy 
oświetlenia drogowego 
w ul. Kościuszkowców 
w Skrzyńsku, w ul. Po-
łudniowej w Janiko-
wie, w ul. Dembińskich 
w Przysusze oraz gniaz-
dowej kanalizacji sani-
tarnej w Janikowie. Tylko 
w I półroczu 2017 r. war-
tość podpisanych umów 
i kwota wydatków na 
realizację zadań inwesty-
cyjnych wyniosła prawie 
3 mln zł i stanowiła 59% wydatków 
planowanych na inwestycje w roku 
bieżącym.

– Rok 2017 jest też rokiem ważnej 
reformy oświatowej…

– Reforma oświatowa na pewno 
była dużym wyzwaniem organiza-
cyjnym i społecznym dla wszyst-
kich służb i osób bezpośrednio za-
angażowanych w jej wprowadzenie 
lub dotkniętych jej konsekwencja-
mi. Nowa sieć szkół funkcjonuje od 
1 września 2017 roku. Oceniam, że 
analiza bieżącego roku szkolnego 
2017/2018 pozwoli na głębszą oce-
nę skutków reformy i udoskonale-
nie funkcjonowania naszych szkół.

– Panie Burmistrzu, w bieżącym 
roku wyjątkowo dużo projektów 
z Przysuchy otrzymało dofinan-
sowanie z puli projektów granto-
wych w ramach naboru Stowa-
rzyszenia „Razem dla Radomki”. 
Jest powód do zadowolenia?

– Oczywiście że tak. Cieszy fakt 
aktywizacji lokalnych stowarzy-
szeń, które mają dobre pomysły 
na działalność na rzecz lokalnych 
społeczności, dobrze opracowane 
projekty i otrzymują dofinanso-
wanie na ich realizację. W grupie 
dofinansowanych projektów są 
zgłoszone przez Stowarzyszenie 
Chóru Nauczycielskiego Canto, To-
warzystwo Kulturalne im. Oskara 
Kolberga, Młodzieżową Akademię 
Piłki Siatkowej, Stowarzyszenie 
„Razem dla Skrzyńska” oraz Dom 
Kultury w Przysusze, który zaini-
cjował i realizuje nową w Przysu-
sze, cieszącą się dużym zaintereso-
waniem, działalność Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Dofinansowane 
projekty zrealizowane będą w 2018 
roku. Cieszy również fakt aktyw-
nego uczestnictwa Stowarzyszenia 
Razem dla Skrzyńska i koła gospo-
dyń w Janikowie, w inicjatywach 

Lokalnej Grupy Działania, doty-
czących promowania najlepszych 
produktów kulinarnych Południo-
wego Mazowsza.

– Podsumowując rok 2017 nie 
sposób wspomnieć o tym, że wła-
śnie w tym roku, w Przysusze 
Gmina podłączyła do sieci gazo-
wej pierwszy obiekt…

– Przypomnę, że gazociąg wybu-
dowała w 2016 roku Firma DUON 
Dystrybucja S.A. Powstał on w mie-
ście wzdłuż ulicy Warszawskiej 
i dalej – ulicy Wiejskiej, w kierun-
ku Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz w części ulicy Polnej 
i Dembińskich. Do sieci gazowni-
czej podłączony już jest i ogrze-
wany gazem budynek szkolny przy 
ul. Warszawskiej. Kolejne gminne 
obiekty, które chcielibyśmy w 2018 
roku podłączyć do sieci gazowej to 
kotłownia przy Domu Kultury oraz 
budynek Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Gazociąg wybudowany 
przez firmę DUON Dystrybucja 
S.A. obejmuje dziś duży obszar 
północnej części miasta i stwarza 
warunki do podłączenia się do sieci 
przez mieszkańców Przysuchy – 
odbiorców indywidualnych. Gazy-
fikacja Przysuchy to bardzo ważna 
i oczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja. W 2017 roku mogliśmy 
już odczuć jej pozytywne skutki.

– 21 grudnia odbędzie się sesja 
Rady Gminy i Miasta, na której 
przedstawi Pan projekt budżetu 
Gminy na 2018 rok. Jaki będzie 
przyszły rok w Pana ocenie?

– Odpowiem krótko: bardzo bogaty 
zarówno w inwestycje, jak i inicja-
tywy społeczne.
– Dziękuję za rozmowę. Szczegó-
łowe omówienie budżetu gminy 
i miasta na 2018 rok przedstawimy 
na łamach Informatora Przysuchy 
w wydaniu styczniowym.

Rozmawiała Hanna Jacobi
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Nagrody wręczali: Cezary Nowek Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radom-
ki” i Tadeusz Tomasik Burmistrz Przysuchy – wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia.

(zdjęcia: Piotr Piasta; źródło: www.razemdlaradomki.pl)
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26. Finał WOŚP w Przysusze
Ponad 70 wolontariuszy, zareje-
strowanych przy sztabie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Przysusze będzie kwestować 14 
stycznia 2018 roku podczas 26. Fi-

nału WOŚP. Celem 26. Finału jest 
pozyskanie wsparcia dla podsta-
wowych oddziałów neonatologicz-
nych. Pracami przysuskiego sztabu 
Orkiestry kieruje Waldemar Rek.

Laur LGD dla przysuszan
W czwartek 23 listopada, podczas 
uroczystego spotkania członków 
Lokalnej Grupy Działania „Razem 
dla Radomki” rozstrzygnięty został 
konkurs na „Najlepsze produkty 
tradycyjne i lokalne Południowego 
Mazowsza”. W konkursie wpły-
nęło 13 zgłoszeń, do drugiego eta-
pu zakwalifikowano 11 zgłoszeń. 
Spośród nich komisja konkursowa 
wyłoniła zdobywców Laurów LGD 
„Razem dla Radomki” oraz wyróż-
nienia w poszczególnych katego-
riach.
Wśród najlepszych Produktów 
Tradycyjnych i Lokalnych Połu-
dniowego Mazowsza, uhonorowa-
nych Laurem LGD „Razem dla 
Radomki” są produkty pochodzące 
z Przysuchy. W kategorii: „Wyroby 
piekarnicze i cukiernicze” Laurem 
LGD nagrodzono Cukiernię M&K 
Monika Łabędzka, Karol Łabędzki 

za produkt: Linia ciast Przysma-
ki z Doliny Radomki – prawdziwa 
szarlotka oraz za produkt: Linia 
ciast Przysmaki z Doliny Radomki 
– prawdziwy sernik.
W kategorii: „Dania gotowe i potra-
wy” wyróżnienie wraz z pamiątko-
wą statuetką otrzymało Stowarzy-
szenie „Razem dla Skrzyńska” za 
produkt: Skrzyńskie kurczę pieczo-
ne.
Nagrodzonym i wyróżnionym gra-
tulujemy. Dodajmy też, że Stowa-
rzyszenie „Razem dla Radomki” re-
alizuje wiele zadań, a jednym z nich 
jest właśnie promocja regionalnej 
żywności opartej na lokalnych zaso-
bach surowców. Natomiast konkurs 
na Najlepsze produkty tradycyjne 
i lokalne Południowego Mazowsza, 
realizowany w ramach projektu pn. 
Propagowanie Idei Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego Południowego 

Mazowsza”, współfinansowany ze 
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego jest najświeższą 
inicjatywą promującą lokalną i re-
gionalną żywność.

Rozstrzygniecie konkursu miało 
miejsce w Gminnym Centrum In-
formacji, Edukacji i Kultury w Za-
krzewie.

W  dniu  24  października  2017r.  Sejmik  Województwa  Mazowieckiego  przyjął  uchwałę  nr  162/17 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 27.10.2017r. poz. 
96--), tzw. „uchwałę antysmogową”. Uchwała ta wprowadzona na terenie województwa mazowiec-
kiego stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy 
oraz podmioty działające na jego terenie.
Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem: www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/
uchwala,3417,16217.html  lub na stronie  internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Mazo-
wieckiego pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/.
Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Wprowadza ona następujące zakazy i ograniczenia:
•  od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wy-

mogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
•  od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

a.  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
b.  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c.  węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d.  paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego 

drewna),
•  od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymo-

gów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
•  od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel  lub drewno klasy 3  lub 4 według 

normy PN-EN 303-5:2012,
•  użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca 

ich żywotności,
•  posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełnia-

ją wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości 
określonych w ekoprojekcie.

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w spra-
wie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów 
z rusztem awaryjnym.
W jaki sposób sprawdzić klasę kotłów?

Klasa 3, 4 i 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że kotły podzielone są ze względu na 
wielkość/ilość zanieczyszczeń emitowanych/wprowadzanych do powietrza/do środowiska.
I tak, np. dla kotłów/pieców klasy 5 dopuszczalne ilości tych zanieczyszczeń są najniższe wg w/w nor-
my, co oznacza, że są one najmniej szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla zdrowia. 
Kotły klasy 3 i 4 mają te normy dużo gorsze.
Informacja o klasie kotła znajduje się na jego tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Jeśli nie 
ma jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas.
Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat i jest 
zgodny z wymaganiami ekoprojektu.
Nie czekając na wejście w życie zakazu dotyczącego rodzajów paliw, chcąc zadbać o zdrowie i środowi-
sko już teraz, użytkownicy pieców nieekologicznych powinni palić w piecach paliwem dobrej jakości, tj. 
węglem kamiennym, ekogroszkiem, pelletem, brykietem oraz biomasą drzewną lub drewnem sezono-
wanym, czyli takim, które było przechowywane w odpowiedni sposób – z zapewnionym dostępem do 
powietrza wiosną i latem, oraz zabezpieczone przed wilgocią, opadami deszczu czy śniegu – jesienią 
i zimą. Dobrze jest palić przede wszystkim drewnem drzew liściastych (np. buk, brzoza, dąb, grab), 
zawierającym  mniejsze  ilości  substancji  żywicznych,  a  rozpalać  drewnem  drzew  iglastych  (głównie 
świerk,  ponieważ pozostałe gatunki  zawierają dużo  żywicy,  przez  co  zanieczyszczają wnętrze pieca 
i tworzą dużo dymu).
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Opłatek u diabetyków
Z okazji Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą odbyło się we wtorek 5 
grudnia uroczyste spotkanie człon-
ków Koła Diabetyków w Przysusze. 
Spotkanie odbyło się w atmosferze 
zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia. Był tradycyjny opłatek, 
poczęstunek składający się z wigi-
lijnych potraw i moc serdecznych 
życzeń. W spotkaniu uczestniczył 
Zastępca Burmistrza Przysuchy 
Adam Pałgan, który przysuskim 
diabetykom przekazał świąteczne 
i noworoczne życzenia od samorzą-
dowych władz Przysuchy i osobiście 
od Burmistrza Tadeusza Tomasika. 
Z okazji Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą Zarząd Koła Diabety-
ków w Przysusze uhonorował oso-
by zasłużone w pracy i wspieraniu 
działalności koła, dyplomami z ser-
decznymi słowami podziękowania. 
Otrzymali je: Burmistrz Przysuchy 
Tadeusz Tomasik, dyrektor Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przysusze Marianna 
Seta, pielęgniarki: Grażyna Wijat-
kowska z Przysuchy i Anna Polak 
z Borkowic, dyrektor PCPR Gra-
żyna Więckowska i Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Przysusze 
Marian Grzegorczyk.
Życzenia świąteczne i noworoczne 
członkom koła i ich rodzinom zło-
żyła prezes Zarządu Koła Diabe-
tyków w Przysusze Alina Czubak, 
a towarzyszyły jej członkinie Za-
rządu: Krystyna Bielawska i Barba-
ra Swat. Ciepłymi słowami Zarząd 
koła powitał długoletnią byłą prezes 
koła – Marię Szczepańską. W spo-
tkaniu uczestniczyli członkowie za-
przyjaźnionego Powiatowego Koła 
Diabetyków w Drzewicy. W bożo-
narodzeniowej, świątecznej atmos-
ferze, w rozmowach przy wspólnym 
poczęstunku, członkowie Koła Dia-
betyków w Przysusze podsumowali 
kończący się 2017 rok.

W Skrzyńsku „Mikołajkowe 
spotkania z kulturą”
Warsztaty bożonarodzeniowe 
i Koncert Mikołajkowy zorgani-
zowało Stowarzyszenie „ Razem 
dla Skrzyńska” w ramach reali-
zowanego projektu pn. „Miko-
łajkowe spotkania z kulturą”.
30 listopada członkowie Stowa-
rzyszenia „Razem dla Skrzyńska” 
wzięli udział w warsztatach robie-
nia ozdób choinkowych. Warsztaty 
poprowadziła twórczyni ludowa 
z Bielowic koło Opoczna, która 
nauczyła uczestników warsztatów 
wykonania ludowych ozdob świą-
tecznych tradycyjnymi metodami. 
Wykonane ozdoby zawisną na na-
szej choince.
Finalnym wydarzeniem projek-
tu, finansowanego przez Lokalną 
Grupę Działania „Razem dla Ra-

domki” był Koncert Mikołajkowy, 
który odbył się 2 grudnia w świetli-
cy wiejskiej, w Skrzyńsku. W kli-
mat świąteczny wprowadziły nas 
utwory muzyczne i piosenki wy-
konane przez muzyków i solistów 
Estrady Domu Kultury w Przysu-
sze. Uczestnicy Koncertu Miko-
łajkowego oprócz „strawy ducho-
wej” mogli skosztować słodkich 
wypieków przygotowanych przez 
panie ze Stowarzyszenia „Razem 
dla Skrzyńska”. Miłym akcentem 
mikołajkowym były słodycze dla 
dzieci przekazane od władz samo-
rządowych Miasta i Gminy Przy-
sucha. W spotkaniu uczestniczył 
Adam Pałgan Zastępca Burmistrza 
Przysuchy.

Anna Szyszka

Bezpłatne szkolenia e-learningowe

Akademia Skutecznych 
Menadżerów Społecznych
Stowarzyszenie „Razem dla Ra-
domki” wspólnie z Urzędem Gminy 
i Miasta Przysucha zapraszamy do 
uczestnictwa w bezpłatnych szko-
leniach e-learningowych mających 
na celu przekazanie wiedzy i infor-
macji, pozwalających na tworzenie 
silnych organizacji pozarządowych.

Spotkania realizowane są w ramach 
projektu Akademia Skutecznych 
Menadżerów Społecznych współfi-
nansowanych w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Dzia-
łania w projekcie uzupełnione są 
o bezpłatne doradztwo mobilne, 
szkolenia stacjonarne, wyjazdy stu-
dyjne w ramach dobrych praktyk 
i wsparcie dla organizacji w kwo-
tach do 1500,00 zł na realizację ma-
łych inicjatyw. Projekt skierowany 
jest do członków organizacji poza-
rządowych, osób indywidualnych 
– liderów środowisk wiejskich, 
przedstawicieli grup nieformal-
nych/grup inicjatywnych, które są 
zainteresowane nabyciem nowych, 
uzupełnianiem lub podwyższaniem 
swoich kwalifikacji i umiejętności. 
Szkolenia oferowane w projekcie 
mają na celu budowanie silnego 
sektora organizacji pozarządowych, 

lokalnych liderów, wzmacnianie ich 
kompetencji i potencjału, pozwala-
jących im na realizację samodziel-
nych inicjatyw, rozwijających lokal-
ne społeczności.

Zachęcamy do udziału w projekcie 
i rejestrację na szkolenia poprzez 
dostępny formularz na stronie 
http://elearning-szkolenia.eu/for-
mularz8/index.html

Szkolenia poświęcone są następują-
cemu zakresowi tematycznemu:

• PR i Promocja NGO. Reklama 
Społeczna.

• Tworzenie partnerstw i współ-
praca z komercyjnymi partne-
rami i administracją publiczną.

• Pozyskiwanie środków finan-
sowych na działanie i rozwój 
organizacji pozarządowych na 
obszarach wiejskich.

• Finanse w organizacji pozarzą-
dowej. Przewodnik w prowa-
dzeniu księgowości w organiza-
cji pozarządowej.

• Zasady i przepisy dot. organiza-
cji wolontariatu.

• Ekonomia społeczna – szansą 
na rozwój organizacji pozarzą-
dowych.
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Uroczyste spotkanie przysuskiego PCK

4 grudnia członkowie kół PCK 
z terenu działania Oddziału Rejo-
nowego PCK w Przysusze, hono-
rowi krwiodawcy, samorządow-
cy i liczna grupa wolontariuszy 
uczestniczyli w uroczystym spo-

tkaniu poświęconemu honorowemu 
krwiodawstwu. Uroczystość odbyła 
się w sali widowiskowej przysu-
skiego Domu Kultury, a uczestni-
ków i gości przywitał Franciszek 
Filipczak prezes Zarządu Oddzia-

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zakończyli ubiegły mie-
siąc integracyjnym spotkaniem pn. 
,,Andrzejki z Osiecką”. 30 listopa-
da w lokalu „Dakar” spędzili wy-
jątkowy „Wieczór Andrzejkowy”. 
Rozpoczął go program artystyczny 
„Plotki, ploteczki...” poświęcony 
Agnieszce Osieckiej, przygotowa-
ny przez grupę teatralną UTW pod 
kierunkiem Ewy Retelewskiej i Ka-
rola Sionka.
Członkinie klubu teatralnego 
przedstawiły obszerny fragment 
programu artystycznego, na któ-
ry złożyły się piosenki i wiersze 
Agnieszki Osieckiej. Było lirycznie 

i energetycznie. Publiczność śpie-
wała razem z wykonawcami znane 
i lubiane piosenki: Niech żyje bal, 
Dziś prawdziwych cyganów już nie 
ma, Miłość w Portofino, Reme-
dium...
W programie wystąpiły: Maria 
Orzelska, Zdzisława Bajor, Janina 
Klamka, Maria Seta, Jadwiga Woź-
niak i Małgorzata Zając. Scenariusz 
i reżyseria przedstawienia – Ewa 
Retelewska, akompaniament – Ka-
rol Sionek, a przepiękne dekoracje 
były udziałem Bożeny Michałek. 
Występ bardzo się wszystkim po-
dobał, a wykonawczynie zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.

13 grudnia w Domu Kultury 
w Przysusze, w ramach zajęć Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku słucha-
cze mogli posłuchać poezji patrio-
tycznej w programie „Spotkanie 
z poezją patriotyczną”. W pierwszej 
części obejrzeli widowisko patrio-
tyczne „A to Polska właśnie” w wy-
konaniu dzieci i młodzieży z klubu 
teatralnego Domu Kultury prowa-
dzonego przez panią Danutę Skal-
ską. Program składał się z wierszy, 
pieśni i prozy poetyckiej o tematyce 
patriotycznej oraz inscenizacji frag-
mentów „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego. Poszczególne utwory 
były wkomponowane w narrację 
historyczno-poetycką. Tło dla tek-
stów literackich stanowiły utwory 
Fryderyka Chopina oraz muzyka 
ludowa. Młodzi artyści przedstawi-
li wiersze i prozę poetycką Czesła-
wa Miłosza, Cypriana Kamila Nor-
wida, Tadeusza Różewicza, Stefana 
Żeromskiego, Mieczysława Roma-
nowskiego, Władysława Bełzy. Na 
scenie wystąpili: Dominika Fila, 
Szymon Grzyb, Aleksandra Sokół, 
Wojciech Sokół, Jan Piecyk, Kata-
rzyna Piecyk, Liliana Mastalerz, 
Mateusz Fidos, Angelika Świdros, 

Maja Marasek, Marlena Włodar-
czyk i Małgorzata Będkowska.
W drugiej części swoją poezję za-
prezentowali członkowie Koła Lite-
rackiego „Ozimina” zrzeszającego 
twórców z terenu powiatu przysu-
skiego. Każdy z autorów zaprezen-
tował dwa swoje wiersze. Wiersze 
przeplatały się ze śpiewem w wy-
konaniu młodych artystów. Swoje 
wiersze zaprezentowali Maria Miś-
kowska, Danuta Ewa Skalska, Ewa 
Grażyna Ślizak, Barbara Wojtarek, 
Wiesława Białek, Tadeusz Figarski 
i Jacek Kwiecień.
Wszyscy wykonawcy spotkali się 
z życzliwym przyjęciem ze strony 
widowni. Publiczność w skupie-
niu odebrała program nagradzając 
wykonawców gromkimi brawami. 
Na zakończenie spotkania dyrektor 
Domu Kultury Mirosław Pilipczuk 
złożył wszystkim życzenia świą-
teczne, wspólnie odśpiewano ko-
lędę, a obecni na spotkaniu księża 
– ks. kanonik Stanisław Traczyń-
ski i ks. Kazimierz Kurek udzielili 
pasterskiego błogosławieństwa na 
zbliżające się Święta Bożego Na-
rodzenia i nadchodzący Nowy Rok.

lu Rejonowego PCK. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele 
samorządowych władz powiatu 
przysuskiego oraz gminy i miasta 
Przysucha. Samorządowe władze 
Przysuchy reprezentował Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Adam 
Pałgan. Na spotkaniu za aktyw-
ną działalność na rzecz Polskiego 
Czerwonego Krzyża, honorowymi 
odznakami PCK odznaczono dzie-
więć osób: Mariana Grzegorczyka, 
Dariusza Kołsuta, Beatę Świstak, 
Janinę Wyszkowską, Barbarę Buś-
ko, Ewę Czarkowską, Justynę Dą-
browską, Jarosława Koryckiego 
i Mariana Kmieciaka. Odznaki 
wręczył przedstawiciel Mazowiec-
kiego Oddziału PCK Jerzy Czubak. 
Dyplomami uznania i upominka-
mi ufundowanymi przez władze 

samorządowe nagrodzono też ho-
norowych krwiodawców. Wśród 
wyróżnionych byli krwiodawcy 
z Przysuchy: Aneta Szwaczyk, 
Anna Chwalińska, Marta Ptaszek, 
Andrzej Jaszczura, Piotr Chwaliń-
ski, Marek Zieliński, Piotr Króli-
kowski, Barbara Mirecka i Artur 
Mirecki. Ponadto prezes Oddziału 
Rejonowego PCK Franciszek Fi-
lipczak wręczył dyplomy z podzię-
kowaniem za działalność na rzecz 
PCK dyrektorom szkół i poradni 
pedagogicznej w Przysusze, którzy 
odeszli na emeryturę. Serdeczne 
podziękowania otrzymali: Zofia 
Nawrocka, Marianna Biernat, Hali-
na Skorupa i Mirosław Mijał. Dy-
plomy uznania otrzymali również 
samorządowcy oraz dyrektorzy pla-
cówek oświatowych – aktywnych 
w działaniach wspierających PCK, 
w tym honorowe krwiodawstwo.

W UTW integracyjnie W UTW spotkanie z poezją
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towali w ramach pomocy bardzo 
wartościowe i potrzebne dary, za 
co im serdecznie dziękujemy. Dzię-
kujemy również kierowcom, którzy 
rozwozili paczki, a byli to Zbyszek 
Górnaś i Adam Motyl. Już trzeci rok 
z rzędu pomagał nam przy noszeniu 
paczek Marcin Seta. 
Finał Szlachetnej 
Paczki to także wiele 
momentów wzruszeń 
w trakcie spotkań 
z obdarowywanymi 
rodzinami. Reak-
cje osób objętych tą 
formą pomocy są 
najlepszą zapłatą za 
nasz wysiłek – koń-
czy Rafał Kacperski.

Przypomnijmy, że w tym roku 
Rejon Przysucha działał razem 
z Rejonem Wolanów, a wśród po-
trzebujących pomocy były głównie 
osoby starsze i samotne oraz rodzi-
ny, w których występuje jakaś po-
ważna choroba.

6

Koncert i kiermasze – dary od młodzieży

Finał Szlachetnej Paczki

„Życie nie tylko po to jest, by 
brać, życie nie po to, by bezczyn-
nie trwać, i aby żyć, siebie samego 
trzeba dać” – takimi słowami roz-
poczęto 1 grudnia w Domu Kultury 
w Przysusze drugi już Szlachet-
ny Koncert przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Przysusze: 
Samorządowego Przedszkola Nr 3, 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
2 z klasami gimnazjalnymi. W ten 
szczególny pokaz talentów, zwią-

zany z ogólnopolską akcją Szla-
chetna Paczką, zaangażowało się 
wielu uczniów i przedszkolaków; 
od najmłodszych, bo 3 – letnich 
uczestników, poprzez wszystkich 
uczniów klas podstawowych na 
gimnazjalistach kończąc. Przygoto-
wywany od wielu tygodni repertuar 
koncertu był bardzo bogaty i róż-
norodny. W pierwszej części swoje 
umiejętności zaprezentowały śpie-
wające i tańczące maluchy. Następ-
nie kolejni, coraz starsi wykonawcy 

prezentowali swoje popisy wokal-
ne, instrumentalne i kabaretowe. 
Licznie przybyła publiczność oraz 
zaproszeni goście przez dwie go-
dziny podziwiali występy młodych 
artystów, którzy wspierali szczytny 
cel oraz wspaniale reprezentowali 
i promowali swoją szkołę w środo-
wisku lokalnym, udowadniając, że 
rzeczywistość szkolna to nie tylko 
nauka, ale przede wszystkim kre-
atywność i pozytywne nastawienie 
do ludzi i do życia.

Kolejnym etapem tej dobroczynnej 
inicjatywy były kiermasze świą-
teczne – ozdób, ciast i babeczek. 
Uczniowie prezentowali i sprzeda-
wali wykonane przez siebie bombki, 
stroiki, karty świąteczne oraz słod-
kie wypieki, przygotowane przez 
rodziców, którzy jak co roku bar-
dzo aktywnie włączyli się do akcji. 
Łączna kwota uzyskana z koncertu 
oraz kiermaszy wyniosła ponad 5 
tysięcy złotych i została przezna-
czona dla wylosowanej przez szkołę 
rodziny w ramach akcji Szlachetna 
Paczka.

Już po raz siódmy w Rejonie Przy-
sucha odbył się finał akcji Szlachet-
na Paczka. W dniach 9 i 10 grudnia 
wolontariusze dostarczyli potrzebu-
jącym rodzinom paczki przygoto-
wane z darów od ludzi dobrego ser-
ca. Do akcji wzorem lat ubiegłych 
włączyły się placówki oświatowe, 
firmy, członkowie przysuskiego sa-
morządu, pracownicy administracji 
samorządowej, osoby indywidual-
ne.
 – Szlachetna Paczka działała w Re-
jonie Przysucha po raz siódmy, 
a w całej Polsce po raz siedemnasty 
– mówi Rafał Kacperski inicjator 
Szlachetnej Paczki na terenie przy-

suskiej gminy i wieloletni organiza-
tor tej akcji humanitarnej w Rejonie 
Przysucha. – Do tej pory pomo-
gliśmy 110 rodzinom, w tym roku 
było ich 10. Zespół tworzyli wraz 
ze mną sprawdzeni wolontariusze: 
Beata Wrona, Mariusz Matynia, 
Dorota Nowak – Gil. Rodziny, któ-
re zostały objęte pomocą i otrzyma-
ły paczki, były bardzo zaskoczone 
dużą ich ilością, bowiem średnio na 
jedną rodzinę przypadało około 30 
paczek – dodaje Rafał Kacperski. 
– Wszystkie paczki były pięknie 
zapakowane i co dało się zauważyć, 
zrobione z sercem. Trzeba podkre-
ślić, że wszyscy darczyńcy przygo-



GRUDZIEŃ
2017 7

MIKOŁAJKI W SP 1
6 grudnia, jak co roku od wielu lat, 
Święty Mikołaj odwiedził dzieci 
w Samorządowym Przedszkolu nr 
1 w Przysusze. Ale zanim się po-
jawił, w udekorowanej sali zebrane 
przedszkolaki powitała nauczyciel-
ka Joanna Rakowska przebrana za 
Śnieżynkę. Przybliżyła dzieciom 
postać prawdziwego Mikołaja, bi-
skupa z Miry, na cześć którego 
obchodzimy Mikołajki, czyli dzień 
Świętego Mikołaja. Człowiek ten 
nie tylko obdarowywał prezentami 
dzieci, ale pomagał wszystkim lu-
dziom na miarę swoich sił.
Następnie dzieci przywitały przy-
byłego do nich Mikołaja piosenką 
„Kto to?” Po rozmowie z dziećmi 

i wspólnej zabawie, Mikołaj stwier-
dził, że przedszkolaki dużo umieją 
i zasługują na prezenty. Wcześniej 
jednak przeczytał list jaki otrzymał 
od dzieci z grupy pierwszej i wiersz 
Małgorzaty Strzałkowskiej „Moi 
mili”, który mówił o stosowaniu 
czarodziejskich słów: dzień dobry, 
do widzenia, proszę, przepraszam, 
dziękuję, a wtedy wszystkim będzie 
się żyło lepiej. W końcu przyszedł 
czas na wręczenie dzieciom prezen-
tów, które w grupie pierwszej po-
magała wręczać Śnieżynka, a dzie-
ci za nie pięknie dziękowały. Cała 
uroczystość przebiegała w radosnej 
atmosferze.

Joanna Rakowska

Spotkanie z Mikołajem zorgani-
zował dla dzieci przysuski Dom 
Kultury, wystawiając w sali wido-
wiskowej występ artystów cyrko-
wych z Opoczna. „Zimowy Cyrk 
na Scenie” to barwne widowisko 
mikołajkowo – świąteczne z udzia-
łem artystów cyrkowych, tancerzy, 
Świętego Mikołaja oraz jego asy-

stentek – uroczych Śnieżynek. Jest 
to opowieść o przygodach Święte-
go Mikołaja, który zupełnie przy-
padkiem trafia na przedstawienie 
wędrownego Cyrku Tramp. Zafa-
scynowany magią areny postanawia 
sam spróbować swych sił jako ... ar-
tysta cyrkowy. W programie oprócz 
akrobatów, żonglerów, fakirów, 

ekwilibrystów nie brakowało za-
baw ze Świętym Mikołajem i kon-
kursów z nagrodami. Wystąpili 
artyści z „Laponii”, Ukrainy, Polski 
oraz uczniowie Państwowej Szkoły 
Sztuki Cyrkowej w Julinku.
Ponadto wspólne zabawy, słodki 
poczęstunek, prezenty od Mikołaja 
i pamiątkowe zdjęcia były nieod-

łącznym elementem mikołajkowych 
spotkań w świetlicach wiejskich na 
terenie gminy Przysucha. Mikołaj-
kowe zabawy odbyły się w Zbożen-
nie, Smogorzowie, Wistce i Krajo-
wie.

Mikołajki w świetlicach i w Domu Kultury
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Wizyta w bibliotece
Przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola nr 3 wybrały się na 
wycieczkę do Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Mogły zapoznać się 
z wyposażeniem i funkcjonowa-
niem biblioteki. Dzieci z dużym za-
interesowaniem przeglądały książ-
ki i czasopisma, nauczyły się jak 
je należy wypożyczać. W nagrodę 
panie bibliotekarki przygotowały 

dla dzieci teatrzyk Kamishibai (pa-
pierowy teatr), p.t.: „Pani Zamieć”. 
Z ogromnym zainteresowaniem 
przedszkolaki wysłuchały bajeczki, 
ładnie podziękowały i zapowiedzia-
ły się z wizytą na kolejne spotkanie. 
Wizyta w bibliotece była dla nich 
interesującym doświadczeniem. 
Zapewne w przyszłości postanowią 
dołączyć do grona czytelników.

Strażacka akcja w przedszkolu
W trosce o poprawę bezpieczeństwa 
dzieci w Samorządowym Przed-
szkolu Nr 1 w Przysusze 29 listopada 
zostały przeprowadzone praktyczne 
ćwiczenia ewakuacji pracowników 
i przedszkolaków z zadymionych 
pomieszczeń placówki. Celem akcji 
było nabywanie przez dzieci i pra-
cowników umiejętności właści-
wych zachowań w sytuacji zagro-
żenia, zapoznanie ich z zasadami 
bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, 
zorganizowanej i pozbawionej ele-
mentów paniki. Zakres i przebieg 
działań został uzgodniony z Jed-
nostką Ratowniczo – Gaśniczą Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Przysu-
sze. W ćwiczeniach wzięły udział 
wszystkie przedszkolaki, personel 
oraz strażacy. Cała akcja przebiega-
ła sprawnie i bez zakłóceń. Na umó-
wiony sygnał dźwiękowy i słowny 
„ALARM” zgodnie z „Procedurą 
ewakuacji” wszyscy bardzo spraw-
nie, bezpiecznie i szybko opu-
ścili zadymione pomieszczenia 
wyjściami ewakuacyjnymi. Sale 
poszczególnych grup wiekowych 
i pomieszczenia administracyjno – 
gospodarcze pozostały puste. Każ-
dy z wychowawców, po sprawdze-

niu listy obecności dzieci, złożył 
ustny meldunek dyrektorce przed-
szkola, która potwierdziła stan li-
czebny osób i złożyła raport dowód-
cy akcji. Po zakończeniu ewakuacji, 
strażacy raz jeszcze szczegółowo 
omówili tok postępowania w trak-
cie ewakuacji, zadania dyrektora, 
nauczycieli i personelu, a przede 
wszystkim właściwy sposób zacho-
wania dzieci warunkujący ich bez-
pieczeństwo. W trakcie spotkania 
dzieci miały również możliwość 
obejrzenia umundurowania i akce-
soriów strażaka wykorzystywanych 
w różnych sytuacjach. Na zakoń-
czenie wszystkie dzieci zaśpiewały 
piosenkę pt. „Numery alarmowe” 
oraz wręczyły strażakom pamiąt-
kowy rysunek. Ćwiczenia tego typu 
są bardzo potrzebne, bowiem już 
od najmłodszych lat oswajają z sy-
tuacjami, w których może zaistnieć 
konieczność szybkiego opuszczenia 
miejsca zabawy lub pracy. Dyrekcja 
przedszkola i personel dziękuje za 
przeprowadzenie próbnej ewaku-
acji, cenne rady i wskazówki wa-
runkujące bezpieczeństwo w sytu-
acjach zagrożenia.

Ewa Górnik

24 listopada 25 dzieci nowo przy-
jętych do Samorządowego Przed-
szkola nr 3 w Przysusze zostało 
pasowanych na przedszkolaków. 
Uroczystość przebiegła w myśl 
hasła: ,,Dzisiaj sala wita was, bo 
zabawy nadszedł czas”. W akcie 
pasowania uczestniczyły panie wi-
cedyrektorki Zespołu Placówek 
Oświatowych: Anita Kacperska 
i Ewa Kania oraz najbliżsi przed-
szkolaków. Maluchy wkroczyły do 
sali w rytm melodii ,,Maszerują 
dzieci drogą” oraz zaprezentowa-
ły zabawę muzyczno – ruchową: 
,,Idziemy, idziemy i stop”. Grupa 
„Krasnoludków” recytowała wiersz 
Ireny Sucharzewskiej ,,Mam 3 lat-
ka” i zaśpiewała piosenki, których 
nauczyła się w trakcie przygotowań 

do uroczystości: „Wesoła zabawa”, 
„Pięć paluszków”, „Jestem małym 
przedszkolakiem”. Natomiast grupa 
„Kaczuszek” wykonała dwie pio-
senki i taniec w stylu nowoczesnym 
z choreografią opracowaną przez 
panie wychowawczynie. Dzieci za-
służyły na miano pełnoprawnego 
przedszkolaka dzięki swoim popi-
som i złożyły uroczyste ślubowanie, 
a podczas pasowania otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. Niespodzian-
ką przygotowaną przez rodziców 
z okazji uroczystości pasowania, 
były dwa przepiękne torty z po-
staciami cukrowych krasnali i ka-
czuszek. I tak w miłej atmosferze, 
podczas degustacji i zabawy, minął 
dzieciom ten świąteczny dzień, 
dzień pasowania na przedszkolaka.

Pasowany przedszkolak
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Bożonarodzeniowe warsztaty w DK
5 grudnia w przysuskim Domu Kul-
tury odbyły się bożonarodzeniowe 
warsztaty z wykonywania ozdób 
choinkowych. Zajęcia prowadziła 
Gabriela Rzepka – wszechstronnie 

utalentowana twórczyni ludowa 
z Bielowic, z regionu opoczyńskie-
go. Jest córką Marianny Rzepki, 
wybitnej artystki, laureatki Nagro-
dy im. Oskara Kolberga. W warsz-

tatach wzięły udział dzieci z przy-
suskich szkół, opiekunki świetlic 
i wiejskich ośrodków kultury oraz 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Przysusze. Uczestnicy 

mieli okazję wykonać samodzielnie 
wybraną przez siebie ozdobę choin-
kową. Pod okiem Gabrieli Rzepki, 
z różnych materiałów plastycznych 
powstawały kolorowe ozdoby cho-
inkowe. Materiały do wykona-
nia ozdób zapewnił Dom Kultury 
w Przysusze.

Opłatek u seniorów

Wigilia z M-GOPS

14 grudnia w świątecznej atmos-
ferze, przy choince i dźwiękach 
kolęd odbyło się spotkanie wigi-
lijne w Klubie Seniora w Przysu-
sze. Członkowie klubu spotkali się 
w świetlicy Klubu, by dzieląc się 
opłatkiem złożyć sobie życzenia 
świąteczne i noworoczne. Uczest-
ników spotkania i gości powitała 
Joanna Tokarska szefowa Klubu 
Seniora.
Spędzenia Świąt Bożego Narodze-

nia w rodzinnym gronie oraz zdro-
wia i pomyślności w Nowym 2018 
Roku, w imieniu samorządowych 
władz Gminy i Miasta życzył senio-
rom Adam Pałgan Zastępca Burmi-
strza Przysuchy.
W spotkaniu uczestniczyła też 
Marzanna Seta dyrektor Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Przysusze oraz Mirosław 
Pilipczuk dyrektor przysuskiego 
Domu Kultury.

Dla ponad 50 osób – swoich pod-
opiecznych – Miejsko – Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przysusze zorganizował w ponie-
działek 18 grudnia, w lokalu Dakar 
w Przysusze, spotkanie przy wigi-
lijnym poczęstunku. Życzenia świą-
teczne i noworoczne uczestnikom 
spotkania w imieniu samorządo-
wych władz Gminy i Miasta złożył 
burmistrz Tadeusz Tomasik.
– Spotkania wigilijne, na które 
zapraszamy naszych podopiecz-

nych: osoby samotne czy cierpiące 
z powodu choroby, są już tradycją. 
Ponadto jak co roku przed Bożym 
Narodzeniem, także i teraz przygo-
towaliśmy dla najbardziej potrzebu-
jących świąteczne paczki. Otrzyma 
je 50 osób korzystających z pomo-
cy Ośrodka. Wszystkim naszym 
podopiecznym życzymy zdrowych 
i spokojnych Świąt – mówi Marian-
na Seta dyrektor M-GOPS w Przy-
susze.
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Przysuszanie na podium
18 listopada miały miejsce zawody 
taekwondo olimpijskie w Pucharze 
Puław Otwartych Mistrzostwach 
Puław. W zawodach uczestniczy-
ła siedmioosobowa grupa zawod-
ników z Przysuchy zrzeszonych 
w Uczniowskim Klubie Sportowym 
Taekwondo Olimpijskie „Dollyo” 
w Końskich. Przysuszanie wy-
walczyli 6 medali w różnych ka-
tegoriach wagowych. Wśród nich 
są: Kamil Smolak – złoto, Błażej 
Korycki – srebro, Piotr Kiljanek, 
Wojciech Kucharski, Błażej Pruch-

nicki, Mikołaj Warszawski – brąz.
W zawodach brało udział łącz-
nie 207 zawodników z 12 klubów. 
Zawody rozgrywane były w kon-
kurencji walki. W turnieju wzięły 
udział dzieci z roczników: kadet 
2003-2006, młodzik 2007-2008, 
dzieci 2009.
Kolejny turniej, do którego przygo-
towywali się zawodnicy z Przysu-
chy odbył się 17 grudnia w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Trenerem 
zawodników jest Piotr Nowak.

Przysucha gospodarzem 
Turnieju Patronackiego
30 listopada w hali sportowej Ze-
społu Placówek Oświatowych przy 
ul. Warszawskiej w Przysusze roze-
grany został turniej patronacki Cer-
rad Czarni Radom. W zawodach 
uczestniczyło 7 drużyn z gmin: 
Przysucha, Wolanów, Zwoleń, 
Przytyk, Pionki, Kozienice, Iłża. 
Turniej w Przysusze zaszczycili 
swą obecnością zawodnicy Jakub 
Ziobrowski, Michał Filip, Dmytro 
Teriomenko i drugi trener – jedno-
cześnie prezes Zarządu WKS Czar-
ni Radom S.A. Wojciech Stępień.
W dwóch pierwszych latach funk-
cjonowania Partnerstwa Regio-

nalnego rozgrywane były turnieje 
dla młodzieży gimnazjalnej. Tym 
razem formuła została zmieniona. 
W sezonie 2017/2018 są to zmaga-
nia ligowe, które trwać będą przez 
cały sezon. Kolejny turniej siat-
karskiego sezonu ligi Partnerstwa 
Regionalnego rozegrany zostanie 
w lutym. Gospodarzem będzie Wo-
lanów.
Przypomnijmy, że Gmina Przysu-
cha kontynuuje w sezonie 2017/2018 
udział w projekcie Partnerstwo 
Regionalne Czarni, wspierającym 
rozwój siatkówki w miastach i gmi-
nach regionu.

Zagrali o puchar Burmistrza Przysuchy
W sobotę 9 grudnia odbył się 
Ogólnopolski Turniej Siatkówki 
o puchar Burmistrza Gminy i Mia-
sta Przysucha. Zawodnicy grali 
w hali sportowej Zespołu Placówek 
Oświatowych przy ul. Warszaw-
skiej w Przysusze. Do zawodów 
zgłosiło się 10 zespołów, które zo-
stały podzielone na 4 grupy. Po 
emocjonującej walce i po kilku 

godzinach wyczerpującej gry udało 
się wyłonić 4 zespoły, które stwo-
rzyły pary półfinałowe. W pierw-
szym półfinale drużyna Tompexu 
Przysucha bez większych kłopotów 
uporała się z drużyną Domino Ja-
strząb, wygrywając 2:0.
Drugi półfinał pomiędzy Tawer-
ną Przysucha i Jedlińskiem to była 
ogromna dawka emocji dla kibiców. 

– Sylwester Janek; najlepszy przyj-
mujący – Jacek Woźniak; najlepszy 
atakujący – Mateusz Norek; najlep-
szy zagrywający – Karol Gęborys; 
MVP – Konrad Soból.
Zwycięski zespół wystąpił w skła-
dzie: Artur Kowalski, Mateusz 
Norek, Michał Adamczyk, Michał 
Bucki, Konrad Soból, Mariusz My-
ziak, Marcin Czarniecki, Łukasz 
Grzyb.
Pamiątkowe medale, puchary i na-
grody rzeczowe wręczyli: Zastępca 
Burmistrza Przysuchy Adam Pał-
gan oraz jeden ze sponsorów turnie-
ju, właściciel lokalu Tawerna Piotr 
Zagóra. Gratulujemy bardzo dobrej 
organizacji turnieju, którą zajął się 
Adam Ślęzak. Dziękujemy za liczne 
przybycie kibicom i zapraszamy na 
kolejną edycję turniejowych rozgry-
wek.

 Karol Pałgan
 Zdjęcia: Milena Nowocińska

Drużyna z Jedlińska miała bowiem 
w górze już dwie piłki meczowe, 
jednak drużyna z Przysuchy wyka-
zała się ogromną wytrzymałością 
psychiczną i to ona zdobyła ostat-
ni punkt w meczu, który dawał 
jej przepustkę do finału. Tawerna 
Przysucha vs. Jedlińsk 2:1.
W meczu o 3. miejsce po ciekawej 
grze wygrał zespół z Jastrzębia. Do-
mino Jastrząb vs. Jedlińsk 2:1.
W finale spotkały się dwa zespoły 
z Przysuchy, które od dawna wal-
czą o miano siatkarskiego lidera 
naszego miasta. Lepsza okazała się 
drużyna Tompexu, która przez cały 
turniej grała znakomicie nie zosta-
wiając rywalom złudzeń kto w tym 
turnieju rozdaje karty. Nie inaczej 
było w decydującym meczu i to oni 
mogli wznieść do góry upragniony 
puchar. Tompex Przysucha vs. Ta-
werna Przysucha 2:0 (25:15, 25:22).
Oto nagrody indywidualne turnie-
ju: najlepszy rozgrywający – Mi-
chał Korycki; najlepszy blokujący 
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Druk:

Skład drużyny z PSP nr 1 w Przysusze: od lewej stoją: Bartosz Polak, Karol Frasuński, 
Igor Malczak, Oliwier Pietras, Miłosz Wieprzycki, Bartłomiej Wojciechewicz, Marcin 
Grzegorczyk, trener Wojciech Baran. Od lewej klęczą: Jan Piecyk, Adam Kubicki, Filip 
Wolański, Grzegorz Osuchowski, Bartłomiej Ścibak.

Srebro w minipiłce
24 listopada w hali sportowej PSP 
nr 18 w Radomiu odbył się finał 
międzypowiatowy Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci w minipiłce ręcznej 
chłopców. Z powodzeniem wystą-
pili w zawodach uczniowie PSP 
nr 1 w Przysusze zajmując drugie 

miejsce w rywalizacjach z chłopca-
mi z PSP 4 Radom, PSP Głowaczów 
i PSP Grójec.
Nieobecni na zdjęciu: Karol Bąk, 
Kacper Czyżewski, Krystian Fijo-
łek

„Wolni od nałogów.
Zaangażowani w życie”
Pod takim hasłem 16 listopada 
w przysuskim Domu Kultury za-
prezentowany został spektakl pro-
filaktyczny pod tytułem „Sąd nad 
nałogami”, przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół Nr 2, im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze 
przy współpracy z Komendą Powia-
tową Policji. Z zainteresowaniem 
obejrzała go młodzież, a także licz-
ne grono przedstawicieli Prokura-
tury Rejonowej, Sądu Rejonowego, 
Państwowej Straży Pożarnej, Wy-

działu Prewencji KWP i KPP oraz 
samorządowych władz powiatu, 
gminy i miasta Przysucha.
Spektakl powstał z inicjatywy 
funkcjonariuszy Zespołu ds. Pro-
filaktyki Społecznej w ramach Po-
wiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bez-
pieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego, realizowanego pod 
nazwą: „Bezpieczne Przysuskie na 
lata 2016 – 2018”.

Widowisko patriotyczne w DK
23 listopada w Domu Kultury, 
w Przysusze zostało zaprezentowa-
ne widowisko patriotyczne „A to 
Polska właśnie”. Spektakl przygo-
towany był przez dzieci i młodzież 
z klubu teatralnego prowadzonego 
przez panią Danutę Skalską. Na wi-
downi zasiedli nauczyciele i ucznio-
wie z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Przysusze. Program 
składał się z wierszy, pieśni i prozy 
poetyckiej o tematyce patriotycznej 

oraz inscenizacji fragmentów „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego. 
Poszczególne utwory były wkom-
ponowane w narrację historyczno 
– poetycką. Tło dla tekstów lite-
rackich stanowiły utwory Frydery-
ka Chopina oraz muzyka ludowa. 
Postawa młodych artystów, którzy 
na scenie pokazali zaangażowanie 
emocjonalne i wykazali się znajo-
mością sztuki aktorskiej, spotkała 
się z życzliwym przyjęciem ze stro-

ny widowni. Publiczność w skupie-
niu odebrała program nagradzając 
wykonawców zasłużonymi brawa-
mi. Widowisko opracowała Danu-
ta Skalska, młodzież przedstawiła 
wiersze i prozę poetycką Czesława 
Miłosza, Cypriana Kamila Norwi-
da, Tadeusza Różewicza, Stefana 
Żeromskiego, Mieczysława Roma-

nowskiego, Władysława Bełzy oraz 
autorki widowiska – Danuty Skal-
skiej. Na scenie wystąpili: Domini-
ka Fila, Szymon Grzyb, Aleksandra 
Sokół, Wojciech Sokół, Jan Piecyk, 
Katarzyna Piecyk, Liliana Masta-
lerz, Mateusz Fidos, Angelika Świ-
dros, Maja Marasek, Marlena Wło-
darczyk i Małgorzata Będkowska.

Muzeum ogłasza konkurs
Muzeum im. Oskara Kolber-
ga w Przysusze ogłasza konkurs 
„Sztuka ludowa inspiracją dziecię-
cej twórczości”. Zadania konkurso-
we w postaci rekwizytów obrzędo-
wych, przedmiotów dekoracyjnych 
i prac plastycznych dotyczących 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
karnawału należy dostarczyć do 10 
stycznia 2018 roku na adres Mu-
zeum im. Oskara Kolberga w Przy-

susze. Rozstrzygnięcie konkursu 
i przyznanie nagród przewidziane 
jest do 19 stycznia 2018 roku.
Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalistów. Regulamin kon-
kursu oraz szczegółowe informa-
cje na www.muzeum-radom.pl/
muzeum-o-kolberga/wydarzenia/
konkurs-sztuka-ludowa-inspiracja-
dzieciecej-tworczosci/2174

W listopadzie uczniowie 
PSP nr 1 w Przysusze 
wzięli udział w konkur-
sach przedmiotowych 
organizowanych przez 
Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty. Do etapu 
rejonowego zakwalifi-
kowało się troje uczniów 
klas siódmych. Emil 
Cieślikowski i Igor Cie-
ślikowski po raz kolejny 
udowodnili, że mate-
matyka nie ma przed 
nimi tajemnic. Chłopcy 
pracowali pod okiem 
pań Jolanty Wachowicz 
i Doroty Stadnik. Wik-
toria Woźniak wykazała 
się zdolnościami poloni-
stycznymi. Do konkursu 
przygotowywała ją pani 
Agnieszka Gizińska.

Zdolna trójka z „Jedynki”
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W Przysusze zapachniało świętami

Bożonarodzeniowy Jarmark
Bożonarodzeniowy Jarmark – zor-
ganizowany w tym roku po raz 
pierwszy w Przysusze – okazał się 
inicjatywą, która bardzo pozytyw-
nie została oceniona przez miesz-
kańców. W niedzielę 17 grudnia na 
Placu Kolberga, obok świątecznej 
choinki i „Ławeczki Oskara Kolber-
ga” stanęła imponującej wielkości 
szopka oraz stoiska z bożonarodze-
niowymi ozdobami i wigilijnymi 
potrawami. Z daleka słychać już 
było dźwięki kolęd, a opadające 
tego ranka okazałe płatki śniegu 
dodawały uroku i wprowadzały 
w świąteczną atmosferę. Przysu-
szanie odwiedzali jarmark całymi 
rodzinami.
Czekał na nich poczęstunek: wi-
gilijna zupa grzybowa i czerwony 
barszcz, pierogi z kapustą i grzy-
bami, sałatki warzywne oraz świą-
teczne, słodkie ciasta. Wigilijne 
potrawy serwowały panie ze Stowa-
rzyszenia „Razem dla Skrzyńska” 
i Koła Gospodyń Wiejskich „Za-
kręcone Babki” z Janikowa. Pyszne 
ciasta serwowała Cukiernia M&K 
Monika Łabędzka, Karol Łabędz-

ki i piekarnia Michała Jurczaka. 
Miodami częstowali pszczelarze ze 
Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi 
Przysuskiej. Świąteczne drzewko 
oraz tradycyjnego karpia można 
było nabyć na stoiskach firm: Go-
łąbek – choinki i Andrzej Furmań-
czyk „Sielanka” – ryby.
Wielkim zainteresowaniem cieszy-
ła się loteria fantowa zorganizowa-
na przez uczniów klasy Vb PSP 2 
z klasami gimnazjalnymi, na którą 
fanty: zabawki, sanki, ozdoby świą-
teczne czy słodycze, ufundowali 
Burmistrz Przysuchy i Prezes King 
Klinker Przysucha. Olbrzymi wy-
bór tematycznych wyrobów sztuki 
ludowej oraz różnorodnych stro-
ików bożonarodzeniowych prezen-
towali na swoich stoiskach przysu-
scy rzeźbiarze Zdzisław i Barbara 
Bałtowscy oraz Pruchnicka Anna, 
Maciej Motyl, Grażyna Madej, P. 
Iwańska.
Jak każe obyczaj na jarmarku nie 
zabrakło Mikołaja, który czekał na 
dzieci z workiem pełnym podarun-
ków ufundowanych przez gminę. 
Ten wdzięczny akcent realizował 

Zbigniew Matyjanek – znany i ce-
niony restaurator, właściciel baru 
„Sedan”, przy dworcu autobuso-
wym.
Wędrówkom po stoiskach towarzy-
szyły przysuszanom dźwięki pięk-
nych kolęd. Tę oprawę muzyczną 
zapewnił przysuski Dom Kultury. 
Jednakże szczególnym i wzrusza-
jącym momentem były kolędy za-
śpiewane „na żywo” przez Nauczy-
cielski Chór Canto i szkolny chór 
uczniów PSP 1 i 2. Chórzyści wy-
stąpili pod dyrekcją Karola Sionka.
W trakcie trwania jarmarku dołą-
czyli do organizatorów – z własnej 
inicjatywy – strażacy OSP Przysu-
cha. Zapewnili dzieciom świetną 
zabawę pokazując zakamarki wozu 
strażackiego i sprzęt gaśniczy.
 – Przyłączyliśmy się do wspólne-
go spędzenia czasu na jarmarku, bo 
inicjatywy, dzięki którym spotyka-
ją się mieszkańcy, są dla nas bardzo 
ważne, jesteśmy przecież częścią 
tego miasta – powiedział nam Pre-
zes OSP Przysucha Kamil Potocki, 
dodając: życzymy wszystkim przy-
suszanom bezpiecznych Świąt Bo-
żego Narodzenia.
 – Zorganizowanie Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego to bardzo udana 
inicjatywa. Poczuliśmy wszyscy 
piękną atmosferę zbliżających się 

świąt. Mamy nadzieję, że za rok 
ten pomysł będzie kontynuowany 
– powiedziały nam panie, rodowite 
przysuszanki: Elżbieta Ryńska i Ja-
dwiga Zakrzyńska. Podobną opinię 
wyraziła p. Edyta Pal, zwiedzająca 
jarmark w towarzystwie dziewcząt: 
uczennic szkoły podstawowej i li-
ceum.
Niesłabnącym zainteresowaniem 
cieszyła się bożonarodzeniowa 
szopka, której pokaźne rozmia-
ry imponowały i prowokowały do 
dłuższego zatrzymania się, a także 
do robienia pamiątkowych zdjęć. 
Szopka zdobić będzie Plac Kolber-
ga do Trzech Króli.
Organizatorem jarmarku były sa-
morządowe władze gminy i miasta.
 – Serdecznie dziękuję w imieniu 
Burmistrza Przysuchy i Rady Gmi-
ny i Miasta wszystkim osobom, fir-
mom, lokalnym stowarzyszeniom 
oraz pracownikom Przysuskiej 
Służby Komunalnej i Domu Kul-
tury za pomoc w organizacji jar-
marku. Przysuszanom dziękuję za 
tak liczny udział w tym wydarze-
niu i życzę spokojnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia – mówi 
Adam Pałgan Zastępca Burmistrza 
Przysuchy – koordynator organi-
zacji jarmarku. Galeria zdjęć na 
www.gminaprzysucha.pl


