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Większy kapitał, większe udziały
Rada Gminy i Miasta Przysucha 
na sesji Rady 21 grudnia 2017 
roku podjęła uchwałę o zwiększe-
niu kapitału zakładowego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
w Przysusze o kwotę 110 tysięcy 
złotych poprzez ustanowienie 
nowych udziałów i objęcie ich 
w 100% przez Gminę i Miasto 

Przysucha.
Podwyższenie kapitału zakłado-
wego PGKiM ma związek z pro-
wadzoną działalnością gospo-
darczą spółki. Większy kapitał 
zakładowy to m.in. możliwość 
realizacji nowych kontraktów, za-
bezpieczenie dla instytucji gwa-
rancyjnych, ułatwienie w pozy-
skaniu środków na inwestycje.

BUDŻET GMINY I MIASTA NA 2018 ROK UCHWALONY
BUDŻET GMINY I MIA-
STA PRZYSUCHA NA 2018 
ROK ZOSTAŁ UCHWALO-
NY. RADNI JEDNOGŁOŚNIE 
PODJĘLI UCHWAŁĘ BU-
DŻETOWĄ 21 GRUDNIA 2017 
ROKU.

Dochody Gminy i Miasta w 2018 
roku zaplanowano w kwocie bli-
sko 42 mln zł, w tym dochody 
własne na poziome 18.8 mln zł. 
Natomiast wydatki zaplanowa-
no w wysokości ok. 48,3 ml zł. 
Projekt budżetu Gminy i Miasta 
na 2018 rok został pozytywnie 
zaopiniowany przez komisje sta-
łe Rady Gminy i Miasta: budże-
tową, gospodarczą, rewizyjną 
i społeczną oraz przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. Rok 
2018, zgodnie z przyjętym budże-
tem, zapowiada się jako rok inwe-
stycyjny. Zaplanowana wartość 
zadań inwestycyjnych w 2018 r. 
to ponad 13 mln złotych.

Jak co roku jedną z poważniej-
szych pozycji wśród wydatków 
są koszty utrzymania placówek 
oświatowych. W 2018 roku ogó-
łem planowana kwota wydatków 
na finansowanie działalności 
szkół podstawowych, w tym 
z klasami gimnazjalnymi, przed-
szkoli, dowozu uczniów oraz 
zespołu obsługi ekonomiczno-
-administracyjnej szkół wynosi 
ponad 14 mln zł, w tym wydat-
ki inwestycyjne ponad 960 tys. 
zł. Wśród planowanych zadań 
inwestycyjnych są: przebudowa 
kotłowni olejowej w PSP Nr 1 
w Przysusze, wymiana stolarki 
okiennej w PSP w Skrzyńsku, 
przebudowa dachu i termomo-
dernizacja budynku Przedszkola 
Nr 1 w Przysusze, dostosowanie 
pomieszczeń Zespołu Placówek 
Oświatowych w Przysusze przy 
ul. Skowyry na potrzeby projektu 
„Bajkowe Przedszkole”.

W ogólnej kwocie wydatków 
na oświatę, 7,5 mln zł to koszt 
utrzymania szkół podstawo-
wych; ponad 1 mln zł oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, blisko 2,4 mln 
zł przedszkoli; prawie 1,5 mln 
zł klas gimnazjalnych. Dowo-
żenie uczniów do szkół koszto-
wać będzie prawie 400 tys. zł, 
a utrzymanie stołówek szkolnych 
i przedszkolnych ponad 600 tys. 
zł.

Kolejną co do wielkości pozycją 
wśród wydatków są świadczenia 
w ramach pomocy społecznej, 
w tym m.in. świadczenia ro-
dzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społeczne-

go, dodatki mieszkaniowe, zasił-
ki stałe, wydatki na utrzymanie 
pensjonariuszy ośrodków pomo-
cy społecznej, dofinansowanie 
zadań w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie, usług 
opiekuńczych, w tym specjali-
stycznych. Łącznie planowana 
kwota wydatków na ten cel wy-
nosi ponad 2,1 mln zł. W ramach 
pomocy społecznej zaplanowano 
w budżecie gminy kwotę 70 tys. 
zł na pomoc w zakresie dożywia-
nia. Wydatki związane z doży-
wianiem w kwocie 50 tys. zł fi-
nansowane są z budżetu państwa, 
a w kwocie 20 tys. zł ze środków 
gminy. Na pomoc materialną dla 
uczniów o charakterze socjalnym 
przeznaczono kwotę 8,4 tys. zł 
jako dofinansowanie ze środków 
własnych gminy. Na pomoc ma-
terialną dla uczniów o charakte-
rze motywacyjnym zaplanowano 
kwotę 20 tys. zł z przeznacze-
niem na stypendia dla uczniów 
za bardzo dobre wyniki w nauce 
i osiągnięcia sportowe.

W budżecie zabezpieczono także 
środki finansowe na utrzymanie 
świetlic szkolnych i pomoc mate-
rialną dla uczniów, na dofinanso-
wanie dokształcania i doskonale-
nia nauczycieli, na rozwój kultury 
fizycznej, utrzymanie ośrodków 
kultury, świetlic wiejskich i bi-
blioteki oraz ochronę zabytków. 
Łączna kwota wydatków na kul-
turę i ochronę dziedzictwa na-
rodowego to prawie 1,9 mln zł, 
w tym wydatki inwestycyjne to 
400 tys. zł na budowę świetlicy 
wiejskiej w Dębinach.

Na zadania w ramach ochrony 
zdrowia, w tym na realizację pro-
gramów zwalczania narkomanii 
i przeciwdziałania alkoholizmo-
wi w 2018 roku Gmina planuje 
wydać 220 tys. zł.

265 tys. zł zapisano w tegorocz-
nym budżecie na wydatki bieżące 
w zakresie gospodarki mieszka-
niowej.

Na zadania z zakresu gospo-
darki komunalnej i ochrony 
środowiska, w tym na gospo-
darkę odpadami, utrzymanie zie-
leni w mieście i na terenie gminy, 
oświetlenie ulic, placów i dróg, 
gmina planuje w bieżącym roku 
wydać ponad 8 mln zł. W kwo-
cie tej, w zakresie gospodarki 
ściekowej i ochrony wód 1,3 mln 
zł stanowią wydatki inwestycyj-
ne na zadanie pn. budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej 
w ul. Dembińskich i Słonecznej 
w Przysusze i Skrzyńsku, ponad 
900 tys. zł wydatki związane 
z gospodarką odpadami, a po-
nad 4 mln zł wydatki związane 

z oświetleniem dróg i ulic, z cze-
go prawie 3,4 mln zł to wydatki 
inwestycyjne przeznaczone na 
przebudowę oświetlenia ulicz-
nego w ul. Grodzkiej i Osiedlu 
Południe, w ul. Świętokrzyskiej 
i ul. Topornia w Przysusze oraz 
na modernizację istniejącego 
oświetlenia ulicznego na terenie 
całej gminy.

W planach na 2018 rok jest też 
wykonanie projektu rewitalizacji 
placu Kardynała Wyszyńskiego 
w Przysusze.

W 2018 zaplanowano wydatki na 
realizację programu finansowa-
nego z udziałem środków euro-
pejskich pn. Bajkowe Przedszkole 
w kwocie 398.820 zł, w tym: wy-
datki bieżące w kwocie 321.776 
zł, z tego środki własne 42.105,27 
zł i środki europejskie 279.670,73 
zł oraz wydatki inwestycyjne 
w kwocie 77.044 zł, z tego środki 
własne 6.480 zł i środki europej-
skie 70.564 zł.

Kolejne wydatki inwestycyjne 
o wartości ponad 2 mln zł za-
planowano na realizację takich 
zadań jak dobudowa sieci wodno-
-kanalizacyjnej na terenie gminy, 
budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul. Ogrodowej w miej-
scowości Janików, budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Głównej w Smogorzowie, 
zagospodarowanie centrum wsi 
w Wistce, wykonanie projektu 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznej w m. Janików.

Prawie 2,8 mln zł przeznaczo-
no w budżecie na realizację ta-
kich zadań jak: w Przysusze: 
przebudowa drogi gminnej w ul. 
Polnej (na odcinku od ul. War-
szawskiej do ul. Dworcowej), 
budowa ciągu komunikacyjne-
go od ul. Świętokrzyskiej do ul. 
Skowyry i ul. Czermińskiego, 
przebudowa drogi gminnej przy 
ul. Grodzkiej przy PKO BP i bu-
dowa ulicy Leśnej w Przysusze 
oraz przebudowa dróg gminnych: 
Dębiny – Krajów, ul. Piłsudskie-
go w Skrzyńsku, drogi gminnej 
w miejscowości Pomyków, bu-

dowa chodnika od Jakubowa (ok. 
560 m), przebudowa dróg gmin-
nych w m. Skrzyńsko za Świetli-
cą wiejską i Zbożenna oraz opra-
cowanie projektów technicznych 
z branży drogowej na terenie 
gminy.

Na zadania z zakresu bezpieczeń-
stwa publicznego i ochrony prze-
ciwpożarowej planuje się wydać 
ponad 300 tys. zł z przeznacze-
niem na działalność jednostek 
OSP, w tym 200 tys. zł na inwe-
stycję: zakup samochodu pożar-
niczego dla OSP w Przysusze.

Ponadto w planie inwestycji na 
rok bieżący są zadania, których 
z powodu braku wykonawców lub 
innych, obiektywnych przyczyn 
nie zrealizowano w 2017 roku. 
To np. opracowanie dokumenta-
cji techniczno-kosztorysowej na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w m. Zbożenna, opracowanie do-
kumentacji projektowej gniazdo-
wej kanalizacji sanitarnej w m. 
Janów, przebudowa dróg gmin-
nych w ulicach: Polna i Strażac-
ka w Smogorzowie, przebudowa 
dróg gminnych w ulicach: Dolna 
i Ogrodowa w miejscowości Lip-
no, wykonanie dokumentacji pro-
jektowej instalacji gazowej wraz 
z wymianą kotłów CO w PSP Nr 
1 w Przysusze, dobudowa i re-
mont oświetlenia ulicznego w ul. 
Dembińskich w Przysusze.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PLA-
NOWANYCH INWESTYCJI 
W TYM ROKU WYNOSI PO-
NAD 13 MLN ZŁ.

Rada Gminy i Miasta zdecydowa-
ła też o wpłacie kwoty 20 tys. zł 
na Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej z przeznacze-
niem na zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla Komendy 
Powiatowej PSP w Przysusze 
– 20.000 zł oraz na udzielenie 
dotacji w kwocie 13 tys. zł dla 
Powiatu Przysuskiego na zada-
nie „Budowa systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności o zagro-
żeniach dla Powiatu Przysuskie-
go”.
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W Ruskim Brodzie wybory sołtysa
Rada Gminy i Miasta Przysucha na 
sesji Rady 18 stycznia 2018 roku 
podjęła uchwałę w sprawie zarzą-
dzenia wyborów sołtysa sołectwa 
Ruski Bród.
Stefan Bomba, pełniący obowiązki 
sołtysa w Ruskim Brodzie przez po-

nad 20 lat złożył rezygnację.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
i Miasta wybory nowego sołtysa 
odbędą się w Ruskim Brodzie 11 
lutego 2018 roku. I termin: godz. 
16:00; II termin: godz. 16:30.

Odpowiedzialność przede wszystkim
Rozmawiamy z Mirosławem Pierzchałą przewodniczącym Rady Gminy i Miasta
 – Rada Gminy i Miasta uchwali-
ła budżet gminy i miasta na 2018 
rok. Cofnijmy się jednak w cza-
sie. Najpierw do rąk radnych tra-
fia projekt budżetu. Jak wygląda 
praca radnych nad projektem?

 – Projekt budżetu jest omawiany 
na posiedzeniach komisji stałych 
Rady: budżetowej, gospodarczej, 
rewizyjnej i spraw społecznych. Po-
siedzenia komisji to miejsce, gdzie 
punkt po punkcie projekt budżetu 
jest analizowany. Radni zgłaszają 
swoje uwagi, wnioski. W ten spo-
sób wypracowujemy wspólne sta-
nowisko, czego dowodem jest fakt, 
że budżet na rok bieżący uchwalony 
został jednogłośnie. Muszę pod-
kreślić, że pod względem przygo-
towania projektu budżetu przez 
administrację Burmistrza, mamy 
do czynienia z pełnym profesjo-
nalizmem. To bardzo nam ułatwia 

pracę.

 – Która część projektu budżetu 
wzbudza na posiedzeniach komi-
sji Rady najwięcej dyskusji?

 – Na pewno ta, która dotyczy inwe-
stycji. Radni na każdej z sesji Rady 
w ciągu roku zgłaszają potrzeby in-
westycyjne sołectw, na terenie któ-
rych działają. Wszystkie wnioski 
są brane pod uwagę. Nie wszystkie 
inwestycje mogą znaleźć się jednak 
w budżecie danego roku. Jako Rada 
reprezentujemy interes wszystkich 
mieszkańców gminy i miasta i na-
szym zadaniem jest uchwalenie bu-
dżetu, który zapewnia wykonanie 
inwestycji służących wszystkim 
mieszkańcom. To drogi, sieć wodno 
– kanalizacyjna, obiekty rekreacyj-
no – kulturalne, uporządkowane 
centra poszczególnych miejscowo-
ści. Osobiście czuję satysfakcję, że 

radni to doskonale 
rozumieją.

 – Kieruje pan 
pracami Rady 
w bieżącej kaden-
cji, która w tym 
roku dobiega 
końca. Na jej 
po d su mowa n ie 
przyjdzie czas, 
ale czy może pan 
podsumować swo-
je siedem lat bycia 
radnym, w tym pełnienia funkcji 
przewodniczącego Rady?

 – Podsumuję jednym stwierdze-
niem: dla mnie najważniejsze jest 
poczucie odpowiedzialności. Jako 
radni podejmujemy przecież decy-
zje, które skutkują na przyszłość. 
To od naszych decyzji zależy na 
co przeznaczone będą środki fi-

nansowe gminy. Mnie jako radne-
go i aktualnie przewodniczącego 
Rady, poczucie odpowiedzialności 
motywuje do wysiłku, a doświad-
czenie, wiedza i wsparcie, tak kole-
żanek i kolegów – członków Rady, 
jak i Pana Burmistrza i jego admi-
nistracji, bardzo pomaga. Za to im 
wszystkim dziękuję.

Rozmawiała Hanna Jacobi

Burmistrz spotkał się z sołtysami
We wtorek 23 stycznia br. z sołty-
sami sołectw w gminie Przysucha 
spotkał się Burmistrz Przysuchy 
Tadeusz Tomasik. W spotkaniu 
uczestniczyli: Zastępca Burmistrza 
Adam Pałgan, Sekretarz GiM Sta-
nisław Wiaderek, dyrektor PSK 
Zbigniew Augustyniak i kierownik 
Wydziału Podatków i Opłat Lokal-
nych Urzędu Gminy i Miasta Anna 
Szklarczyk.
W imieniu samorządowych władz 
gminy i miasta życzenia pomyśl-
ności w 2018 roku złożył sołtysom 
Burmistrz Tomasik. Następnie 
przedstawił zebranym uchwalony 
przez radnych budżet na 2018 rok, 
w tym zadania inwestycyjne, któ-
rych wartość w bieżącym roku jest 
planowana na blisko 14 mln zł. 
Inwestycje z zakresu infrastruktu-
ry wodno-kanalizacyjnej czy dro-
gowej realizowane będą w wielu 
sołectwach. Plan inwestycyjny na 
2018 rok przewiduje też zwiększe-
nie bazy obiektów kulturalnych 
oraz zagospodarowanie kolejnych 
przestrzeni publicznych. Sołtysi 
zgłaszali podczas spotkania potrze-
by dotyczące uzupełnienia oświe-
tlenia w newralgicznych miejscach, 
informowali o odcinkach dróg wy-
magających remontu. Burmistrz 
wyjaśnił, że obok środków finan-
sowych zapisanych w budżecie na 
wykonane inwestycji, są też środki 

przeznaczone na remonty, którymi 
dysponuje Przysuska Służba Komu-
nalna. Obecny na spotkaniu dyrek-
tor PSK zapewnił, że prośby sołty-
sów będą wzięte pod uwagę.
Burmistrz przekazał sołtysom in-
formację o trzech wariantach pro-
jektu budowy trasy S12 przez te-
ren gminy Przysucha. Zachęcił do 
uczestniczenia w organizowanym 
przez firmę projektową spotkaniu 
konsultacyjnym na ten temat.
Sprawy organizacyjne dotyczą-
ce podatków lokalnych omówiła 
z sołtysami Anna Szklarczyk kie-
rownik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych UGiM. Tematem, który 
wzbudził szczególnie żywą dys-
kusję była gospodarka odpadami. 
Sołtysi ze zrozumieniem odnosili 
się do uchwalonej przez radnych 
podwyżki za wywóz nieczystości, 
spowodowanej drastycznym wzro-
stem ceny za składowanie odpadów, 
a także docenili nową metodę na-
liczania tych opłat, która jest ko-
rzystna dla gospodarstw domowych 
wieloosobowych. Natomiast uznali, 
że fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy 
gminy w ubiegłym roku zadeklaro-
wali zbieranie i odbiór odpadów, co 
ma wpływ na wysokość opłat, po-
winien skłonić do działania, by de-
klaracje składane w tym roku były 
weryfikowane.
Z zainteresowaniem przyjęli in-

formację Zastępcy Burmistrza, 
że na Mazowszu, w ramach walki 
ze smogiem, ma ruszyć program 
dofinansowania wymiany pieców 

węglowych na gazowe lub olejowe. 
Z chwilą ogłoszenia naboru wnio-
sków, Gmina będzie aplikować 
o środki z tego programu.

KONSULTACJE W SPRAWIE TRASY S12

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w spra-
wie przygotowanych wariantów przebiegu trasy 

S12 odbędzie się we wtorek 13 lutego o godz. 11.00 
w Domu Kultury w Przysusze.

Trzy warianty przebiegu trasy S12 przez teren 
powiatu przysuskiego, w tym przez teren gminy 

Przysucha przedstawią przedstawiciele konsorcjum 
firm przygotowujących projekt.

Do udziału w konsultacjach organizatorzy spotka-
nia zapraszają wszystkich zainteresowanych miesz-

kańców.
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Coraz więcej mieszkańców
Przysuchy wybiera gaz

Gaz ziemny jest wydajnym 
i  oszczędnym  źródłem  energii. 
Poza podstawowym zadaniem, 
jakim  jest  ogrzewanie  domów 
i  mieszkań  (c.o.),  gaz  z  powo-
dzeniem  służy  do  gotowania 
i  podgrzewania  wody  użytkowej 
(c.w.u.).  O  jego  zaletach  miesz-
kańcy  Przysuchy  przekonują  się 
już od 2016 roku.

Jaki naprawdę jest gaz ziemny?

Oszczędny  i  ekonomiczny. Wy-
twarza największą ilość ciepła 
przy spalaniu 1kg – 50,2 MJ/kg ze 
względu na odzysk temperatury 
ze spalin, w porównaniu z węglem 
kamiennym, który oddaje 20,9-
29,3 MJ/kg. Dzięki temu mamy 
pewność, że praktycznie cała ener-
gia zamieniona zostanie w ciepło, 
bez generowania jakichkolwiek 
strat. Ponadto, dzięki pełnej au-
tomatyzacji nowoczesnych urzą-
dzeń gazowych, jesteśmy w stanie 
dostosować system grzewczy do 
indywidualnych potrzeb każdego 
użytkownika, co przekłada się na 
brak konieczności płacenia za bez-
celowo zużytą energię. Uzyskanie 
optymalnej temperatury następu-
je szybko, płynnie i samoistnie – 
w przeciwieństwie do ciepła uzyski-
wanego z energii pochodzącej ze 
spalania węgla kamiennego.

Bezpieczny. Proces spalania gazu 
w porównaniu do procesu spa-
lania paliwa stałego (np. węgla), 
znacząco redukuje wytwarzanie 
się tlenku węgla – niewidocznego 
i niewyczuwalnego zabójcy, który 
co roku w okresie grzewczym zbie-
ra tragiczne żniwo. Dla bezpieczeń-
stwa użytkowników gaz przechodzi 
proces nawaniania, czyli nadania 
mu intensywnego zapachu. Dzięki 
temu w razie jakiejkolwiek awarii 
jesteśmy w stanie wyczuć go od 
razu. Urządzenia grzewcze wypo-
sażone są w czujniki, które po wy-
kryciu nieprawidłowości, informują 
użytkownika o powstałej awarii. 
Należy też zauważyć, że takie przy-
padki w nowoczesnych systemach 
zdarzają się niezwykle rzadko.

Ekologiczny. W dobie wszech-
obecnego smogu, który jest spraw-
cą wielu chorób cywilizacyjnych, 
rozwiązania eliminujące nadmier-
ne ilości dwutlenku węgla, siarki, 
sadzy i pyłów mają ogromne zna-
czenie. Gaz ziemny jest rozwiąza-
niem przyjaznym dla środowiska 
– jego spalanie wiąże się bowiem 

ze stosunkowo niską emisją zanie-
czyszczeń, co wpłynie pozytywnie 
na jakość życia mieszkańców Przy-
suchy.

Wygodny  w  użytkowaniu. Nie-
zależnie od warunków, paliwo ga-
zowe jest dostępne 24h na dobę. 
Dzięki temu, że jest dostarczane 
bezpośrednio do naszych domów 
i nie wymaga magazynowania, 
miejsce dotychczas przeznaczone 
do składowania zapasów paliwa 
stałego (np. węgla), może zostać 
przeznaczone do zagospodarowa-
nia na inny cel. Ponadto pozbywa-
my się kosztów wywozu odpadów, 
np. popiołu, kosztów czyszczenia 
urządzeń oraz obowiązku zaku-
pu opału jeszcze przed sezonem 
grzewczym. Dzięki dynamicznej 
gazyfikacji, paliwo 
gazowe dociera do 
coraz mniejszych 
miejscowości.

Mieszkańcy Przysu-
chy już od 2016 roku 
mają możliwość 
przyłączenia się do 
sieci dystrybucyj-
nej, sfinansowa-
nej i wybudowanej 
przez spółkę DUON 
Dystrybucja S.A. Na 
chwilę obecną jest 
to 2 870 m sieci, któ-
ra obejmuje częścio-
wo ulice: Warszaw-
ską, Wiejską, Polną 
oraz Dembińskich. 
Istniejąca sieć za-
opatruje w gaz m.in. 
budynki Zespołu 
Placówek Oświato-
wych przy ul. War-
szawskiej. Z końcem 
2017 roku DUON 
wraz z Przedsiębior-
stwem Gospodarki 
Komunalnej i Miesz-
kaniowej podpisał 
umowę, dzięki któ-
rej jeszcze w tym 
roku PGKiM w miej-
sce starego, nie-
efektywnego i nie-
ekologicznego kotła 
na miał węglowy, 
zainstaluje nowy ko-
cioł gazowy. Projekt 
zostanie zrealizowa-
ny w kotłowni, która 
znajduje się przy ul. 
Radomskiej i to wła-
śnie tam gaz popły-

nie z końcem września bieżącego 
roku. Warto zauważyć, że proces 
gazyfikacji ma ogromne poparcie 
władz miasta.

 – DUON posiada opracowaną kon-
cepcję lokalizacji sieci dystrybucyj-
nej na terenie całego miasta. Infra-
strukturę gazową zaplanowano tak, 
aby umożliwić zaopatrzenie w gaz 
wszystkich dużych kotłowni oraz za-
budowy mieszkaniowej i usługowo-
-handlowej. Szacuje się, że całkowi-
ta długość sieci gazowej dla miasta 
Przysucha będzie wynosiła ok. 20 
km, z czego ok. 3 km są już wykona-
ne. Prace wykonywane są etapami, 
zgodnie z zapotrzebowaniem i za-
interesowaniem okolicznych miesz-
kańców. Najważniejsze jest jednak 
to, że proces gazyfikacji już trwa 

– mówi Ryszard Filipiak, Dyrektor 
Departamentu Inwestycji, DUON 
Dystrybucja S.A.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak 
mogą wyglądać plany podłączenia 
Twojego gospodarstwa lub firmy, 
DUON zaprasza na ul. Partyzan-
tów 6 do Biura Obsługi Technicz-
nej, gdzie pracownicy odpowiedzą 
na wszystkie pytania i przedstawią 
szczegółową ofertę dostosowaną 
do Twoich potrzeb.

Koncepcję  lokalizacji  sieci  dys-
trybucyjnej  na  terenie  całego 
miasta  Przysucha  można  zoba-
czyć  w  opracowaniu  graficznym 
na  stronie  internetowej  Urzę-
du  Gminy  i  Miasta  Przysucha: 
www.gminaprzysucha.pl.

DUON Dystrybucja S.A.
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Z nową inwestycją w Nowy Rok
Rozmawiamy z Prezesem Zarządu PGKiM Jarosławem Koryckim

– Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Przysusze powiększyło 
swoją flotę samochodową. Może 
pan podać więcej szczegółów?

– Zakupiliśmy pod potrzeby Za-
kładu Oczyszczania Miasta nowy, 
specjalistyczny samochód cięża-
rowy marki DAF LF 320 FA za 
kwotę dokładnie 285763,44 zł. 
Pojazd ten został zabudowany 
urządzeniem hakowym i beczką 
asenizacyjną o poj. 8000 litrów za 
kwotę 131610,00zł. Całkowity koszt 
pojazdu dwufunkcyjnego wyniósł 
więc 417373,44zł. Pojazd przezna-
czony jest do transportu kontene-
rów KP-7, którymi wozimy odpady 
komunalne i beczki asenizacyjnej. 
Zastąpi dotychczas eksploatowane 
dwa wysłużone kilkudziesięciolet-
nie samochody marki Star, z któ-
rych jeden przeznaczony był do 
transportu kontenerów, a drugi to 
beczka asenizacyjna.

– Rozumiem, że to ważny zakup?

– Zakup tego pojazdu, którego za-
budowę dofinansował Urząd Gmi-
ny i Miasta w Przysusze, pozwoli 
usprawnić, ale przede wszystkim 
zwiększyć możliwości świadczenia 
usług do jakich został przeznaczo-
ny. Jego dwufunkcyjność przyczyni 
się do zmniejszenia kosztów zwią-
zanych z funkcjonowaniem Przed-

siębiorstwa, ale przede wszystkim 
wpłynie korzystnie na stan środo-
wiska dzięki zainstalowanemu sil-
nikowi o niskiej emisji spalin Euro-
6. Pojazd, opatrzony logiem spółki 
już pracuje. Możemy go zobaczyć 
na ulicach naszego miasta i drogach 
okolicznych miejscowości. Przed-
siębiorstwo stawia na sprawność 
i jakość świadczonych usług, a po-
jazd ten zapewne się do tego przy-
czyni.

– Wiele mówi się ostatnio o pro-
blemie jakim jest smog. Wiem, że 
mimo iż nie minął jeszcze rok od 
chwili objęcia przez pana funkcji 
Prezesa Zarządu PGKiM, po-
czynił pan zdecydowane kroki 
w sprawie ograniczania emisji 
spalin przez kotłownie w Przysu-
sze…

– Przede wszystkim w Przysusze, 
zgodnie z wynikami kontroli nie 
ma zagrożenia smogiem. W stosun-
ku do PGKiM kontrolerzy nie sfor-
mułowali żadnych zaleceń w tym 
temacie. Niemniej jednak temat 
modernizacji kotłowni jest aktual-
ny i priorytetowy. Obecnie jeste-
śmy już po przetargu na wyłonienie 
wykonawcy przebudowy kotłowni 
przy ul. Radomskiej w Przysusze 
z węglowej na gazową. W ubiegłym 
roku opracowany został projekt tej 
inwestycji. Działamy w porozumie-

niu z właścicielem, czyli Gminą. 
Zakładam, że w przyszłym sezonie 
grzewczym ta kotłownia będzie już 
pracować na bazie gazu.

– Jakie ma pan plany w stosunku 
do kolejnej kotłowni – na Osie-
dlu?

– Najpierw, na bazie analizy skut-
ków ekonomicznych musi być pod-
jęta decyzja czy ma być to kotłownia 
scentralizowana, czy rozproszona. 
Wyniki takiej analizy będą pełne 
po sezonie grzewczym 2018/19, 
kiedy to będziemy już dysponować 
analizą skutków ekonomicznych po 
zmodernizowaniu kotłowni przy 
ul. Radomskiej. W międzyczasie 
przygotujemy odpowiednio doku-

mentację projektową i techniczną 
przebudowy kotłowni na Osiedlu. 
Tu warto podkreślić, że jako pierw-
szą do modernizacji wybraliśmy 
kotłownię przy ul. Radomskiej, po-
nieważ tam jest już zmodernizowa-
na sieć ciepłownicza. Natomiast na 
Osiedlu duża część sieci wymaga 
modernizacji.

– Kapitał spółki uchwałą Rady 
Gminy i Miasta został zwiększo-
ny o kwotę 110 tys. zł. Na co spół-
ka przeznaczyła te środki?

– Na pokrycie części kosztów zaku-
pu wspomnianego pojazdu specjali-
stycznego.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

Jak płacimy „za śmieci” w 2018 roku?
Uchwałę w sprawie metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz staw-
ki tej opłaty podjęła Rada Gmi-
ny i Miasta 21 grudnia 2017 roku. 
Radni zdecydowali o zastosowaniu 
metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi od gospodarstwa domowego 
z uwzględnieniem liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieru-
chomość. Ustalili też obowiązujące 
stawki tej opłaty.
Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbierany-
mi i odbieranymi w sposób selek-
tywny wynosi 8 zł miesięcznie od 

osoby w gospodarstwach domo-
wych zamieszkiwanych przez nie 
więcej niż 4 osoby. Gdy na danej 
nieruchomości zamieszkuje 5 osób 
i więcej, stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny wynosi 35 zł od gospo-
darstwa domowego.
Jeśli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny, stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
wynosi 16 zł miesięcznie od osoby 
w gospodarstwach domowych, za-
mieszkiwanych przez nie więcej niż 
przez 4 osoby.

Gdy na danej nieruchomości za-
mieszkuje 5 osób i więcej, a odpady 
komunalne nie są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny, stawka 
opłaty wynosi 70 zł miesięcznie od 
gospodarstwa domowego.
W porównaniu do obowiązującej 
w 2017 roku metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opła-
ty, w 2018 roku zmienia się zarów-
no metoda ustalenia opłaty, jak i jej 
wysokość. Przyjęta uchwałą Rady 
metoda ustalenia opłaty pozwala na 
większą przejrzystość w klasyfika-
cji gospodarstw domowych, w za-
leżności od ilości zamieszkujących 

je osób oraz w zależności od tego 
czy odpady komunalne są przez te 
gospodarstwa zbierane i odbierane 
selektywnie, czy nieselektywnie. 
Stawki opłat są nieco wyższe od 
obowiązujących w roku ubiegłym. 
Podstawową przyczyną podwyższe-
nia wysokości tych opłat jest nieba-
gatelny wzrost opłaty za przyjęcie 
odpadów do odzysku lub unieszko-
dliwienia przez Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo Handlowe 
„RADKOM” sp. z o.o. w Rado-
miu. 21 listopada 2017 roku „RAD-
KOM” ustalił nowy cennik swoich 
usług w zakresie przyjmowania 
odpadów komunalnych. Opłaty za 
przyjęcie odpadów do odzysku lub 
unieszkodliwienia wzrosły średnio 
o prawie 40%.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (niesegregowanych) i biodegradowalnych
z terenu miasta Przysucha w 2018 roku

Odpady segregowane odbierane będą w trzeci czwartek każdego miesiąca.
Popiół odbierany będzie w sezonie grzewczym w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 29 LISTOPAD – odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Poniedziałek ulice:
Al. Jana Pawła II, 11 – go Listopada, Dembiń-
skich, Legionów Polskich, Partyzantów, Lu-
belska, Pl. 3 – go Maja, Grodzka, Warszaw-
ska, Ściegiennego, Kręta, Pl. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Sportowa, 
Polna, Tarnowskiej, Dworcowa, Słoneczna, 
Chopina.

Środa ulice:
Spółdzielcza, Świętokrzyska, Staszica, Prze-
mysłowa, Ogrodowa, Krótka, Sienkiewicza, 
Skowyry, Mjr. Hubala, Zielona, Jarzębinowa, 
Świerkowa, Wrzosowa, Akacjowa, Jałowco-
wa, Ks. Pajka, Janów ul. Południowa, Sikor-
skiego, Czermińskiego, Hamernia, Klonowa, 
Młyny, Topornia.

Piątek ulice:
Targowa, Żytnia, Leśna, Wiejska, Armii Kra-
jowej, Brzozowa, M. Konopnickiej, Żerom-
skiego, Krakowska, Radomska, Por. Madeja, 
Cicha, Pl. Kolberga, Szkolna.
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Psie i kocie dylematy

Mistrzowie szachownicy

Na problem wyrzucania psów przez 
ich właścicieli zwraca naszą uwagę 
Czytelniczka – mieszkanka Przysu-
chy. „Serce się kraje jak codziennie 
widzę te biedne porzucone pieski, 
które kiedyś dawały swoim właści-
cielom wiele radości, niejednokrot-
nie były prezentem czy też strażni-
kami domu, gospodarstwa, a teraz 
są niechciane, niepotrzebne i wy-
rzucane bez względu na pogodę….” 
– pisze kobieta w liście do redakcji. 
„Pies to nie zabawka, on też ma 
uczucia” – dodaje mocno poruszo-
na. Sama, co wynika z treści i for-
my listu, jest osobą pełną empatii 
dla zwierząt. Za naszym pośrednic-
twem apeluje do serc i sumień ludzi, 
by psa – wiernego przyjaciela czło-
wieka – traktować należycie.
Trudno nie zgodzić się z autorką 
listu. Za zwierzę, które przyjęliśmy 
pod swój dach, jesteśmy odpowie-
dzialni.
I tu warto podkreślić, że problem 
bezdomności psów, także w kon-
tekście bezpieczeństwa miesz-
kańców, jest przez władze Gmi-
ny i Miasta traktowany bardzo 
poważnie. W Przysusze funkcjo-
nuje schronisko dla bezdomnych 
psów, które w tym roku ma być mo-
dernizowane. Polepszą się warunki 
przebywających tam zwierząt, ma 
też być dobudowanych jeszcze kil-
ka boksów. Program zapobiegania 
bezdomności psów uchwala co roku 
Rada Gminy i Miasta przeznaczając 
w budżecie odpowiednie środki fi-
nansowe na utrzymanie schroniska. 
Przebywające tam psy mają zapew-
niony byt i opiekę weterynaryjną. 

Gmina ze swojego ustawowego obo-
wiązku się wywiązuje. Pozostaje 
więc poruszony przez autorkę listu 
problem odpowiedzialności wła-
ścicieli psów. Do ich sumień i serc 
kobieta proponuje odwoływać się 
różnymi drogami: w formie apeli, 
rozmów, a także za pośrednictwem 
księży, którzy wśród mieszkańców 
cieszą się autorytetem.
Poruszony przez autorkę listu pro-
blem to jedno, natomiast drugie to 
reakcja wielu osób na formę do-
karmiania psów pozostających bez 
opieki właściciela. Wystawianie 
misek z pokarmem w miejscach 
wzmożonego ruchu ludzi (pod skle-
pami, na dworcu autobusowym) 
budzi sprzeciw. I tu musimy się 
zgodzić, że jest on uzasadniony. 
Biegający bez opieki pies najpraw-
dopodobniej nie był szczepiony 
i może zagrażać bezpieczeństwu 
ludzi. Dołączamy się do apelu Czy-
telniczki, by fakty porzucania zwie-
rząt mocno piętnować, niemniej 
jednak za najlepszą formę reakcji 
na widok porzuconego zwierzęcia 
uważamy zgłoszenie sprawy od-
powiednim służbom komunalnym 
i w ten sposób zapewnienie psu 
odpowiedniej opieki w schronisku. 
Tam zaś aktualnie przebywa ponad 
20 psów, które czekają na adopcję.
Wspomnijmy tu o kolejnym proble-
mie, a mianowicie o zapewnieniu 
opieki zimą wolno żyjącym kotom. 
Schronisko w Przysusze przyjmuje 
wyłącznie psy, dlatego też za zgo-
dą Rady Gminy i Miasta Burmistrz 
Przysuchy przeznaczył środki fi-
nansowe na zakup karmy dla wolno 

13 grudnia ub. roku po raz pierw-
szy odbyły się mistrzostwa powiatu 
przysuskiego szkół podstawowych 
w szachach. Turniej zorganizowano 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 1 w Przysusze z udziałem 40 
uczniów.
Oto pierwsza dziesiątka najlepszych 
szachistów: 1. Bartosz Polak, 2. Mi-
łosz Wieprzycki, 3. Aleksander Pa-
skov, 4. Aleksander Czarkowski, 5. 
Adam Zieja, 6. Filip Próchnicki, 7. 
Igor Cieślikowski, 8. Igor Woźniak, 
9. Emil Cieślikowski, 10. Cyprian 

Bernaś.
Wszyscy, oprócz zdobywcy trzecie-
go miejsca (uczeń PSP 2 w Przysu-
sze) są uczniami PSP 1 w Przysu-
sze.
Pierwsza trójka otrzymała pucha-
ry ufundowane przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Przysucha, a dzie-
więciu szachistów pamiątkowe 
dyplomy. Zawody przeprowadził 
sędzia szachowy Łukasz Łukomski. 
Napoje dla uczestników ufundował 
p. Andrzej Fedorczyk.

Szlachetna Paczka w SP 1
Finał akcji Szlachetna Paczka od-
był się w grudniu ub. roku, zaled-
wie półtora miesiąca temu. Powra-
camy do tematu, by pokazać, że 
wśród darczyńców nie zabrakło 
najmłodszych przysuszan. W mi-
nionej edycji Szlachetnej Paczki 
samotnej matce z dwójką dzieci 
pomocy udzieliły przedszkolaki 
z Samorządowego Przedszkola Nr 
1 w Przysusze. Mottem ich działa-
nia były słowa: ,,Nigdy nie jesteśmy 
tak biedni, aby nie stać nas było 

na udzielenie pomocy bliźniemu”. 
Udział przedszkolaków w tej cha-
rytatywnej akcji uświadamiał im 
tak ważne rzeczy jak pomoc słab-
szym i potrzebującym. Dzięki zaan-
gażowaniu rodziców, pracowników 
przedszkola i członków samorządu 
gminy, potrzebującej rodzinie prze-
kazano żywność, artykuły higie-
niczno – sanitarne, odzież, zabaw-
ki, słodycze, obuwie, a także sprzęt 
AGD.

żyjących kotów. Wykładaniem kar-
my w odpowiednich miejscach zaję-
li się wolontariusze. Przysucha jest 
jedną z niewielu gmin, które w ten 
sposób starają się pomóc przetrwać 
zimę wolno żyjącym kotom.
„Psie i kocie dylematy” pozwolę 

sobie zakończyć cytatem z książki 
„Zaklinacz psów” Cesara Millana: 
„...zwierzęta w naszym życiu nie 
zjawiają się bez powodu: udzielają 
nam nauk o tym, jak zostać lepszym 
człowiekiem”.

Hanna Jacobi

Adoptuj bezdomnego psa 
z terenu gminy i miasta Przysucha.

Każdy pies jest odrobaczony, 
wysterylizowany i zaszczepiony.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze 

pod nr tel. 48 675 25 36

Adoptuj 
psa!

Potrzebujesz 
przyjaciela?

Lubisz 
zwierzęta?



W PSP nr 2, w Przysusze
W tym roku, w role postaci biblij-
nych wcieliły się dzieci z oddziałów 
przedszkolnych A i B, ale wspierali 
je też koledzy z Samorządowego 
Przedszkola nr 3, pierwszoklasiści 
i uczniowie klas V i VI. Po raz ko-
lejny wraz z nimi widzowie prze-
nieśli się do Betlejem i przeżywali 
z Maryją i Józefem trudne chwile 
przed narodzeniem Dzieciątka Je-
zus. Do stajenki w tym roku zawita-
li też goście z całego świata – mała 
Polka, Japonka, Chinka i Indianin, 
którzy udowodnili, że Pan Jezus 
kocha i jest kochany przez wszyst-
kie dzieci. Piękne serce i wierszyki 
przyniosły Nowonarodzonemu pię-

ciolatki z oddziału przedszkolnego. 
W trakcie całej inscenizacji słu-
chano kolęd wykonywanych przez 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
A, B i chórku szkolnego. Wspólnie 
z publicznością odśpiewano kolę-
dę „Gdy się Chrystus rodzi”oraz 
pastorałkę „Świeć Gwiazdeczko. 
Wysłuchano też kolęd zagranych 
przez Hanię Stępień na klarnecie 
i Wiktorię Wojdył na skrzypcach. 
Przedstawienie zostało przygoto-
wane pod okiem katechetki p. Be-
aty Kacprzak. 7 stycznia dzieci za-
prezentowały jasełka mieszkańcom 
Przysuchy, występując w kościele, 
w Parafii Miłosierdzia Bożego.

Wychowanków Niepublicznego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Przysusze czę-
sto odwiedza młodzież z zaprzy-
jaźnionych placówek oświatowych. 
Tym razem, już nie po raz pierwszy 
w okresie Świat Bożego Narodze-
nia, wizytę złożyli uczniowie szkół 
w Mariówce wraz z opiekunami. 
W świątecznej atmosferze wspólnie 
śpiewano kolędy, składano sobie 
życzenia. Każdego wychowanka 
obdarowano upominkiem. Nato-
miast 9 stycznia br. podopiecznych 
NSOS-W odwiedzili uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Rusinowie w towarzystwie opie-

kunów. Celem odwiedzin było prze-
kazanie prezentu – niespodzianki, 
zabawa integracyjna oraz uwrażli-
wienie młodzieży na potrzeby osób 
z niepełnosprawnością. Prezentem 
okazał się zestaw do karaoke, który 
dzieci z Ośrodka przyjęły z wiel-
ką radością. Goście poprowadzili 
wspólną zabawę, były też konkursy 
z nagrodami.
Dyrektor NSOS-W Halina Reguła 
serdecznie dziękuje przyjaciołom 
Ośrodka za obdarowanie dzieci, 
przemiłą atmosferę wizyt, wspólną 
zabawę oraz czułość i okazane ser-
ce wszystkim wychowankom.

Agnieszka Matynia

Przybliżając dzieciom tradycje 
związane z karnawałem, w Sa-
morządowym Przedszkolu Nr 1 
w Przysusze, 11 stycznia zorga-
nizowano bal przebierańców. Na-
uczycielka Joanna Rakowska, prze-
brana za kota w butach, serdecznie 
powitała wszystkich zebranych, 
a szczególnie dzieci. Życzyła dzie-
ciom wspaniałej zabawy i zaprosiła 

wszystkich do prezentacji swoich 
pięknych strojów. Były tańce i plą-
sy przy znanych dzieciom utworach 
muzycznych oraz konkursy dla ro-
dziców i dzieci, do udziału w któ-
rych nie brakowało chętnych. Bal 
przebierańców w SP 1 przebiegał 
w prawdziwie karnawałowej atmos-
ferze.

Joanna Rakowska
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Tradycyjnie w okresie bożonarodzeniowym odbywają się w przysuskich placówkach oświatowych widowi-
ska o Bożym Narodzeniu. Jasełka przygotowują uczniowie pod kierunkiem nauczycieli. Jak było tym razem?

W PSP nr 1, w Przysusze
Jasełka bożonarodzeniowe w PSP 
1 zostały przygotowane przez 
uczniów klasy 6b pod opieką p. 
Barbary Pałgan. Dekoracje wyko-
nała p. Anna Kubicka, oprawą mu-
zyczną spektaklu zajął się p. Karol 
Sionek. Szczególną uwagę zwróciła 
przepiękna sceneria. Na pierwszym 
planie widniała szopka ze żłob-
kiem.
Pastorałki i kolędy w wykonaniu 

solistek i szkolnego chóru przypo-
mniały o tym, że Święta Bożego 
Narodzenia są już bardzo blisko. 
Występ był niezwykłym przeży-
ciem zarówno dla wykonawców, 
nauczycieli i zaproszonych gości: 
przedszkolaków z Samorządowego 
Przedszkola Nr 1 w Przysusze oraz 
rodziców. Na zakończenie wspólnie 
odśpiewana została kolęda ,,Wśród 
nocnej ciszy”.

Wizyty przyjaciół Karnawał z przebierańcami



INFORMATOR
 PRZYSUCHY

MIESIĘCZNIK MIASTA PRZYSUCHAGMINY I

110

Z meczu z Zamłyniem Radom (Fot. Sylwester Szymczak)
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Talent doceniony
Szymon Mastalerz – młody piłkarz MKS 
Oskar Przysucha znalazł się w grupie spor-
towców wyróżnionych w Plebiscycie „Echa 
Dnia” na Sportowca, Trenera, Talent, Dru-
żynę Amatorów i Nauczyciela Wychowania 
Fizycznego Ziemi Radomskiej 2017. Szymon 
otrzymał wyróżnienie w kategorii: TALENT. 
Gratulujemy! (F

ot
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Oskar przed rundą wiosenną
Piłkarze MKS Oskar Przysucha 
rozpoczęli treningi i mecze sparin-
gowe, przygotowując się do rundy 
wiosennej, której start zaplanowa-
ny jest na weekend 17 – 18 marca 
br. Inauguracyjnym spotkaniem ma 
być mecz na wyjeździe z Błonian-
ką Błonie. Ale zanim rozpoczną 
się ligowe zmagania, zawodnicy 
przysuskiego klubu przystąpili do 
intensywnych treningów i mają już 
za sobą pierwsze mecze kontrol-
ne z Zamłyniem Radom (wygrana 
6:1) i Mazowszem Grójec. Kolejne 
planowane są z Energią Kozienice, 
Granatem Skarżysko-Kamienna, 
Ceramiką Opoczno, Radomiakiem 
II Radom, Neptunem Końskie, KS 
Warka, Gerlachem Drzewica i Lu-
brzanką Kajetanów. Z rozpoczę-
ciem rundy wiosennej trzeba spo-
dziewać się też zmian w składzie 
zespołu. Z informacji podanych na 

fanpage Oskara wynika, że wiosną 
w składzie przysuskiej drużyny nie 
zagrają m.in. Kamil Molga, Tomasz 
Bartosiak, Adam Płuciennik, Bar-
tłomiej Włodarczyk czy Paweł Ko-
walczyk. Nie wiadomo jak potoczy 
się przyszłość Patryka Gila i Lucia-
no Matsoso. Itumeleng Nkwana na-
tomiast wciąż będzie reprezentował 
barwy Oskara. Do gry po kontuzji 
na pewno wróci Cezary Zieliński. 
Trwają też rozmowy z kilkoma pił-
karzami, którzy mają wzmocnić ze-
spół w wiosennej rundzie.
Przypomnijmy, że 11 listopada 
ubiegłego roku, meczem z Energią 
Kozienice, Oskar Przysucha zakoń-
czył pierwszą część sezonu 2017/18. 
Na półmetku zmagań w IV lidze, po 
15 meczach (8 zwycięstw, 3 remisy 
i 4 porażki – zdobytych 36 bramek, 
straconych 21), przysuscy piłkarze 
z 27 punktami zajęli 5. pozycję.

Lekcje bezpieczeństwa 
dla najmłodszych
Przed rozpoczęciem ferii zimo-
wych przysuscy policjanci zorga-
nizowali liczne spotkania z dzieć-
mi i młodzieżą przygotowujące do 
bezpiecznego spędzenia ferii. I tak 
na przykład 8 stycznia spotkali się 
z uczniami Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Skrzyńsku, a 10 stycz-
nia z przedszkolakami Samorządo-
wego Przedszkola nr 3 w Przysusze. 
Policjantka Komendy Powiatowej 
w Przysusze opowiedziała malu-
chom o zasadach bezpiecznego po-
ruszania się po drodze. Szczególną 
uwagę zwróciła na bezpieczeństwo 
zabaw w okresie zimowym na 
śniegu i lodzie. Przestrzegła dzie-
ci przed zabawami na otwartym, 
nieogrodzonym terenie, rozmawia-
niem z nieznajomymi i braniem od 
nich czegokolwiek, np. cukierków. 
W czasie rozmowy przypomnia-
ła numery alarmowe, które mogą 
wykręcić nawet małe dzieci, by po-
móc potrzebującym. Przedszkolaki 
zadały pani sierżant wiele pytań, 
na które chętnie odpowiedziała. 
W zamian za aktywny udział dzie-

ci otrzymały karty do kolorowania, 
przepis na udane ferie i informator 
z telefonami alarmowymi.
Dodajmy, że spotkania i rozmowy 
o bezpieczeństwie przysuskich poli-
cjantów z najmłodszymi mieszkań-
cami gminy i miasta odbywają się 
systematycznie. Jesienią ub. roku 
funkcjonariuszka KPP spotkała się 
z przedszkolakami z Samorządo-
wego Przedszkola nr 1 w Przysusze. 
M.in. poinformowała dzieci w jaki 
sposób należy się zachowywać 
podczas ataku psa, jak zachować 
się w kontaktach z obcymi ludźmi 
i które numery alarmowe trzeba 
zapamiętać. Ponadto przedszkolaki 
z SP nr 1 spotkały się także z ratow-
nikiem medycznym. Celem zajęć 
przeprowadzonych przez wykwa-
lifikowanego ratownika medycz-
nego było przygotowanie dzieci do 
wykonywania prostych czynno-
ści udzielania pierwszej pomocy 
oraz prawidłowego zachowania się 
w czasie wypadku, w sytuacjach za-
grożenia życia lub zdrowia.
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Druk:

F E R I E  W MUZ E UM
Jak co roku na okres ferii zimo-
wych Muzeum im. Oskara Kol-
berga w Przysusze przygotowało 
ofertę zajęć dla dzieci. Czas ferii 
w naszym województwie zbiegł się 
z okresem karnawału, dlatego 
w muzeum odbywały się warsztaty 
wykonywania masek kolędniczych. 
Zajęcia praktyczne przeplatane 
były krótkimi opowieściami na te-
mat dawnych zwyczajów karnawa-
łowych zwanych zapustami. Miło 
było podejmować na zajęciach za-
równo dzieci z Przysuchy, a także 
przyjezdnych gości.

W piątek 26 stycznia Rafał Raj-
kowski – Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego przeka-
zał jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przysusze i Glińcu trzy 
aparaty tlenowe ufundowane ze 
środków województwa mazowiec-
kiego. Wysokość wsparcia dla 

przysuskich OSP to 15 tys. zło-
tych. W uroczystym przekazaniu 
aparatów uczestniczyli Burmistrz 
Przysuchy Tadeusz Tomasik, Za-
stępca Burmistrza Adam Pałgan 
i Przewodniczący Rady Mirosław 
Pierzchała.

Dobiegły końca ferie zimowe dla 
dzieci i młodzieży. Niestety aura 
nie sprzyjała organizacji kuligów 
czy zabaw na śniegu, ale za to 
oferta przysuskiego Domu Kultu-
ry była bogata i odpoczywający od 

nauki uczniowie przysuskich szkół 
chętnie z niej korzystali. Do dyspo-
zycji uczestników feryjnych zajęć 
była pracownia plastyczna, mu-
zyczna, estrada i sala wystawowa. 
Nie brakowało chętnych do pracy 

Wsparcie dla OSP

Zimowe ferie z Domem Kultury
ze sztalugami i tworzenia rysun-
ków, obrazów, a także poznawania 
technik wykonywania różnych prac 
plastycznych. Rozbrzmiewająca 
w Domu Kultury muzyka była nie-
odzownym elementem zajęć wokal-
no – muzycznych, w których udział 
brali nie tylko stali uczestnicy spo-
tkań w klubie muzycznym. Rów-
nież z muzyką w tle odbywały się 
zajęcia z rytmiki. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się spotkania 
w ramach teatrzyku kukiełkowego. 

„Ożywienie” kukiełki i zagranie 
z nią wymarzonej roli to spełnienie 
marzeń niejednego dziecka. Na-
tomiast dla chętnych spróbowania 
swoich sił na szachownicy zorgani-
zowana była symultana szachowa. 
Zajęcia prowadzili instruktorzy 
DK.
Ofertę spędzenia ferii z Domem 
Kultury uatrakcyjnił bogaty reper-
tuar wyświetlanych filmów. Były 
bajki dla dzieci najmłodszych, fil-
my przygodowe dla starszych i fa-
milijne dla całych rodzin. Nudy nie 
było!
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26. Finał WOŚP w Przysusze
Ponad 70 wolontariuszy, zareje-
strowanych przy sztabie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Przysusze, kwestowało w nie-
dzielę 14 stycznia podczas 26. Fina-
łu WOŚP. Łącznie zebrali 26124,15 
zł. Wolontariusze tradycyjnie zbie-
rali fundusze do orkiestrowych 
puszek oraz licytowali gadżety 
z logiem Orkiestry, a także przed-
mioty, jak zegar czy kalendarze 
przekazane przez strażaków z OSP 
Przysucha. Najwięcej w tym roku, 
w puszce uzbierali: Rafał Ciarkow-
ski – 1506,35 zł i Aleksandra Maci-
kowska – 1244,67 zł.
 – Finał WOŚP przebiegł przede 
wszystkim bezpiecznie – mówi 
Waldemar Rek szef przysuskiego 
sztabu WOŚP. – Sztab współpra-
cował z miejscową policją, nie od-
notowaliśmy żadnych przykrych 
incydentów. Wolontariusze zbierali 
pieniądze do puszek w Przysusze, 
Potworowie, Klwowie, Odrzywole, 
Rusinowie i Borkowicach. Nato-
miast w przysuskim Domu Kultu-
ry, w sali widowiskowej wystąpiły 

zespoły KOIOS, Gold Music, Port-
finger oraz Hubert „Dziku” Dzi-
kołowski. Podczas koncertu aukcje 
prowadzili: Kinga Kośka i Jacek 
Woźniak. Dzięki sponsorom wo-
lontariusze korzystali z ciepłych 
napojów i posiłku. Mimo panujące-
go tego dnia zimna, atmosfera była 
gorąca – dodaje Waldemar Rek.
Do udziału w 26. Finale WOŚP 
włączyli się strażacy z Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Przysu-
chy, Wieniawy i Borkowic, którzy 
dali pokaz akcji ratunkowej. Finał 
zakończył się tradycyjnym poka-
zem fajerwerków – ”Światełkiem 
do nieba”.
Przypomnijmy, że w tym roku 
Fundacja Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zbierała pieniądze 
na wsparcie dla podstawowych 
oddziałów neonatologicznych, by 
wyposażyć je w stanowiska do re-
suscytacji noworodków, nowocze-
sne inkubatory, aparaty do nieinwa-
zyjnego wspomagania oddychania, 
pompy infuzyjne, specjalistyczne 
aparaty USG oraz pulsoksymetry.


