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DK i Biblioteka złożyły sprawozdania

PODZIAŁ GMINY I MIASTA PRZYSUCHA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Z obrad Rady Gminy i Miasta

13 kwietnia radni odbyli kolejną 
sesję Rady Gminy i Miasta Przy-
sucha. Zapoznali się ze sprawozda-
niami gminnych instytucji kultury 
za 2017 rok: finansowymi oraz 
z realizacji oferty kulturalnej na 

rzecz mieszkańców. Sprawozdanie 
z działalności przysuskiego Domu 
Kultury przedstawił dyrektor DK 
Mirosław Pilipczuk, a z działalno-
ści Biblioteki Publicznej dyrektor 
placówki Jerzy Kwaśniewski. Radni 

sprawozdania przyjęli i pozytywnie 
ocenili działalność obu instytucji. 
Podkreślili różnorodność oferty 
Domu Kultury, rozmawiali o sta-
nie czytelnictwa na terenie gminy 
i miasta.

Radni podjęli też uchwałę w spra-
wie podziału Gminy i Miasta Przy-
sucha na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic sie-
dzib obwodowych komisji wybor-
czych.

(Szerzej o działalności Domu 
Kultury i Biblioteki Publicznej 

w 2017 roku na stronie 4).

Nr obwodu Granice obwodu
Siedziba 

Obwodowej Komisji Wyborczej

1

MIASTO Przysucha – ulice: Aleja Jana Pawła II, 
Chopina, Dembińskich, Dworcowa, Konopnickiej, 
Kusocińskiego, Kręta, Krótka, Księdza Ściegien-
nego, Legionów Polskich, 11 Listopada, Lubelska, 
Ogrodowa, Partyzantów, Plac Kolberga, Plac Kar-
dynała Wyszyńskiego, Plac Żeromskiego, Polna, 
Przemysłowa, Radomska, Sienkiewicza, Skarbo-
wa, Słoneczna, Sportowa, Staszica, Szkolna, Tar-
nowskiej, Warszawska

Dom Kultury w Przysusze,
ul. Radomska 9

2

MIASTO Przysucha – ulice: Akacjowa, Blachownia, 
Czermińskiego, Generała Sikorskiego, Hamernia, 
Jałowcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Księdza Paj-
ka, Majora Hubala, Młyny, Skowyry, Spółdzielcza, 
Świerkowa, Świętokrzyska, Targowa 58 i 58A, To-
pornia, Wrzosowa, Zielona SOŁECTWO: Janów

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze, 
Osiedle Południe, ul. Skowyry 41

3

MIASTO Przysucha – ulice: Armii Krajowej, Brzo-
zowa, Cicha, Grodzka, Krakowska, Leśna, Porucz-
nika Madeja, Plac 3 Maja, Targowa bez Nr 58 i Nr 
58A, Wiejska, Żytnia, SOŁECTWA: Jakubów, Ko-
złowiec, Lipno, Pomyków

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysusze, 
ul. Krakowska 76

4 SOŁECTWA: Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hu-
cisko, Kolonia Szczerbacka, Kuźnica, Ruski Bród

Budynek byłej Szkoły Podstawowej 
w Ruskim Brodzie, ul. Główna 51

5 SOŁECTWA: Krajów, Skrzyńsko, Wistka, Zbożen-
na

Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku,
ul. Wjazdowa 9

6 SOŁECTWA: Gaj, Mariówka, Smogorzów, Zawada Świetlica w Smogorzowie,
ul. Strażacka 1a

7 SOŁECTWA: Gliniec, Janików, Wola Więcierzowa Świetlica w Janikowie, ul. Górna 2

8 SOŁECTWA: Beźnik, Dębiny Świetlica w Dębinach,
ul. Stare Dębiny 53
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PRZEDWYBORCZE PRZYGOTOWANIA
O wadze merytorycznej dyskusji

O nowościach w organizacji wyborów

Rozmawiamy z Tadeuszem Tomasikiem Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha

Rozmawiamy z Sekretarzem Gminy i Miasta Przysucha Stanisławem Wiaderkiem

 – Panie Burmistrzu, Rada Gmi-
ny i Miasta podjęła dwie uchwa-
ły: w marcu w sprawie podziału 
Gminy i Miasta Przysucha na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic, numerów i liczby wybie-
ranych radnych w każdym okrę-
gu, a w kwietniu w sprawie po-
działu Gminy i Miasta Przysucha 
na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów i granic siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 
Czy oznacza to, że rozpoczęły się 
przygotowania do wyborów sa-
morządowych?
 – Tak to można oceniać. Kadencje 
wszystkich ciał samorządowych 
kończą się 16 listopada 2018 r., 
a ustawa Kodeks Wyborczy 2018 
zobowiązuje do podania w okre-
ślonym terminie, do wiadomości 
publicznej informacji o obowiązu-
jących na terenie gminy i miasta 
okręgach wyborczych i obwodach 
głosowania. W chwili, gdy rozma-
wiamy, nie jest znany jeszcze ter-
min wyborów samorządowych. Pod 
koniec stycznia Państwowa Komi-
sja Wyborcza poinformowała, że 
wybory samorządowe 2018 mogą 
odbyć się w niedzielę 21 paździer-
nika, 28 października lub 4 listopa-
da. Co do naszego „podwórka”, nie 
ma też jeszcze list kandydatów do 
Rady Gminy i Miasta Przysucha. 

A zatem muszę „ostudzić” ewen-
tualne emocje czy domysły. Dziś 
możemy rozmawiać o przygotowa-
niach i zmianach jakie wprowadza 
ustawa Kodeks Wyborczy 2018.
 – Zmiany dotyczące organizacji 
tegorocznych wyborów samo-
rządowych omawiamy – obok 
– z Sekretarzem Gminy i Mia-
sta Stanisławem Wiaderkiem. 
Niemniej jednak wiadomo, że im 
bliżej dnia wyborów, tym atmos-
fera staje się gorętsza. Przebieg 
minionych kampanii wyborczych 
pokazuje, jak szybko eskalują złe 
emocje. Czy ma pan na ten temat 
własne refleksje?
 – Mam i przyznaję, że są wśród 
nich i te smutne. Czas poprzedza-
jący wybory samorządowe czy też 
parlamentarne – takie nas czekają 
w 2019 roku, powinien być wyko-
rzystany na podsumowanie wszyst-
kich dokonanych zadań, zdiagno-
zowanie przyczyn niewykonania 
tych, których wykonać się nie udało 
i sformułowanie programu na kolej-
ne lata. Pod tymi ogólnymi stwier-
dzeniami kryją się przecież niezwy-
kle ważne dla mieszkańców sprawy, 
to budowa dróg, ich oświetlenie, to 
dostęp gospodarstw domowych do 
sieci wodno – kanalizacyjnej, to 
warunki nauki dzieci i młodzieży, 
to także dostęp do kultury, spor-

tu. To multum inwestycji w każdej 
z tych dziedzin, a każda z nich po-
prawia i wzbogaca nasze codzienne 
życie. W okresie przedwyborczym 
pożądana jest szeroka, publiczna 
dyskusja, odsłaniająca te małe i te 
duże potrzeby społeczności gminy, 
miasta. Do smutnych refleksji zali-
czam te, powstałe w sytuacji, kiedy 
uwagę ludzi odwraca się od mery-
torycznej rozmowy poprzez rozpo-
wszechnianie plotek, oszczerstw. 
Wszystko w imię zdegradowania 
kontrkandydata. I mnie, co przecież 
nie jest tajemnicą, dotknęła także ta 
ciemna strona walki wyborczej. Ale 
doświadczyłem też wielkiej mądro-
ści mieszkańców gminy i miasta, 
którzy nie bali się, nie wstydzili py-
tać, by dociec prawdy. Osoby wy-
brane do pracy we władzach samo-
rządowych są osobami publicznymi 
i to co ich dotyczy – stan majątko-
wy, wynagrodzenie, wykorzystanie 
czasu pracy, podejmowane decyzje 
są informacjami jawnymi, dostęp-
nymi dla opinii publicznej.
 – Wystarczy nie słuchać nie-
sprawdzonych wieści, tylko pytać 
u źródła?
 – Tak bym sugerował. Jest jednak 
jeszcze jeden ważny element sprzy-
jający dezinformacji. To często 
mylnie interpretowane kompetencje 
samorządu lokalnego. Przykładem 

 – Za kilka miesięcy czekają nas 
wybory samorządowe. Znoweli-
zowany Kodeks Wyborczy wpro-
wadził szereg zmian, które mają 
wpływ na organizację wyborów. 
Proszę wymienić najważniejsze.
 – Przede wszystkim organizacją 
wyborów będą się zajmować po 
raz pierwszy urzędnicy wyborczy. 
Ustawa Kodeks Wyborczy szcze-
gółowo określa jakie warunki musi 
spełniać osoba, która może pełnić tę 
funkcję. A więc m.in. urzędnikiem 
wyborczym nie może być osoba 
kandydująca w wyborach w okręgu 
w skład, którego wchodzi gmina 
właściwa dla działania urzędnika 
wyborczego, komisarz wyborczy, 
pełnomocnik wyborczy, pełnomoc-
nik finansowy, mąż zaufania lub 
członek komisji wyborczej. Urzęd-
nik wyborczy nie może wykonywać 
swojej funkcji w gminie, w której 
mieszka lub pracuje. Urzędnikiem 
wyborczym nie może być osoba na-
leżąca do partii politycznej, osoba 
skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ściga-

ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 
Nabór urzędników wyborczych pro-
wadzą delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego, w naszym przypadku 
delegatura w Radomiu. W naszej 
gminie będzie dwóch urzędników 
wyborczych skierowanych przez 
Krajowe Biuro Wyborcze, zgodnie 
z zapisem ustawy, że w gminach 
do 20 tysięcy mieszkańców funk-
cje urzędników wyborczych będzie 
sprawowało dwie osoby.
Kolejna zmiana dotyczy wprowa-
dzenia dwóch typów komisji ob-
wodowych. Pierwsza z nich będzie 
zajmowała się przeprowadzeniem 
głosowania, a druga ustalaniem 
jego wyników. Praca drugiej komi-
sji rozpocznie się po zakończeniu 
głosowania w danym lokalu wybor-
czym. Dodam, że na terenie naszej 
gminy nie zmieniła się ilość obwo-
dów stałych i tak jak w latach po-
przednich jest ich osiem. Nie zmie-
niły się też ich granice.
Tu trzeba jeszcze podkreślić, że Ko-
deks Wyborczy przewiduje utwo-

rzenie odrębnego obwodu głosowa-
nia np. w szpitalu, w przypadku gdy 
przebywa tam nie mniej niż 15 osób 
w dniu głosowania, ale osób, które 
są w rejestrze wyborców. W Przy-
susze jest szpital i w związku z tym 
na 35 dni przed dniem wyborów 
utworzy się obwód odrębny.
 – Nowela Kodeksu Wyborczego 
wprowadza wymóg używania urn 
przezroczystych i zastosowania 
kamer w lokalach wyborczych. 
Gmina jest przygotowana do 
spełnienia tych warunków?
 – Wymienione warunki to kolej-
ne zapisy znowelizowanej ustawy 
Kodeks Wyborczy. Tak, posiada-
my urny przezroczyste mające atest 
Krajowego Biura Wyborczego i ten 
wymóg w lokalach wyborczych bę-
dzie spełniony. Dodam, że urny te 
swoją budową są przystosowane dla 
potrzeb wyborców niepełnospraw-
nych. Posiadają bowiem możliwość 
wrzucenia karty do głosowania 
zabezpieczonym otworem wrzuto-
wym w dolnej części urny. Co do 
kolejnego wymogu ustawowego, 

są tu występujące opinie typu: nic 
nie robią, bo nie budują zakładów 
pracy… W kompetencji samorzą-
du lokalnego nie leży budowanie 
zakładów pracy, ale stwarzanie do-
godnych warunków dla potencjal-
nych inwestorów. Stąd w budżetach 
rocznych gminy przeznaczane są 
pokaźne środki na budowę dróg, 
infrastrukturalne przygotowanie 
dogodnych pod zabudowę terenów, 
poprawę szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa czy poprawę wizerun-
ku miasta i gminy. Przygotowania 
organizacyjne do wyborów samo-
rządowych już się rozpoczęły… 
Przyjdzie też czas na prezentacje 
personalne kandydatów i, mam 
nadzieję, na gospodarską rozmowę 
o przyszłości Przysuchy.

znowelizowany Kodeks Wyborczy 
mówi, że w trakcie głosowania oraz 
liczenia głosów prowadzona będzie 
transmisja z lokalu wyborczego. 
Prace obu komisji mogą być obser-
wowane przez mężów zaufania oraz 
obserwatorów. Jeśli chodzi o moni-
toring w lokalach wyborczych, to 
musimy poczekać na rozstrzygnię-
cia centralne. Tu chodzi o system 
monitorowania obejmujący trans-
misje z całego kraju i elementy tego 
systemu informatycznego muszą 
ze sobą współgrać. Ponadto insta-
lacja kompatybilnego monitoringu 
w takiej skali wymaga przeprowa-
dzenia określonych procedur prze-
targowych. Natomiast w sytuacji, 
gdy transmisja nie będzie możliwa, 
obowiązują zapisy uchwały podję-
tej 9 kwietnia br. przez Państwo-
wą Komisję Wyborczą w sprawie 
określenia warunków technicznych 
transmisji z lokalu wyborczego oraz 
rejestracji obrazu i dźwięku w ta-
kich przypadkach.
 – Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała Hanna Jacobi
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O kulturze i czytelnictwie
Podczas sesji Rady Gminy i Mia-
sta 13 kwietnia br. radni zapozna-
li się ze sprawozdaniami finanso-
wymi za 2017 rok oraz informacją 
o działalności w roku ubiegłym 
placówek kultury: Domu Kultury 
i Biblioteki Publicznej. Sprawoz-
dania zostały przez Radę Gminy 
i Miasta przyjęte.
W DK oferta bogata
Dom Kultury realizuje swoje zada-
nia w dziedzinie wychowania, edu-
kacji kulturalnej oraz tworzenia, 
upowszechniania i ochrony kultury. 
Placówka działalność swoją pro-
wadzi w siedzibie jednostki i świe-
tlicach, w następujących miejsco-
wościach: Zbożenna, Skrzyńsko, 
Janików, Gliniec, Dębiny, Wistka, 
Krajów, Smogorzów, Ruski Bród, 
Przysucha, Pomyków, Wola Wię-
cierzowa i Kozłowiec. W świetlicy 
wiejskiej, w Janowie, w 2017 roku 
został przeprowadzony remont.
W ramach działalności Domu Kul-
tury, w roku 2017 funkcjonowały 
kluby prowadzące następujące zaję-
cia: taniec nowoczesny, rytmika dla 
dzieci, plastyka, fotografia cyfrowa 
i wideofilmowanie, teatralno – ka-
baretowe, brydż sportowy. Ponadto 
w Domu Kultury działa Estrada, 
Nauczycielski Chór Canto, teatrzyk 
kukiełkowy, Orkiestra Dęta. W za-
jęciach klubów uczestniczą dzieci, 
młodzież i dorośli.
Poza działalnością prowadzoną 
w ramach klubów organizowane 
są imprezy okolicznościowe oraz 
imprezy dla dzieci i młodzieży. 
W okresie wakacji letnich i ferii 
zimowych DK organizuje akcje 
„Zima w mieście” i „Lato w mie-
ście”. W miarę zapotrzebowania 
organizowane są również turnieje, 
konkursy dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W sali widowiskowej 
odbywają się imprezy współor-
ganizowane przez Dom Kultury 
z placówkami oświatowymi i or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami zewnętrznymi takimi 
jak muzeum, teatry, filharmonia.
Najważniejszymi imprezami w roku 
są Dni Przysuchy i Dni Kolber-
gowskie, które są współorganizo-
wane z Urzędem Gminy i Miasta 
w Przysusze oraz Towarzystwem 
Kulturalnym im. Oskara Kolberga 
w Przysusze. W ramach tych im-
prez poza występami wykonawców 
zewnętrznych prezentują się klu-
by Domu Kultury, Orkiestra Dęta 
Domu Kultury z solistami oraz chór 
„Canto”. Organizowane są również 
imprezy towarzyszące, które odby-
wają się w dniach poprzedzających 
Dni Przysuchy, takie jak turniej 
brydża sportowego czy mecz piłki 
nożnej oldboyów.
W roku 2017 organizowanymi im-
prezami, powtarzającymi się cy-

klicznie od lat były między innymi: 
koncert kolęd, jasełka połączone 
z Dniem Babci i Dziadka w wyko-
naniu Samorządowego Przedszkola 
nr 1, koncert z okazji „Walentynek”, 
koncert z okazji Dnia Kobiet, elimi-
nacje powiatowe ogólnopolskiego 
konkursu recytatorskiego, oprawa 
muzyczna przez chór „Canto” i or-
kiestrę Święta 3 Maja, festiwal kul-
tury młodzieży czerwonokrzyskiej, 
festiwal piosenki i tańca ludowego 
dla przedszkoli z terenu gminy 
Przysucha, imprezy z okazji Dnia 
Matki. W czasie wakacji odbyły się 
przeglądy zespołów ludowych i ze-
społów weselnych. Po wakacjach 
kolejnymi imprezami cyklicznymi 
były koncerty: z okazji Dnia Chło-
paka, rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, andrzejko-
wy, przysuskie spotkania chórów 
„Z wizytą u Kolberga” oraz turnieje 
brydża sportowego.
W ramach współpracy Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 cyklicznie 
korzysta z sali widowiskowej na 
„Spotkania z filharmonią”. W roku 
ubiegłym oprócz imprez cyklicz-
nych DK zorganizował wystawy 
malarstwa i rysunku artystów z Ra-
domia i okolic, w ramach rekolekcji 
wyświetlane były filmy dla dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych, od-
był się koncert poświęcony św. Ja-
nowi Pawłowi II, wspólnie z Policją 
realizowano program „Zryw Serc”, 
współorganizowano też „spotkanie 
z historią”.
W okresach przedświątecznych od-
bywały się warsztaty etnograficz-
ne z udziałem twórczyni ludowej 
z Bielowic, która pokazywała dzie-
ciom ze szkół podstawowych oraz 
dorosłym jak wykonać dekoracje 
świąteczne.
W ramach Akcji Lato DK zorga-
nizował rajd rowerowy dla dzieci 
i młodzieży oraz imprezy integra-
cyjne takie jak pieczenie ziemniaka 
czy wspólne ognisko dla dzieci ze 
świetlic wiejskich. W ramach ferii 
i Mikołajek wyświetlane były bajki, 
na które wstęp dla wszystkich chęt-
nych był bezpłatny.
Dom Kultury sprawuje nadzór nad 
świetlicami wiejskimi. DK organi-
zuje projekcję filmów, która odby-
wała się na zasadzie wyświetlania 
z odtwarzacza poprzez rzutnik mul-
timedialny. Placówka nawiązała 
współpracę z kinem objazdowym 
i w roku 2018 są już wyświetlane 
filmy z aparatu cyfrowego, które 
wchodzą aktualnie na ekrany kin.
W roku 2017 rozpoczął działal-
ność Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Przysusze, zajęcia w ramach 
uniwersytetu cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Są to wykłady 
oraz zajęcia „ćwiczeniowe”. Wy-
kłady odbywały się przeważnie raz 

w miesiącu, a zajęcia „ćwiczeniowe 
raz w tygodniu. Wykładowcami 
byli: dr Agnieszka Zarychta-Wój-
cicka, ks. dr hab. Dariusz Pater, 
Jolanta Szwalbe, Burmistrz Gminy 
i Miasta Przysucha Tadeusz Toma-
sik, Bogdan Chylak z Nadleśnictwa 
Przysucha, Katarzyna Markiewicz 
kierownik Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze. Zajęcia 
„ćwiczeniowe” to zajęcia kompute-
rowe, gimnastyka rehabilitacyjna, 
zajęcia plastyczne, muzyczno-lite-
rackie oraz Nordic Walking.
W roku 2017 dyrektor DK złożył 
dwa wnioski o dofinansowanie ze 
środków UE w ramach PROW 2014 
– 2020. Jeden wniosek dotyczył 
dofinasowania działalności Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, a dru-
gi stworzenia sieci informacyjnej 
o zabytkach, ciekawych miejscach 
w Przysusze i okolicy.
Dom Kultury w Przysusze jest 
samorządową instytucją kultury 
finansowaną głównie z budżetu 
Gminy i Miasta Przysucha poprzez 
dotację. Poza otrzymywaną dotacją 
DK otrzymuje wsparcie na działal-
ność statutową ze środków Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Uzyskuje też 
własne przychody, przede wszyst-
kim z wynajmu pomieszczeń.
Dom Kultury jest wydawcą mie-
sięcznika „Informator Przysuchy”.
Biblioteczny księgozbiór rośnie
Do zadań statutowych każdej bi-
blioteki należą: gromadzenie, opra-
cowywanie, przechowywanie oraz 
udostępnianie materiałów biblio-
tecznych, a także udzielanie infor-
macji ze zbiorów jakie biblioteka 
posiada. Na terenie Gminy i Mia-
sta Przysucha działa 7 bibliotek 
publicznych w miejscowościach: 
Przysucha – biblioteka miejska 
oraz 6 filii bibliotecznych: Przysu-
cha osiedle Południe, Ruski Bród, 
Skrzyńsko, Smogorzów, Zbożenna 
oraz Gliniec.
W 2017 r. do wszystkich bibliotek 
przybyło 1927 książek. Z własne-
go budżetu biblioteka zakupiła 
937 wol. za kwotę ponad 19 tys. zł. 
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego otrzymała 18 tys. 
zł, za które zakupiono 757 wol. Stan 
księgozbioru na dzień 31.12.2017 r. 
we wszystkich bibliotekach wynosił 
66743 wol. Największy księgozbiór 
posiada Biblioteka Miejska w Przy-

susze – 32950 wol., najmniejszy fi-
lia w Glińcu – 1573 wol.
Na koniec 2017 r. We wszystkich 
bibliotekach publicznych na terenie 
Gminy i Miasta Przysucha zareje-
strowanych było 2398 czytelników. 
W porównaniu do 2016 r. zanoto-
wano spadek o 134 czytelników. 
Procent uczytelnienia dla gminy 
Przysucha wyniósł 19,53. Najlicz-
niejszą grupę czytelników stanowią 
dzieci i młodzież ucząca się. Wyso-
ki udział w czytelnictwie mają też 
osoby w grupie wiekowej 25-44 
lata.
Czytelnicy w 2017 r. wypożyczyli 
39113 wol. książek, z czego z litera-
tury pięknej dla dzieci i młodzieży 
10770 wol., z literatury pięknej dla 
dorosłych 25314 wol., i z literatu-
ry popularno-naukowej 2968 wol. 
oraz 496 czasopism. W porównaniu 
do roku 2016 wypożyczono o 9925 
książek mniej.
Na miejscu w bibliotekach publicz-
nych udostępniono 1803 książek 
i czasopism. Udzielono także 3345 
różnych informacji: bibliograficz-
nych, bibliotecznych, rzeczowych 
oraz 585 informacji tekstowych.
We wszystkich bibliotekach w 2017 
r. zorganizowano: spotkanie z pisa-
rzem, p. Jolantą Szwalbe, 3 różne 
konkursy, 9 lekcji bibliotecznych, 
13 dyskusji nad książką, 8 poga-
danek i odczytów, przyjęto 6 wy-
cieczek przedszkolaków i uczniów 
ze szkół podstawowych oraz zor-
ganizowano 43 różne gry i zabawy 
literackie. Biblioteki uczestniczą 
także w akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, natomiast Biblioteka 
w Przysusze uczestniczy w akcji 
„Narodowe Czytanie”, w 2017 roku 
czytano „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego.
Biblioteka Publiczna w Przysusze 
prowadzi usługi kserograficzne. 
W czytelni zorganizowane są trzy 
stanowiska komputerowe, w wy-
pożyczalni jedno z dostępem do 
Internetu. W Filii Bibliotecznej 
w Przysusze dwa stanowiska, w Fi-
lii w Skrzyńsku i Zbożennie, jedno 
stanowisko dla czytelników z do-
stępem do Internetu. W grudniu za-
kupiliśmy także komputer do Filii 
w Smogorzowie, jesteśmy w trakcie 
instalowania Internetu. Korzystanie 
z Internetu jest darmowe pod wa-
runkiem, że poszukuje się informa-
cji w celach edukacyjnych.
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Taryfy na razie bez zmian
Nie ulegają zmianie od 1 maja br. 
taryfy za zbiorowe zaopatrywanie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w Gminie i Mieście Przy-
sucha oraz wysokość dopłat do ceny 
wody i ścieków dla odbiorców usług 
z gospodarstw domowych. Przypo-
mnijmy, że taryfy takie uchwałą 
zatwierdziła Rada Gminy i Miasta 
w kwietniu 2017 roku. Zgodnie 
z treścią uchwały obowiązują one 
do 30 kwietnia 2018 roku.
Jednak z dniem 1 stycznia 2018 
roku, na podstawie ustawy Prawo 
Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zo-
stała utworzona państwowa osoba 
prawna – Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie. Zgod-
nie z art. 527 ustawy Prawo Wodne, 
z dniem wejścia w życie ustawy, 
należności, zobowiązania, prawa 
i obowiązki Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz regional-
nych zarządów gospodarki wodnej, 
będących państwowymi jednost-
kami budżetowymi, stają się od-
powiednio należnościami, prawa-
mi i obowiązkami Wód Polskich. 
Przedsiębiorstwa wodociągowo – 

kanalizacyjne powinny w tej sytu-
acji do 12 marca przesłać do odpo-
wiednich oddziałów Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie wnioski o zatwierdzenie taryf.
Krótko mówiąc, Rada Gminy 
i Miasta nie będzie już podejmo-
wać uchwały zatwierdzającej taryfy 
na kolejny rok (od 1 maja 2018r. do 
30 kwietnia 2019r.). Od 1 stycznia 
2018 roku zatwierdzanie taryf leży 
w kompetencji Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie.
 – Zgodnie z nowymi zapisami 
prawa, PGKiM w Przysusze zło-
żyło stosowne dokumenty do Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. Do chwili uzyska-
nia odpowiedzi z „Wód Polskich”, 
taryfy za zbiorowe zaopatrywanie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w Gminie i Mieście Przy-
sucha oraz wysokość dopłat do ceny 
wody i ścieków dla odbiorców usług 
z gospodarstw domowych, obowią-
zujące od 1 maja 2017 roku, nie 
ulegają zmian – poinformował nas 
prezes PGKiM Jarosław Korycki.

Do wiosennych porządków w Przysusze przystąpili 
pracownicy PGKiM. Zastaliśmy ich przy usuwaniu 

gałęzi drzew po przycince.

Policja podsumowała 
„Wielkanoc 2018”
Od 30 marca do 2 kwietnia br. przy-
suscy policjanci prowadzili dzia-
łania o nazwie „Wielkanoc 2018”. 
Akcja ta skierowana była przede 
wszystkim do kierujących, łamią-
cych przepisy ruchu drogowego. 
Tegoroczne Święta Wielkanocne na 
terenie Przysuchy oraz powiatu mo-
żemy uznać za bezpieczne. Podczas 
działań doszło do jednej kolizji, po-
nadto zatrzymano dwóch nietrzeź-
wych rowerzystów, z których jeden 

miał orzeczony wcześniej zakaz 
prowadzenia pojazdów. Natomiast 
2 kwietnia br. wskutek zdarzenia 
drogowego w miejscowości Wistka, 
gm. Przysucha, zatrzymany został 
mieszkaniec powiatu przysuskie-
go. Kierujący pojazdem znajdował 
się w stanie nietrzeźwości, wyno-
szącym prawie 3 promile alkoholu 
w organizmie. Sprawcy zdarzenia 
zostało zatrzymane prawo jazdy.

(z informacji asp. Anety Wilk)

Uporządkowany czeka na 
modernizację
Plac Kardynała Wyszyńskiego 
w Przysusze będzie modernizowa-
ny. Prace nad projektem moderni-
zacji już się rozpoczęły. Koncepcja 
zmiany wizerunku tego ważnego 
w Przysusze miejsca przewiduje 
poszerzenie alejek, montaż ławek, 
zmianę oświetlenia, nasadzenie 
nowej szaty roślinnej i renowa-
cję stojącej na placu figury Matki 

Boskiej. Z nadejściem wiosny plac 
został uporządkowany, pracowni-
cy Przysuskiej Służby Komunalnej 
dokonali też wycinki kilku drzew, 
zagrażających bezpieczeństwu 
przechodniów. Plac Kardynała Wy-
szyńskiego będzie trzecim z kolei 
placem w Przysusze, po Placu Kol-
berga i Placu 3 Maja, który zyska 
nowy wygląd.

Inwestycje ruszają z wiosną
Około 940 m dróg gminnych na 
terenie Gminy i Miasta Przysucha 
zyska w tym roku nową nawierzch-
nię. W kwietniu rozstrzygnięty zo-
stał przetarg na wyłonienie wyko-
nawców na pięć zadań drogowych: 
przebudowę ulic Dolnej i Ogrodo-
wej w miejscowości Lipno, ulic Po-
lnej i Strażackiej w Smogorzowie, 
ulicy Polnej w Przysusze, drogi 

gminnej w miejscowości Pomyków 
i ulicy Leśnej Przysucha – Jakubów 
Etap II. Umowy z wykonawcami 
zostały podpisane.
Kontynuowana też będzie budowa 
budynku zaplecza socjalnego na 
stadionie miejskim w Przysusze. 
Przetarg na to zadanie został roz-
strzygnięty i wykonawca został już 
wprowadzony na plac budowy.

XXXVIII Bieg “Szlakiem Walk Hubalczyków”
Start: sobota 12 maja 2018 r. Uroczyste otwarcie biegu w parku 

miejskim (przy muszli koncertowej) w Przysusze o 9:30
W sobotę 12 maja na trasie Skrzyńsko – Przysucha wyruszą uczestnicy 
XXXVIII Biegu „Szlakiem Walk Hubalczyków”. Celem biegu jest uczczenie 
73. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, pamięci działającego na terenie 
ziemi przysuskiej mjr Henryka Dobrzańskiego ps. “Hubal”, popularyzacja 
biegania wśród młodzieży szkolnej oraz poznanie Przysuchy i jej okolic. 

Organizatorem biegu jest Urząd Gminy i Miasta w Przysusze.
Weryfikacja uczestników odbędzie się 12 maja w budynku Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Przysusze przy ul. Warszawskiej 45 (dawny budynek 

gimnazjum), w godzinach 8:30 – 9:15
W biegu mogą wziąć udział wszyscy, którzy w NIEPRZEKRACZALNYM 

TERMINIE DO 8 MAJA 2018 r. prześlą zgłoszenia na adres:

Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze, 26-400 PRZYSUCHA, 
ul. Krakowska 35, faxem (0 48) 675 35 21, (0 48) 675 21 06 lub e-mailem: 

pao@neostrada.pl, pao.przysucha@wp.pl

Zgłoszenia należy przesyłać z podaniem ilości startujących dziewcząt 
i chłopców w poszczególnych kategoriach.

Obowiązują badania lekarskie uczestników biegu oraz dokument tożsa-
mości /np. legitymacja szkolna/, strój sportowy. Transport i wyżywienie 

uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
Współzawodnictwo indywidualne w kategoriach chłopców i dziewcząt 

będzie prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.
Współzawodnictwo drużynowe będzie prowadzone tylko wśród szkół 

podstawowych.
Trasa biegu przebiegać będzie od miejscowości Skrzyńsko do miejscowości 
Przysucha. Nawierzchnia – masa bitumiczna. Teren równinny z niewielkimi 

wzniesieniami.

Zabronione jest używanie przez zawodników obuwia z kolcami!

Szczegółowy program biegu na www.gminaprzysucha.pl
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Wyrecytowali nagrody 
i wyróżnienia
26 marca w Domu Kultury w Przy-
susze odbyły się eliminacje powia-
towe 63. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego, 35. Małego 
Konkursu Recytatorskiego oraz 41. 
Konkursu Recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”. Recytatorów 
oceniało jury – przedstawiciele 
zarządu okręgowego TKT Radom 
w składzie: Czesława Jakubska – 
przewodnicząca, Jacek Kowalczew-
ski i Hanna Jaworska – członkowie.
Do eliminacji powiatowych zostało 
zgłoszonych w kategorii „przed-
szkola i zerówki” – 10 recytatorów; 
„1 – 4 klasa” – 16 recytatorów; „5 – 
7 klasa” – 11 recytatorów; „gimna-
zja” – 8 recytatorów; „szkoły śred-
nie” – nie było zgłoszeń.
Do Małego Konkursu Recytator-
skiego zgłosiło się 25 uczestników, 
natomiast w Konkursie Recytator-
skim „Warszawska Syrenka” wzię-

ło odział 20 osób. W Dużym Kon-
kursie Recytatorskim nie wystąpił 
żaden recytator.
Po przesłuchaniu 45 recytatorów 
we wszystkich kategoriach wieko-
wych jury do finału Małego Kon-
kursu Recytatorskiego w Radomiu 
zakwalifikowało z terenu gminy 
i miasta Przysucha następujących 
recytatorów:
 – w kategorii „przedszkola i zerów-
ki”: Maja Grusiecka – Przedszkole 
nr 2 Przysucha i Julia Dudek – KSP 
Mariówka;
 – w kategorii „klasy 5 – 7”: Julia 
Seta – PSP nr1 Przysucha i Iwona 
Plaskota – ZPO Przysucha.
Do finału Konkursu Recytatorskie-
go „Warszawska Syrenka” w War-
szawie, w kategorii „klasy 1 – 4” 
zakwalifikował się Mikołaj War-
szawski – PSP nr 1 Przysucha.
W kategorii wiekowej „przedszkola 

i zerówki” wyróżnienia otrzyma-
li: Jakub Bernas – Samorządowe 
Przedszkole nr 3 Przysucha, Ame-
lia Trochin i Zuzanna Drabik – Sa-
morządowe Przedszkole nr 1 Przy-
sucha, Maja Grusiecka – PSP nr 2 
Przysucha, Julia Wrzesień – PSP 
Skrzyńsko, Julia Dudek – KSP Ma-
riówka, Hanna Nizińska – PSP nr1 
Przysucha.
W kategorii wiekowej „klasy 5 –7” 
wyróżnienia otrzymali: Aleksandra 
Piecyk i Jan Piecyk reprezentujący 

Dom Kultury w Przysusze.
W kategorii wiekowej „gimnazja” 
wyróżniono Kornela Nowaka z PG 
Przysucha.
10 i 11 maja w Kuźni Artystycznej 
w Radomiu odbędzie się Koncert 
Laureatów 35. Małego Konkur-
su Recytatorskiego. Przysuchę 
reprezentować będą: Maja Gru-
siecka, Julia Dudek, Kacper Cie-
cierski, Julia Seta, Aniela Kaź-
mierczyk i Iwona Plaskota.

Kolejny wykład dla słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Przy-
susze dotyczył zachowania bez-
pieczeństwa na co dzień. W piątek 
13 kwietnia, w sali widowiskowej 
Domu Kultury poprowadził go płk. 
rez. inż. Andrzej Sąsiadek – wykła-
dowca akademicki, były pracownik 
i funkcjonariusz Komendy Głównej 
Straży Granicznej, Urzędu Ochrony 
Państwa oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Obecnie zajmuje 
się tematyką zagrożeń wynikają-
cych ze strony zorganizowanych 
grup przestępczych i obcych służb 
specjalnych oraz z zakresu ochrony 
informacji niejawnych. Jest także 
ekspertem w dziedzinie wywiadu 
gospodarczego.
Podczas wykładu mówił m.in. 
o bezpieczeństwie podczas wy-
jazdów zagranicznych, metodach 
pozyskiwania informatorów, o or-
ganizacji grup przestępczych i ich 
sposobach na werbowanie ludzi, 
takich jak szantaże, zaczepki, za-
przyjaźnienie. Podczas wykładu 
słuchacze poznawali metody zacho-
wywania czujności oraz sposoby 
unikania socjotechnicznego pozy-

skiwania informacji.
Natomiast 21 kwietnia grupa 
studentów przysuskiego UTW 
uczestniczyła w konferencji nt. 
„Ból i cierpienie – ognisko światła 
i ciemności”, zorganizowanej przez 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Przy-
pomnijmy, że UTW współpracuje 
z UKSW i była to już kolejna wi-
zyta przysuskich słuchaczy UTW 
w auli UKSW. Uczestnicy konfe-
rencji wysłuchali bardzo ciekawych 
wykładów poprowadzonych m.in. 
przez wykładowców Wydziału Teo-
logicznego UKSW, naukowe sławy 
medyczne z Centrum Medyczne-
go Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie, Stowarzyszenia Ab-
solwentów Wydziałów Medycz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
dyplomowanych lekarzy ze szpitali 
w Warszawie, Radomiu. W gronie 
lekarzy prowadzących zajęcia ze 
słuchaczami był także lek. Grze-
gorz Dziekan – dyrektor przysu-
skiego szpitala.

(Galeria zdjęć na 
www.pedekprzysucha.pl)

Wykład o bezpieczeństwie 
i konferencja w UKSW

Gimnazjalny egzamin
70 trzecioklasistów klas gimna-
zjalnych Zespołu Placówek Oświa-
towych w Przysusze przystąpiło 
w środę 18 kwietnia do egzaminu 
gimnazjalnego. To przedostatni 
rocznik absolwentów gimnazjum, 
kończący naukę w systemie gim-
nazjalnym po reformie oświato-

wej. W środę uczniowie pisali test 
z zakresu nauk humanistycznych, 
następnego dnia z wiedzy matema-
tyczno – przyrodniczej. Egzamin 
zakończył test z języka obcego. 
Przysuscy gimnazjaliści wybrali 
język angielski. Wyniki egzaminu 
będą znane w czerwcu.

Konkurs na palmy
4 marca w Janikowie odbył się 
pierwszy konkurs palm wielkanoc-
nych Gminy i Miasta Przysucha. 
Organizatorami konkursu byli: 
Biblioteka Publiczna w Przysusze 
i Dom Kultury w Przysusze, a do 
współzawodnictwa o najładniejszą 
palmę przystąpiły: stowarzysze-
nie „Zakręcone Babki” z Janikowa 
oraz świetlice wiejskie z Woli Wię-
cierzowej, Krajowa, Smogorzowa 
i Skrzyńska.
Podsumowanie konkursu odbyło 
się w świetlicy w Janikowie. Palmy 
oceniała, powołana przez organiza-

torów konkursu komisja, w składzie 
której byli: Adam Pałgan, Danuta 
Kartasińska i Anna Kozłowska. 
Pierwsze miejsce komisja przyzna-
ła świetlicy ze Skrzyńska, drugie 
miejsce zajęły ex aequo stowarzy-
szenie „Zakręcone Babki” z Jani-
kowa i świetlica z Krajowa, a trze-
cie miejsce przyznano świetlicom 
z Woli Więcierzowej i Smogorzo-
wa. Wszystkim uczestnikom wrę-
czono nagrody i pamiątkowe dyplo-
my. Konkurs odbył się w świetlicy 
w Janikowie, a rolę gospodarzy peł-
niły „Zakręcone Babki”.
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Kamil i Hubert Potoccy – rodze-
ni bracia, przysuszanie i rów-
nież strażacy tej samej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W OSP Przysucha służą: Hubert 
od 12-go roku życia, Kamil od 
ośmiu lat. O ile w życiu prywat-
nym, jak to między braćmi bywa, 
mają czasami różne zdania, ale, 
jak mocno podkreślają, w jedno-
stce priorytety są jedne dla obu. 
Kamil Potocki pełni funkcję Pre-
zesa OSP Przysucha, a Hubert 
Komendanta OSP. Do rozmowy 
zaprosiliśmy braci Potockich, by 
z ich udziałem zaakcentować zbli-
żające się 4 maja święto wszyst-
kich strażaków – Międzynarodo-
wy Dzień Strażaka.
Nieczęsto spotyka się ludzi tak po-
godnych, uśmiechniętych, pełnych 
pasji jak panowie: Kamil i Hubert 
Potoccy. Na co dzień mają swoje 
prywatne życie: Kamil jest żonaty, 
prowadzi działalność gospodar-
czą, a Hubert stoi właśnie przed 
powiedzeniem sakramentalnego 
„tak” i pracuje jako przedstawiciel 
handlowy dużej firmy. Obaj znaj-
dują jednak czas, by poświęcić go 
szlachetnej misji: służbie ludziom 
i ich bezpieczeństwu. W ubiegłym 
roku z okazji 100-lecia OSP Przy-
sucha zostali odznaczeni: Kamil 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa, Hubert – Brązowym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa.
 – Wstąpiłem do OSP mając 12 
lat, poszedłem za przykładem ko-
legów, w rodzinie tych tradycji nie 
było – wspomina Hubert Potocki. 
– I tak już zostało – dodaje. Przez 
lata służby w OSP Hubert Potocki 
ukończył wiele kursów specjali-

stycznych i dziś dowodzi jednostką 
funkcjonującą w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym. Jego 
brat Kamil jako Prezes OSP Przy-
sucha dba o wyposażenie jednostki, 
zdobywanie funduszy na jej działal-
ność. Robi to z dobrym skutkiem. 
Kiedy zapytaliśmy druha Kamila, 
jakie jest jego marzenie, odpowie-
dział bez zastanowienia: nowy sa-
mochód…..tu chwila ciszy i dodane 
znamienne słowa: dla OSP Przysu-
cha! Cóż, wszystko wskazuje na to, 
że marzenie się spełni. Na zakup 
nowego wozu pożarniczego Gmi-
na Przysucha przeznaczyła dotację 
w wysokości 200 tys. zł i jak mówi 
Kamil Potocki, będzie też 130 tys. 
zł od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, a ponadto Zarząd 
OSP złożył wniosek na 150 tys. zł 
z funduszy firm ubezpieczenio-
wych i czeka na ogłoszenie naboru 
wniosków przez WFOŚ. Jest też ko-
lejne źródło wspomagania – Krajo-
wy System Ratowniczo-Gaśniczy. 
Zakup nowego samochodu dla OSP 
Przysucha jest więc jak najbardziej 
realny.
 – Dziękujemy Burmistrzowi Przy-
suchy i radnym Gminy i Miasta za 
to wsparcie– mówi Prezes OSP. – 
Dodam też, że w 2018 roku po raz 
pierwszy dofinansowanie można 
uzyskać także na remont budynków 
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Samorząd Mazowsza ru-
szył z programem „MAZOWIEC-
KIE STRAŻNICE OSP-2018”. 
Program polega na udzieleniu po-
mocy finansowej gminom. Pozy-
skane z programu fundusze gmina 
może przeznaczyć na wykonanie 
prac remontowych budynków użyt-
kowanych przez jednostki Ochotni-

czych Straży Pożarnych. 
Wiemy, że Burmistrz 
Przysuchy wystąpił 
o takie dofinansowanie 
na remont naszej straż-
nicy. Liczymy na to, że 
wniosek Burmistrza bę-
dzie zaakceptowany, bo 
naszej strażnicy remont 
jest potrzebny.
„Ochotnicza Straż Po-
żarna – organizacja 
społeczna, umundu-
rowana, wyposażona 
w specjalistyczny sprzęt, 
składająca się z grupy 
ochotników, przezna-
czona w szczególności 
do walki z pożarami, 
klęskami żywiołowymi 
i innymi miejscowymi 
zagrożeniami” – tak 
ogólnie określa się czym 
jest OSP. A jak to wyglą-
da od kulis?
– Osobiście zachęcam 
młodych ludzi do wstę-
powania w nasze szeregi 

Służymy po to, by pomagać

– mówi Hubert Potocki. – Ta służba 
to wyzwanie dla wszystkich, którzy 
chcą pomagać innym. Ale trzeba 
też spełniać pewne warunki: zdro-
wie, empatia, odporność psychiczna 
i chęć uczenia się. W akcji ratow-
niczej czy gaśniczej mogą uczestni-
czyć tylko bardzo dobrze wyszkole-
ni druhowie. To właśnie z ich grona, 
w OSP Przysucha wyodrębniliśmy 
jednostkę operacyjno – techniczną, 
pierwszą taką w powiecie. Jednost-
ka liczy 14 osób i jest profesjonal-
nym wsparciem dla działań Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Dodam, 
że aktualnie OSP Przysucha liczy 
34 członków, w tym cztery kobiety.
 Kulisy działań junaków i druhów 
OSP to też …. wspomnienia. Do 
tych najważniejszych dh Kamil Po-
tocki zalicza udział w akcji ratowni-
czej po przejściu niszczycielskiego 
huraganu w okolicach Potworowa, 
Rusinowa, w 2011 roku.
 – Było to osiem dni akcji usuwa-
nia zniszczeń, codziennie od świtu 
do nocy. To niezapomniany widok 
ludzkich dramatów, świadomość 
jak niszczycielskie potrafią być siły 
natury. To także niezapomniana 
rekompensata za udzieloną pomoc: 
uśmiech wdzięczności – wspomina 
dh Kamil. – Warto w tym miejscu 
podkreślić pilną potrzebę zmo-
dyfikowania systemu wczesnego 
ostrzegania, by uniknąć 
takich tragedii, jaka 
miała miejsce w ubie-
głym roku w powiecie 
chojnickim, w wyniku 
potężnej nawałnicy – 
dodaje Kamil Potocki.
 – Za każdą akcją, 
w której uczestniczy-
my, czy to gaszenie wy-
palanych traw, czy po-
moc ofiarom wypadku 
samochodowego, kryje 
się czyjeś życie – czło-
wieka, zwierzęcia. Dla-
tego każdy mój udział 
w akcji to indywidualne 
wspomnienie, ale nie-
zapomnianym dla mnie 
przeżyciem był w 2012 
roku widok startujące-
go samolotu Lotnicze-

go Pogotowia Ratowniczego z cięż-
ko poparzonym mężczyzną, który 
niestety zmarł, a poparzeń doznał 
w pożarze wypalanych traw – mówi 
Hubert Potocki.
 – Służymy po to, by pomagać – 
podsumowuje Kamil Potocki. – 
A z okazji zbliżającego się święta 
strażaków życzę wszystkim człon-
kom OSP Przysucha i kolegom 
z Państwowej Straży Pożarnej tylu 
powrotów co wyjazdów do akcji. 
Natomiast kolegom z OSP Skrzyń-
sko przekazuję od nas gratulacje 
z okazji przypadającego w tym roku 
jubileuszu 100-lecia działalności 
jednostki.
 Życzenia zdrowia i bezpiecznej 
służby oraz słowa podziękowania 
za zaangażowanie w życiu społecz-
nym gminy, aktywny udział przy 
organizacji masowych imprez na 
terenie gminy i miasta Przysucha, 
druhom OSP przekazuje w imie-
niu władz samorządowych Tadeusz 
Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta 
Przysucha.

Hanna Jacobi

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Strażaka Zarząd OSP Przysucha 
zaprasza już dziś rodziny z dzieć-
mi na PIKNIK, który druhowie 
organizują wspólnie z KP PSP 19 
maja br. o godz. 10.00 na placu za 
strażnicą.
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Zima do morza – Wiosna… 
do przedszkola
21 marca w Samorządowym Przed-
szkolu Nr 1 w Przysusze, odbyło 
się tradycyjne „Pożegnanie Zimy 
i Powitanie Wiosny”. Przedszkolna 
tradycja „Powitania wiosny” nawią-
zuje do obrzędu kultywowanego na 
terenie całej Polski, polegającego na 
wynoszeniu ze wsi kukły – symbo-
lu „Zimy i Śmierci”, którą barwny 
korowód przy wtórze okoliczno-
ściowych pieśni, podpalał lub topił 
w rzece. Następstwem zniszcze-
nia symbolu zimy, stał się obrzęd 
uroczystego wprowadzenia do wsi 
„Wiosny”, której symbolem była 
przystrojona gałązka lub drzewko.
Wzorem ludowego obrzędu, przed-
szkolaki wspólnie z „Krasnalem 
Hałabałą” – gospodarzem uroczy-
stości, pożegnały zimę wierszem, 
piosenką, tańcem i wspólną zabawą.
Najpierw dzieci obejrzały teatrzyk 
pt. „Kłóciła się Zima z Wiatrem” 

w wykonaniu nauczycielek, a na-
stępnie najstarsza grupa – IV, po-
żegnała zimę piosenką p.t. „Ma-
rzanno, Marzanno” i w trosce 
o środowisko przyrodnicze, scho-
wała Marzannę do worka, który zo-
stał mocno zawiązany i schowany. 
Przed przybyciem „Wiosny” „Kra-
snal Hałabała” sprawdził wiado-
mości dzieci na temat pierwszych 
wiosennych kwiatów i ptaków. 
Przedszkolaki wykazały się dużą 
wiedzą przyrodniczą. Na salę, przy 
dźwiękach muzyki, w towarzystwie 
„Wiosennego Wiatru” i dzieci nio-
sących symbol wiosny, przybyła 
„Wiosenka”, która wspólnie z nimi 
zaśpiewała i zatańczyła piosenkę 
ludową pt. „Gaik”, a następnie obu-
dziła czarodziejską różdżką śpiące 
„pierwsze wiosenne kwiaty, owady 
i zwierzęta”. Dzieci z poszczegól-
nych grup wiekowych przygotowały 

dla „Pani Wiosny” niespodzianki – 
piosenki, zabawę i laurkę.
Na zakończenie uroczystości, 
wszystkie przedszkolaki uczestni-
czyły w zabawie integracyjnej p.t. 
„Wiosna, urodziły się motyle”.
Co roku imprezę Powitania wiosny 
kończymy miłym akcentem, który 
swą tematyką nawiązuje do nowej 

pory roku i charakteru uroczysto-
ści. W tym roku były to obrazki 
pierwszych wiosennych kwiatów 
przygotowane przez „Panią Wio-
snę” do pokolorowania, Wykona-
ne prace zostały wyeksponowane 
w przedszkolnej galerii prac pla-
stycznych dzieci.

Ewa Górnik

Wiosna przywitana 
 – po angielsku i niemiecku
W Mariówce przywitaliśmy wiosnę 
ucząc się i bawiąc jednocześnie. 
Pierwszy Dzień Wiosny połączy-
liśmy z Dniem Języków Obcych. 
Każda klasa miała zadanie zapre-
zentować wiedzę o krajach angloję-
zycznych lub niemieckojęzycznych. 
Prezentacje przybrały różnorodną 
formę. Uczniowie zorganizowali 
ciekawe interaktywne quizy oraz 
różnorodne zagadki językowe, któ-
re wprawiły wszystkich w świetny 
nastrój. Całą uroczystość dopełnia-
ły ciekawe przedstawienia przygo-
towane przez uczniów pod opieką 

nauczycieli języków obcych: Agaty 
Paluch i Izabeli Lewandowskiej. 
Mogliśmy więc oglądać interesu-
jące, zabawne i pomysłowe wy-
konanie w języku angielskim lub 
niemieckim takich bajek jak: „Nie-
bieski Kapturek”, „Lokomotywa”, 
„Rzepka”, „Czerwony Kapturek” 
oraz muzycznego przedstawienia 
pt. „ Can I join your band?”. Mamy 
nadzieję, że nasze święto językowe 
sprawiło wszystkim bardzo dużo 
radości oraz było motywacją do 
większego zaangażowania w naukę 
języków obcych.

Pierwszy Dzień Wiosny to dla uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Przysusze okazja do świetnej zabawy 
i zaprezentowania swoich talentów na specjalnej szkolnej im-
prezie, przygotowywanej co roku przez uczniów z Samorządu 
Uczniowskiego. W tym roku zaproponowali oni swoim kole-
żankom i kolegom wzięcie udziału w następujących konkur-
sach klasowych: plakat wiosenny, najpiękniejsza Pani Wiosna, 
hasło na powitanie wiosny. Wszystkie klasy przygotowały się 
do tego bardzo dobrze. Można było zobaczyć wspaniałe, barw-
ne plakaty i usłyszeć radosne hasła. Panie Wiosny zachwycały 
swoimi kolorowymi kreacjami – niezwykle starannie wyko-
nanymi sukniami i kapeluszami. Ponadto, tradycyjnie przed-
stawiciele poszczególnych klas mogli pochwalić się swoimi 
umiejętnościami w czasie Pokazu Talentów. Usłyszeliśmy 
utwory wokalne oraz instrumentalne, zagrane na akordeonie, 
ksylofonie i keyboardzie. Podziwialiśmy również popisy ta-
neczne. Przede wszystkim jednak ważna była świetna zabawa, 
która towarzyszyła dzieciom w czasie całej imprezy. Niewąt-
pliwie uatrakcyjniała ją obecność celebrytów: Sławomira, 
Margaret, Taylor Swift i Seleny Gomez, którzy, obok opie-
kuna Samorządu, zasiedli w komisji oceniającej uczestników 
konkursów. Wszyscy biorący udział w konkursach częstowani 
byli słodyczami, a zdobywcy najwyższych miejsc w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Inga Dubaj

A. Paluch

Konkursy, pokaz talentów, a w jury… celebryci
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Powitanie wiosny piosenką i na sportowo
Najpiękniejsza z pór roku tym ra-
zem się spóźniła. 21 marca trudno 
byłoby zaśpiewać z Markiem Gre-
chutą: „Wiosna, ach, to ty!”. Ale 
choć za oknami aura była raczej 
zimowa, to uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysu-
sze kalendarzową wiosnę przywita-
li radośnie i z uśmiechem – piosen-
ką i na sportowo. Zabawę muzyczną 
„The Voice of Our School” na wzór 
popularnego programu telewizyjne-
go przygotował samorząd szkolny. 
W role jurorów wcielili się nauczy-
ciele: Joanna Borycka, Agnieszka 
Gizińska, wicedyrektor Robert 
Krupa oraz ksiądz Norbert Piwnik, 
którzy wspólnie z widzami wysłu-
chali ośmiu piosenek w wykonaniu 
uczniów klas IV-VII. W wyniku 
głosowania I miejsce zajął duet 

muzyczny: Wiktoria Orzechowska 
i Amelia Sionek. Dziewczyny po-
ruszyły serca słuchaczy przepiękną 
piosenką z repertuaru Whitney Ho-
uston „I have nothing”. Następnie 
cztery drużyny musiały pod okiem 
swoich trenerów przygotować wy-
losowaną piosenkę. Największy 
aplauz publiczności wywołało 
wykonanie znanego hitu „Miłość 
w Zakopanem” przez drużynę księ-
dza Norberta: Laurę Jankowską, 
Oliwię Morawską, Olę Sokół 
i Marlenę Włodarczyk. Z kolei na-
uczyciele wychowania fizycznego 
zaprosili uczniów oraz dzieci z od-
działu przedszkolnego do zmagań 
sportowych. Liczne konkurencje, 
m.in. bieg przez płotki, kozłowanie 
piłki czy przewrót w przód, wyma-
gały szybkości, precyzji wykona-

nia, ale też współpracy grupowej. 
Choć każdy zespół w swojej kate-
gorii wiekowej starał się zdobyć jak 
najwięcej punktów, to tak naprawdę 
liczyła się dobra zabawa, w której 

wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni słodyczami. Na zakończenie 
nie mogło zabraknąć rywalizacji 
między drużynami nauczycieli 
i uczniów. Panie kontra dziewczyny 
oraz panowie kontra chłopcy roze-
grali mecze koszykówki.

E. Dyderska

Z wiosną samorządnie
Pierwszy dzień wiosny w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Skrzyńsku 
to dzień szkolnej samorządności. 21 
marca rozpoczął się przekazaniem 
przez wicedyrektorkę szkoły p. Do-
rotę Cieślikowską, za pomocą sym-
bolicznego klucza, władzy w szko-
le przewodniczącemu Samorządu 
Uczniowskiego – uczniowi klasy 
VII b Filipowi Wójcikowi.
Już miesiąc wcześniej członkowie 
Samorządu Uczniowskiego pod 
opieką p. Teresy Reguły opracowali 
szczegółowy przebieg Pierwszego 
Dnia Wiosny w naszej szkole. Dy-
rekcja, nauczyciele i pracownicy 
obsługi mieli w tym dniu swoich 
„zastępców”. Zgodnie z progra-
mem pierwsze trzy lekcje były 
prowadzone przez uczniów, którzy 

ochoczo zastępowali nauczycieli. 
Nauczyciele zaś stali się uczniami 
i mieli możliwość obejrzenia „sie-
bie” w sposobie prowadzenia lekcji 
przez nową kadrę pedagogiczną. 
Następnie cała społeczność szkol-
na spotkała się na sali gimnastycz-
nej, wszyscy wysłuchali piosenek 
o wiośnie wykonanych przez zespół 
wokalny pod kierunkiem p. Dariu-
sza Motyla. Następnie dzieci brały 
udział w licznych konkursach tj.: 
„Najładniejsza Marzanna”; „Pani 
Wiosna”, konkursie plastycznym 
„Wiosenne pejzaże”, na wystrój 
wiosenny klasy oraz różnorodnych 
konkurencjach sportowych. W ten 
sposób pożegnano zimę i z radością 
powitano wiosnę.

T.R.

Rekolekcje z patronem
Św. Stanisław Kostka, patron dzieci 
i młodzieży, był w tym roku towa-
rzyszem uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w czasie ich re-

kolekcji wielkopostnych. Przez trzy 
kolejne dni 19-21 marca uczestni-
czyli oni w spotkaniach rekolek-
cyjnych w szkole i kościele p.w. 

Miłosierdzia Bożego. Rekolekcje 
prowadził ks. Konrad Wójcik, który 
wraz z p. Beatą Kacprzak zapropo-
nował dzieciom zgłębianie życiory-
su św. Stanisława. Dzieci poznały 
życie tego świętego, jego drogę do 

zostania zakonnikiem oraz świę-
tym, słuchając nauki ks. Konrada 
oraz czytając otrzymane materiały. 
Po zapoznaniu się z najważniejszy-
mi faktami i obejrzeniu programu 
dotyczącego życia św. Stanisława 
Kostki, uczniowie poszczególnych 
klas wykonali plakat prezentujący 
ich patrona oraz „kostki Rubika”, 
na których zapisywali wydarzenia, 
ważne daty i cechy charakteru pa-
trona dzieci i młodzieży. Zdobytą 
wiedzę prezentowali w kościele, 
a także biorąc udział w quizie, który 
odbył się w szkole. Wszystko to po-
zwoliło im odkryć jak ważne w ży-
ciu są najdrobniejsze nawet uczynki 
oraz ile można zyskać dzięki pracy 
i wytrwałości. Z pewnością wie-
lu uczniów wracać będzie myślą 
do postaci św. Stanisława, który 
wspierać ich będzie w ich wysiłku 
szkolnym oraz dążeniu do realizacji 
marzeń i planów.

Inga Dubaj
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Przedszkolaki, policjanci i ZEBRA
Przedszkolaki z Samorządowe-
go Przedszkola Nr 3 w Przysusze 
włączyły się w kampanię profilak-
tyczną mazowieckiej policji pod 
nazwą „Kierowco! Nie polujemy na 
ZEBRACH”. Najmłodsi uczestni-
cy ruchu drogowego przypominali 
kierowcom o ostrożności podczas 
zbliżania się i przejeżdżania przez 
przejścia dla pieszych. Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach eduka-
cyjnych, poświęconych bezpie-
czeństwu na drodze. Niosły plakaty 
promującą akcję, która prowadzona 

była na przejściu dla pieszych w po-
bliżu przedszkola. Pomagali im 
policjanci z Wydziału Ruchu Dro-
gowego KPP w Przysusze.
Akcja „Kierowco! Nie polujemy na 
ZEBRACH” dotyka jednego z naj-
poważniejszych problemów. Głów-
na jej postać to ZEBRA – będąca 
synonimem przejścia dla pieszych. 
Kampania na rzecz poprawy zacho-
wań kierujących pojazdami w re-
jonach przejść dla pieszych jest re-
alizowana w ramach projektu B&N 
(Bezpieczny Niechroniony).

Zwycięskie siatkarki z Przysuchy
W Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 2, w Przysusze rozegrane zo-
stały Mistrzostwa Powiatu w Pił-
ce Siatkowej Dziewcząt w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. W turnieju wzięły udział 
zespoły z Przysuchy, Mariówki 
oraz Rusinów 1 i Rusinów 2. Po 
zaciętych meczach zwyciężyły 
dziewczęta z Przysuchy, a klasyfi-
kacja końcowa przedstawia się na-

stępująco: I miejsce – Przysucha, 
II – Rusinów 1, III – Mariówka, IV 
– Rusinów 2.
W drużynie z Przysuchy grały: 
Amelia Dyk, Aleksandra Piorun, 
Julita Garczyńska, Patrycja Bana-
siewicz, Julia Lesiak, Sylwia Wrze-
sień, Weronika Balcerak i Aleksan-
dra Nocoń.

Marcin Fidos

Piłkarze z PSP 2 na podium
10 kwietnia w Wieniawie rozegrane 
zostały Mistrzostwa Powiatu w Pił-
ce Nożnej Chłopców. W turnieju 
wzięły udział drużyny reprezentu-
jące szkoły z Wieniawy, Przysuchy, 
Rusinowa i Potworowa. Po rozegra-
nych spotkaniach klasyfikacja koń-
cowa przedstawia się następująco: 
I miejsce – PSP Nr 2 Przysucha, II 

– PSP Wieniawa, III – PSP Potwo-
rów, IV – PSP Rusinów.
W drużynie z Przysuchy grali: 
Krzysztof Gajda, Błażej Jakubczyk, 
Jakub Gajos, Bartosz Włodarczyk, 
Patryk Świder, Jakub Pakosz, Wik-
tor Kusiak, Daniel Kondera, Karol 
Makowski.

Marcin Fidos

Bezpieczniejsze przejście
Wspólne starania dyrekcji Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Przysusze i Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji spowodowały zamontowanie 
nad przejściem dla pieszych przy 
budynku PSP 1, na drodze krajowej 
nr 12, specjalnego sygnalizatora 

z pulsującymi żółtymi światłami. 
To oświetlenie w sposób zdecydo-
wany poprawia widoczność. Wyko-
nana sygnalizacja ostrzega kierow-
ców. Może nieco spowolnić ruch, 
ale za to poprawia bezpieczeństwo 
użytkowników, a szczególnie dzieci 
uczęszczających do ,,Jedynki”.

Udany kwiecień dla Oskara
Kwiecień okazał się dobrym mie-
siącem dla piłkarzy Oskara. Po 
remisie 0:0 w meczu z Pogonią 
Grodzisk Mazowiecki, rozegranym 
30 marca, zawodnicy przysuskiego 
klubu spotkali się 7 kwietnia na 
własnym boisku z Bronią Radom. 
Wygrali ten pojedynek 3:1.
„Tradycyjnie już konfrontacja 
Oskara z Bronią była dosłowną pił-
karską bitwą. Gospodarze, niezwy-
kle zmotywowani, bardzo mądrze 
i szczęśliwie się bronili na początku 
spotkania, a gdy nadarzyła się oka-
zja, wyszli na prowadzenie” – tak 
komentowano ten mecz na radom-
skim portalu sportowym. Było to 
drugie w tym sezonie zwycięstwo 
Oskara nad Bronią. Bramki dla 
Oskara zdobyli: Śliwiński (8., 60.) 

i Sapieja (67.).
Również wygraną wynikiem 3:1 
zakończyło się spotkanie Oskara 
z Drogowcem Jedlińsk, rozegrane 
14 kwietnia. Gole do bramki prze-
ciwnika zaliczyli: Zagórski (34.), 
Sapieja (43.), Śliwiński (45.)
Natomiast w środę 18 kwietnia od-
był się zaległy mecz ze Zniczem II 
Pruszków. Oskar zaliczył kolejne 
zwycięstwo wynikiem 3:0. Bramki 
zdobyli: Czarnota (3.), Sapieja (10., 
30). W sobotę 21 kwietnia MKS 
Oskar Przysucha w starciu z LKS 
Mazur Karczew niestety zaliczył 
porażkę. Przegrał 0:1.
W kwietniu naszych piłkarzy cze-
ka jeszcze spotkanie z GKS Wilga 
Garwolin.

Z meczu z Drogowcem Jedlińsk
(Fot. Grodzisk Sport News. Źródło: fanpage MKS Oskar Przysucha)
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Druk:

100 – lecie Niepodległości 
Przysuchy w muzealnej ekspozycji
Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze, z okazji 100 – lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, przygotowuje wystawę „100 
– lecie Niepodległości Przysuchy”. 
Głównym celem ekspozycji jest za-
prezentowanie Przysuchy w latach 
1918 – 2018, w aspekcie przemian 
społecznych, kulturalnych i gospo-
darczych, w tym zaakcentowanie 
przedwojennej wielokulturowej 
struktury osady, pokazanie wkładu 
poszczególnych środowisk w roz-
wój miasteczka, przybliżenie do-

konań organizacji i stowarzyszeń 
w budowaniu lokalnej tożsamości, 
dbałości o rozwój kultury i sztuki 
oraz przedstawienie osób ważnych 
dla miasta i okolicy. Tematy podej-
mowane w ekspozycji przedmio-
towej zostaną też przedstawione 
w formie prezentacji multimedial-
nej. Wystawie będzie towarzyszyła 
publikacja albumu z materiałami 
źródłowymi. Jednym z patronów 
medialnych wystawy jest Informa-
tor Przysuchy.

Rok dla Niepodległej w Mariówce
Społeczność szkół mariowskich 
włączyła się w program obchodów 
100 – lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę realizując przedsię-
wzięcie pt. „MARIÓWKA DLA 
NIEPODLEGŁEJ”. Projekt jest 
adresowany do uczniów szkół ma-
riowskich, ich rodziców, absolwen-
tów i społeczności lokalnej. W jego 
ramach będą realizowane różne 
działania, m.in. konkurs na projekt 
lokalnej pocztówki na 100-lecie 
niepodległości, korowód patrio-
tyczny pt: „Cieszmy się Niepodle-
głą!”, wystawa „Panteon wielkich 
Polaków 1918-2018”, a także foto-
ścianka patriotyczna, Orszak Świę-
tej Królowej Jadwigi i własny mural 
patriotyczny. Scenariusz obchodów, 
który przygotowała p. Małgorzata 
Wawrzyńczak-Pawul został zakwa-
lifikowany do finału Ogólnopol-
skiego Konkursu dla nauczycieli 

„Pomysł na Niepodległość”, orga-
nizowanego przez Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. Do re-
alizacji przedsięwzięcia chętnie za-
angażowali się uczniowie, a zwłasz-
cza grupa gimnazjalistów z klasy 
III w składzie: Hubert Abramczyk, 
Natalia Bil, Klaudia Kmita, Ma-
riana Markiv, Mateusz Mazurkie-
wicz, Oliwia Modrzecka, Kamila 
Niedziałek, Marta Roszczyk i Ada 
Wychowaniec, która w ten spo-
sób zrealizuje też swój wyjątkowy 
w Roku dla Niepodległej projekt 
gimnazjalny.

Orzeł z Mariówki w finale kon-
kursu „Orzeł Biały – nasza duma”
W ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, uczniowie ze szkół w Ma-
riówce wzięli udział w jubileuszo-
wym Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pod patronatem Mar-
szałka Senatu RP, zorganizowanym 
przez Kancelarię Senatu po hasłem: 
„Orzeł Biały – nasza duma”. Kon-
kurs adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych w całym kraju. Tema-
tem prac konkursowych jest polskie 
godło, począwszy od Mieszka I do 
czasów współczesnych.
Uczniowie z Mariówki wykonali 7 
prac konkursowych, których auto-
rami są: z klasy siódmej Katolickiej 
Szkoły Podstawowej: Natalia Le-
wandowska i Mateusz Gwóźdź oraz 
z klasy drugiej Prywatnego Gim-
nazjum: Estera Mocarska, Izabela 

Wiśniewska, Natalia Pawlik, We-
ronika Wrzesień i Julia Stachecka. 
Prace powstały pod kierunkiem p. 
M. Wawrzyńczak-Pawul. Szkolne 
jury konkursowe zgodnie z regula-
minem wytypowało 5 prac do etapu 
okręgowego konkursu. 4 kwietnia 
br. ogłoszono wyniki etapu okręgo-
wego.
W kategorii szkół ponadpodstawo-
wych zwycięską okazała się praca 
Estery Mocarskiej z klasy II gim-
nazjum w Mariówce i to ona będzie 
reprezentowała nasz okręg w ogól-
nopolskim finale konkursu, który 
odbędzie się 7 maja 2018r. w War-
szawie, w siedzibie Kancelarii Se-
natu. Wszystkim uczestnikom etapu 
okręgowego gratulujemy talentu 
i zaangażowania, a Esterze powo-
dzenia w finale.

Pokierują
organizacją obchodów

Burmistrz Gminy i  Miasta Przysucha powołał Zespół do spraw 
przygotowań i  organizacji obchodów 100. Rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości w  Gminie i  Mieście Przysucha 
w składzie: Adam Pałgan Zastępca Burmistrza – przewodniczący 
Zespołu, Mirosław Pierzchała przewodniczący Rady Gminy i Mia-
sta Przysucha, Jerzy Kwaśniewski prezes Towarzystwa Kultural-
nego im. Oskara Kolberga, Mirosław Pilipczuk dyrektor Domu 
Kultury w  Przysusze, Katarzyna Markiewicz kierownik Muzeum 
im. Oskara Kolberga w  Przysusze, Edward Pawlik regionalista. 
Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie kalendarza imprez 
okolicznościowych oraz tworzenie warunków dla organizacji ob-
chodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Obsługę orga-
nizacyjną prac Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjny UGiM 
w Przysusze.
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Powitajmy Niepodległą

Patriotyczny koncert numer dwa
W bieżącym roku – Roku Jubile-
uszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – Dom Kul-
tury w Przysusze zaprasza miesz-
kańców na cykl koncertów pn. „Po-
witajmy Niepodległą”, obejmujący 

okresy historyczne ukazujące drogę 
do uzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Przypomnijmy, że pierw-
szy – inaugurujący cykl koncert 
odbył się18 lutego br., a zabrzmiały 
na nim pieśni towarzyszące uczest-

nikom Powstania Listopadowego, 
Powstania Styczniowego oraz pie-
śni legionów, przeplatane opowie-
ściami o wydarzeniach z tych okre-
sów walki w wykonaniu historyka 
Jerzego Klimka.

Autorem opracowania muzycznego 
koncertów jest Marek Kowalski. 
Pod jego dyrekcją solistom towa-
rzyszą muzycy Przysuskiej Orkie-
stry Dętej. Z repertuarem pieśni 
patriotycznych na kolejnym kon-
cercie 3 maja, wystąpią: Magdalena 
Jasińska, Katarzyna Sionek, Ewa 
Retelewska, Anna Sionek, Paweł 
Bucki, Paweł Kowalski, Stanisław 
Próchnicki, Waldemar Rek.


