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Z obrad Rady Gminy i Miasta
W czwartek 24 maja radni Gminy 
i Miasta Przysucha zapoznali  się 
z  informacją  Powiatowego  Urzę-
du Pracy o sytuacji na rynku pra-
cy w powiecie przysuskim.
Na koniec grudnia 2017 r. w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Przysusze 
zarejestrowanych było 3746 osób 
bezrobotnych, w tym 1731 kobiet. 
W porównaniu do grudnia 2016 r. 
liczba bezrobotnych w powiecie 
zmalała o 548 osób., w tym 274 ko-
biety. Z terenu gminy i miasta Przy-
sucha na koniec 2017 r. zarejestro-
wanych było 955 osób, w tym 467 
kobiet. Liczba bezrobotnych osób 
z terenu gminy i miasta Przysucha 
spadła w porównaniu z rokiem po-
przednim o 128 osób. Na koniec 
marca 2018r. liczba bezrobotnych 
w powiecie wynosi 3694 osoby, 
w tym 1703 kobiety. Z terenu gmi-
ny i miasta Przysucha jest 931 osób, 
w tym 448 kobiet.
W ciągu 2017 roku najwięcej bez-
robotnych zostało wyłączonych 
z ewidencji PUP na skutek podję-
cia pracy – 2643 osoby, w tym 849 
z terenu gminy i miasta Przysucha. 
W dużym stopniu było to zatrud-
nienie substydiowane przez PUP, 
a więc prace interwencyjne, roboty 
publiczne, podjęcie pracy w ramach 
bonu na zasiedlenie. Ponadto 614 
osób w powiecie, w tym 194 z tere-
nu gminy Przysucha zostało wyłą-
czonych z ewidencji PUP na skutek 

rozpoczęcia stażu, 587 (119 z terenu 
gminy Przysucha).
Realizując aktywne formy prze-
ciwdziałania bezrobociu, w 2017 r. 
85 osobom bezrobotnym, w tym 32 
z terenu gminy Przysucha przyzna-
no jednorazowe środki na rozpo-
częcie działalności gospodarczej. 
Do końca marca 2018r. środki ta-
kie otrzymało 14 osób w powiecie, 
w tym 4 z terenu gminy Przysucha. 
Ponadto z terenu gminy Przysucha 
27 osób znalazło zatrudnienie na 
utworzonych stanowiskach w ra-
mach refundacji kosztów doposa-
żenia stanowiska pracy. Do końca 
marca 2018r. z tej formy zatrudnie-
nia skorzystało 11 osób w powiecie, 
w tym 6 z terenu gminy Przysucha, 
natomiast ze skierowania na staż 
190 osób w powiecie, w tym 70 z te-
renu gminy Przysucha.
W 2017 r., w ramach robót pu-
blicznych zatrudnienie znalazło 
402 osoby, w tym z terenu gminy 
Przysucha 131. Do końca marca 
2018r. roboty publiczne rozpoczę-
ło 70 osób, w tym z terenu gminy 
Przysucha 30. W 2017 r., do prac in-
terwencyjnych PUP skierował 260 
osób w powiecie, w tym 99 z terenu 
gminy Przysucha. Do końca marca 
2018 r. prace interwencyjne podjęło 
52 osoby, z czego 10 z terenu gmi-
ny Przysucha. W 2017 r. w grupie 
bezrobotnych do 30. roku życia 
z bonu na przesiedlenie w związku 

z podjęciem pracy poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania 
skorzystało 166 osób, z czego 66 
z terenu gminy Przysucha. Do koń-
ca marca 2018 r. bon otrzymało 
45 osób, w tym 15 z terenu gminy 
Przysucha.
Informację o sytuacji na rynku pra-
cy w powiecie przysuskim przed-
stawił radnym dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Przysusze Jan 
Kwaśniewski.
Radni  wysłuchali  informacji 
o działalności za 2017 rok Przed-
siębiorstwa  Gospodarki  Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o.o. 
w Przysusze.
W roku 2017 PGKiM wykonało 
szereg prac modernizacyjnych sie-
ci wodno – kanalizacyjnej i rozpo-
częło kilka zadań inwestycyjnych. 
Gotowy jest projekt modernizacji 
kotłowni węglowej na kotłownię ga-
zową przy ul. Radomskiej 9. Koszt 
wykonania projektu wynosi ponad 
44 tys. zł. Prace modernizacyjne tej 
kotłowni zaplanowane są do reali-
zacji w roku bieżącym, a ich koszt 
wyniesie ponad 1 milion złotych. 
PGKiM w 2017 r. poniósł nakłady 
na budowę wodociągu w ulicy Por. 
Madeja w Przysusze, na budowę 
stacji mechanicznego oczyszczania 
ścieków oraz budowę pomieszczeń 
magazynowych i parkingu przy ul. 
Targowej. To zadanie będzie konty-
nuowane w bieżącym roku. Ponadto 
spółka zakupiła pod potrzeby Za-

kładu Oczyszczania Miasta nowy, 
specjalistyczny samochód ciężaro-
wy marki DAF LF 320 FA. Pojazd 
ten został zabudowany urządzeniem 
hakowym i beczką asenizacyjną 
o poj. 8000 litrów. Jego dwufunk-
cyjność przyczyni się do zmniejsze-
nia kosztów związanych z funkcjo-
nowaniem Przedsiębiorstwa. Zakup 
tego pojazdu dofinansował Urząd 
Gminy i Miasta w Przysusze.
 Informację o działalności PGKiM 
w 2017 r. przedstawił radnym Pre-
zes Spółki Jarosław Korycki.
Radni  przyjęli  projekt  Regula-
minu dostarczania wody i od-
prowadzania  ścieków  na  terenie 
Gminy i Miasta Przysucha w celu 
przekazania go do zaopiniowania 
organowi  regulacyjnemu  oraz 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  do-
płaty do ceny wody i ścieków dla 
odbiorców  usług  z  gospodarstw 
domowych.
(Organem regulacyjnym jest Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie utworzone od 1 
stycznia 2018 r. na mocy ustawy 
Prawo Wodne – przyp. red.) Wy-
sokość dopłat ustalonych w taryfie 
obowiązującej od dnia 1 maja 2017 
r. dla odbiorców usług z gospo-
darstw domowych nie ulegają zmia-
nie. Dopłaty mają zastosowanie do 
dostaw wody i odbioru ścieków do-
konanych w okresie od dnia 1 maja 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Inwestycyjna szansa 
dla przysuszan
Burmistrz Gminy i Miasta Przysu-
cha – Tadeusz Tomasik spotkał się 
24 kwietnia z przedstawicielami 
dużej, zagranicznej firmy – poten-
cjalnego inwestora na nieruchomo-
ści przemysłowej zlokalizowanej 
w Skrzyńsku, przy ul. Przemysło-
wej 25. W spotkaniu uczestniczyli 
również Starosta Przysuski Marian 
Niemirski i Zastępca Burmistrza 
Przysuchy Adam Pałgan.
 – Inwestor, z którego przedstawicie-
lami rozmawialiśmy, jest poważnie 
zainteresowany zagospodarowa-
niem nieruchomości należącej do 
firmy Monier Brass, zlokalizowanej 
na terenie naszej gminy, w Skrzyń-
sku. Ze swej strony udostępniliśmy 
zainteresowanym niezbędne do-
kumenty, w tym Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go, potwierdzające przeznaczenie 

wymienionej nieruchomości na cel 
produkcyjny.
Spotkanie z przedstawicielami po-
tencjalnego inwestora miało cha-
rakter intencyjny, ale dający realną 
nadzieję na sfinalizowanie bardzo 
ważnej dla mieszkańców gminy 
i miasta inwestycji. Kolejne rozmo-
wy będą miały charakter roboczy. 
O ich wynikach będziemy miesz-
kańców gminy i miasta informować 
– mówi Burmistrz Przysuchy Tade-
usz Tomasik.
Nieruchomość, obecnie należąca do 
firmy Monier Brass, zlokalizowa-
na w Skrzyńsku i objęta Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, ma przeznaczenie 
produkcyjne. Powierzchnia terenu 
to około 8.26 ha, a powierzchnia 
użytkowa budynków produkcyjno – 
biurowych wynosi 14 037 m2.

Z okazji minionego Dnia Matki wszystkim 

Mamom oraz wszystkim Dzieciom z okazji 

zbliżającego się Dnia Dziecka, zdrowia 

i spełnienia marzeń,

w imieniu władz samorządowych Gminy 

i Miasta Przysucha

życzą

życzą

Tadeusz Tomasik
Burmistrz

Gminy i Miasta 
Przysucha

Tadeusz Tomasik
Burmistrz

Gminy i Miasta Przy-
sucha

Adam Pałgan
Zastępca Burmistrza

Adam Pałgan
Zastępca Burmistrza

Mirosław Pierzchała
Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta 
Przysucha

Mirosław Pierzchała
Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta 
Przysucha

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia 
Samorządowca, radnym, sołtysom, pracownikom 
administracji samorządowej, wszystkim 
samorządowcom satysfakcji z pracy,
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym



Jak co roku, rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja obchodzona 
była w Przysusze uroczyście. Ten 
szczególny dzień rozpoczęto mszą 
świętą w kościele p.w. Jana Nepo-
mucena, a następnie przy akompa-
niamencie Przysuskiej Orkiestry 
Dętej mieszkańcy, harcerze, poczty 
sztandarowe jednostek OSP, orga-
nizacji kombatanc-
kich, przysuskich 
szkół, przedstawi-
ciele powiatowych 
i gminnych władz 
s a m o r z ą d ow yc h 
przeszli na Plac kar-
dynała Stefana Wy-
szyńskiego, by tam 
złożyć symboliczne 
wiązanki kwiatów. 
W imieniu samo-
rządowych władz 
Gminy i Miasta 
Przysucha kwiaty 
złożyli: Mirosław 

Pierzchała przewodniczący Rady 
GiM i Adam Pałgan Zastępca Bur-
mistrza Przysuchy.
227. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja uczczono także pod-
czas uroczystych apeli w przysu-
skich  placówkach  oświatowych 
oraz koncertem patriotycznym 
w Domu Kultury.
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Rozmawiamy z Adamem Pałganem Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
Pamiątkowy obelisk dla Niepodległej
  –  W  związku  z  obchodami 
w  roku  bieżącym  100.  Rocznicy 
Odzyskania  przez  Polskę  Nie-
podległości, Burmistrz Przysuchy 
powołał  zespół  do  koordynowa-
nia  organizacją  wydarzeń  zwią-
zanych  z  tą wyjątkową  rocznicą. 
Pan przewodniczy  temu zespoło-
wi.  Jakie  działania  i  inicjatywy 
zamierzacie Państwo podjąć?

 – W skład zespołu, oprócz mnie, 
zostali powołani: Mirosław Pierz-
chała przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Przysucha, Jerzy Kwa-
śniewski prezes Towarzystwa Kul-
turalnego im. Oskara Kolberga, 
Mirosław Pilipczuk dyrektor Domu 
Kultury w Przysusze, Katarzyna 
Markiewicz kierownik Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysu-
sze i Edward Pawlik publicysta. 
Do naszych zadań należy m.in. 
opracowanie kalendarza imprez 
okolicznościowych oraz tworzenie 
warunków dla organizacji obcho-
dów 100. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Na-
sza działalność skierowana jest na 
inicjatywy lokalne. Podejmują je 
instytucje, organizacje społeczne, 

szkoły. Rok 2018 w Przysusze bę-
dzie bogaty w wydarzenia zwią-
zane z tą rocznicą. Przypomnę, że 
już odbyły się dwa koncerty patrio-
tyczne zorganizowane przez Dom 
Kultury 18 lutego i 3 maja. To cykl 
koncertów pod jednym tytułem 
„Powitajmy Niepodległą”. Trzeba 
podkreślić, że koncerty te przygo-
towywane są „własnymi siłami” 
z wykorzystaniem muzyków i soli-
stów działających w Domu Kultury. 
Są spektaklem przeplatanym muzy-
ką, śpiewem i słowem mówionym. 
Planowane są jeszcze trzy takie 
koncerty. Niezależnie od tego od-
był się też w Domu Kultury koncert 
patriotyczny w wykonaniu zapro-
szonych artystów. Niezwykle inte-
resującą wystawę obrazującą drogę 
do uzyskania niepodległości kon-
kretnie przez Przysuchę, otworzyło 
4 maja Muzeum im. O. Kolberga. 
Wystawie towarzyszyło tematycz-
ne wydawnictwo w formie albumu. 
Ponadto 19 maja w muzeum odbył 
się pierwszy z trzech planowanych, 
wzruszający koncert pieśni patrio-
tycznych. Nie możemy zapominać 
o placówkach oświatowych, które 

w Roku Niepodległości realizują 
wiele ciekawych projektów.
 – To już się dzieje, ale rozumiem, 
że  kulminacja  obchodów  100. 
Rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości przed nami….

 – Tak i to chyba oczywiste, że 
centralne uroczystości planujemy 
odbyć 11 Listopada. Rozpoczną 
się mszą świętą w intencji Ojczy-
zny, później planowany jest kon-
cert – ostatni z cyklu „Powitajmy 
Niepodległą”. Postanowiliśmy też, 
aby 100. Rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości uczcić 
trwale – chcielibyśmy w miejskim 
parku postawić symboliczny obe-
lisk z upamiętniającym tę rocznicę 
napisem. Ponadto zespół nasz po-
stanowił złożyć wniosek do Rady 
Gminy i Miasta o nadanie parkowi 
miejskiemu imienia Park Niepodle-
głości.

 – Za kilka dni odbędą się 19. Dni 
Przysuchy. Czekają mieszkańców 
niespodzianki?

 – Dni Przysuchy odbędą się w naj-
bliższy weekend. To okazja do 
odpoczynku, rodzinnych spotkań 

i zabawy przy muzyce. W imieniu 
Burmistrza Tadeusza Tomasika 
i radnych Rady Gminy i Miasta 
życzę wszystkim przysuszanom 
mile spędzonego wolnego czasu. 
A niespodzianką na pewno będzie 
inicjatywa przysuskiego muzeum 
– organizatora niezwykle ciekawej 
gry ulicznej „Przysucha – poznaj 
swoje miasto”. Na planszy z mapą 
Przysuchy umieszczonych jest 16 
zadań do rozwiązania, w postaci 
krzyżówki, rebusa, odpowiedzi na 
pytania. Wszystkie po rozwiązaniu 
wzbogacają wiedzę o naszym mie-
ście. Ta gra to edukacja połączona 
ze świetną zabawą. Będzie przepro-
wadzona właśnie przy okazji Dni 
Przysuchy.

 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

Przysuszanie uczcili Święto 3 MajaApel w rocznicę
30 kwietnia dla uczczenia Narodo-
wego Święta Konstytucji 3 Maja od-
była się w PSP 2 w Przysusze aka-
demia przygotowana przez uczniów 
klas: IIIa, Va i Vb pod kierunkiem 
pań: Barbary Kowalskiej i Barbary 
Pawul. Uroczystość zapoczątkowa-
ło wysłuchanie hymnu państwo-
wego, który zagrały na skrzypcach 
Wiktoria Wojdył i Zuzanna Madej. 
Następnie uczniowie przypomnieli 

okoliczności uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja oraz ważne wydarze-
nia z historii naszego kraju. Aby 
podkreślić rangę apelu, recytowali 
wiersze wybitnych polskich twór-
ców, zaangażowanych w odzyska-
nie niepodległości. Całość dopeł-
niły pieśni śpiewane przez szkolny 
chórek pod kierunkiem p. Karola 
Sionka.

S-12 – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Multiconsult Polska Sp. z o. o. informuje, że w dniu 5 czerw-
ca 2018 r. o godz. 1400 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Ra-
domska 9 odbędzie się spotkanie informacyjne w  sprawie 
budowy drogi ekspresowej S12 na terenie Gminy i  Miasta 
Przysucha. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane warianty 
1 (czerwony), 2 (pomarańczowy), 4 (niebieski) przebiegu dro-
gi ekspresowej S12 na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Wa-
riant 3 (brązowy) przebiegu drogi ekspresowej S12 z uwagi 
na negatywne opinie, a także konflikty przyrodnicze nie jest 
obecnie brany pod uwagę.
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Poezja dla Niepodległej
14 maja w związku z obchodami 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, w Samorzą-
dowym Przedszkolu Nr 1 w Przysu-
sze odbył się konkurs recytatorski 
pod hasłem: ,,Kto Ty jesteś? Polak 
mały.” Celem konkursu było pielę-
gnowanie postaw patriotycznych, 
popularyzacja poezji opiewającej 
piękno naszej Ojczyzny oraz roz-
wijanie uzdolnień recytatorskich 
dzieci.
W konkursie uczestniczyły przed-
szkolaki ze wszystkich grup wieko-
wych Samorządowego Przedszkola 
Nr 1 oraz dzieci z klas ,,0” Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Przysusze. Do udziału zgłoszono 
14 uczestników, którzy recytowali 

wiersze o tematyce patriotycznej. 
Występy dzieci oceniała komisja 
w składzie: Anna Bętkowska – 
przewodnicząca, Wiesława Gemb-
czyńska, Magdalena Wełpa. I tak 
I miejsce w młodszej grupie wieko-
wej (dzieci 3,4 letnie) zajęła Alicja 
Górnik – Samorządowe Przedszko-
le Nr1 w Przysusze. W grupie dzie-
ci starszych (5,6 – latki) I miejsca 
przyznano trojgu recytatorom. Są 
to: Lena Dyderska i Jakub Arka-
buz – PSP Nr1 w Przysusze oraz 
Zuzanna Drabik – Samorządowe 
Przedszkole Nr 1 w Przysusze. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni książkami oraz pamiątkowy-
mi dyplomami.

W szkołach w Mariówce, w ramach 
projektu gimnazjalnego „Mariówka 
dla Niepodległej 1918 – 2018”, od-
był się 27 kwietnia Korowód Patrio-
tyczny „Cieszmy się Niepodległą”. 
Projekt ten został zakwalifikowany 
do finału Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historycznego „Pomysł dla 
Niepodległość”, organizowanego 
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku.
W ramach projektu młodzież z kla-
sy II gimnazjum zaprezentowała 
obrazek sceniczny, przypominając 
okoliczności ustanowienia Kon-
stytucji 3 Maja, natomiast wszyscy 
uczniowie szkół w Mariówce mieli 

możliwość wykonania dziewię-
ciu specjalnych zadań związanych 
z Polską. Celem zadań było pozna-
nie kraju w aspektach: historycz-
nym, geograficznym i kulturowym. 
Uczniowie wykonywali kotyliony 
patriotyczne, chorągiewki, uczest-
niczyli w patriotycznym karaoke. 
Ponadto odbyły się trzy konkursy: 
na Najpiękniejszy Strój Historycz-
ny, Poezji Patriotycznej i Pieśni Pa-
triotycznej.
Finalnym wydarzeniem było otwar-
cie wykonanego muralu, zaprojek-
towanego i zrealizowanego przez 
uczennicę klasy III gimnazjum – 
Adę Wychowaniec. Symboliczną 

Korowód Patriotyczny w Mariówce
wstęgę przecięła dyrektor mariow-
skich szkół Agata Wyrodek.
Gratulujemy p. Małgorzacie Waw-
rzyńczak – Pawul nauczycielce 

historii i WOS-u i klasie III gim-
nazjum ogromnego wkładu włożo-
nego w przygotowania Korowodu 
Patriotycznego oraz finału Ogólno-
polskiego Konkursu Historycznego 
„Pomysł dla Niepodległość”.

Agata Paluch

Koncert „Powitajmy Niepodległą”
W 227. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, w czwartek 3 maja 
bieżącego roku w Domu Kultu-
ry, w Przysusze odbył się kolejny 
koncert z cyklu „Powitajmy Nie-
podległą”. Podobnie jak poprzed-
ni, koncert zawierał „muzyczną 
podróż” przez wybrany okres na-
szej historii oraz wspomnienia 
ważnych wydarzeń historycznych 

i religijnych. Koncert poświęcony 
był tematyce związanej z Konsty-
tucją 3 Maja, tradycjami Maryjny-
mi w miesiącu maju oraz tematyce 
polskich dworów. Rozpoczął się od 
zaśpiewania pieśni „Witaj majo-
wa jutrzenko”, następnie pan Jerzy 
Klimek – historyk przypomniał 
okres uchwalania Konstytucji 3 
Maja. „Pieśń Konfederatów Bar-

skich” to kolejny utwór, a po nim 
opowieść o sanktuariach Maryj-
nych najbliżej położonych Przysu-
chy tj. w Skrzyńsku i Studziannie. 
Kolejnym utworem zaśpiewanym 
była „Santa Maria”. Po opowie-
ściach o dworach wysłuchano pie-
śni „Ostatni mazur”, następnie „Jak 
długo w sercach naszych” i na za-
kończenie „Upływa szybko życie”. 

Koncert wykonała orkiestra dęta 
działająca przy Domu Kultury 
w Przysusze pod kierunkiem Mar-
ka Kowalskiego z udziałem soli-
stów: Magdaleny Jasińskiej, Małgo-
rzaty Chruścińskiej, Anny Sionek, 
Katarzyny Sionek, Ewy Retelew-
skiej, Waldemara Reka, Stanisława 
Próchnickiego, Łukasza Ciecier-
skiego i Pawła Buckiego. Koncert 
prowadziła Justyna Dąbrowska.



Od lewej: Ilona Jędraszek-Nowak, Andrzej Płonczyński, Katarzyna Bochyńska-Wojdył, 
Kira Płonczyńska, w głębi Łukasz Ciecierski
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Noc Muzeów – niezapomniany koncert
W kalendarzu wydarzeń kultural-
nych w naszym kraju znajduje się 
Międzynarodowy Dzień Muzeów. 
Z tej okazji organizowane są przez 
muzea różnego rodzaju imprezy 
kulturalne m. in. „noc muzeów”. 
Ma w nich również udział miejsco-
we Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze. Z okazji tegoż Dnia 
oraz w związku z Wystawą „100 
– lecie Niepodległości. Przysucha 
1918-2018.” zorganizowało ono 
Koncert Pieśni Patriotycznych, któ-
ry miał miejsce w dniu 19 maja 2018 
r. w godzinach wieczornych, w sali 
koncertowej Muzeum. Koncert od-
był się pod auspicjami p. Ilony Ja-
roszek-Nowak, dyrektor Muzeum 
Wsi Radomskiej oraz p. Katarzyny 
Markiewicz, kierownik Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze. 
Patronat honorowy nad Koncertem 
objął Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik. Sala 
wypełniona była liczną publiczno-
ścią. Głównymi postaciami Kon-
certu byli śpiewacy: p. Katarzyna 
Bochyńska – Wojdył oraz p. Łukasz 
Ciecierski. Artystom akompaniował 
p. Andrzej Płonczyński – legenda 
polskich akompaniatorów. Jako pia-
nista, kompozytor, współpracował 
z czołowymi polskimi artystami 
estradowymi, m. in. z Wiesławem 
Ochmanem. Koncert rozpoczął się 
przywitaniem artystów i publicz-
ności przez p. dyrektor Jędraszek-
-Nowak. Na koncercie obecni byli: 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta 
p. Adam Pałgan, proboszcz para-
fii p/w św. Jana Nepomucena oraz 
artystka p. Kira Płonczyńska, żona 
pianisty. Merytorycznego wprowa-
dzenia do Koncertu dokonała p. Ka-
tarzyna Markiewicz, Program Kon-
certu składał się z dwóch części. 
Część I – pieśni patriotyczne, część 
II – pieśni popularne. W I części 
p. Katarzyna Bochyńska – Wojdył 
wykonała: pieśni „ Białe Róże”, 
„Czerwone Maki na Monte Casi-
no” oraz „O Matko Sybiraczko”. 
Solista Łukasz Ciecierski – śpiewak 
wśród prawników – zaśpiewał pieśń 
„ O mój rozmarynie”. Oboje artyści 
zaśpiewali w duecie, jakże znaną 
pieśń, „Warszawiankę”.
Druga część Koncertu poświęcona 
była na prezentację pieśni popu-
larnych. Solistka wykonała: „Se-
renadę” Fr. Schuberta, czardasza 
„Węgierskie noce” z muzyką Kiry 
i Andrzeja Płonczyńskich, „Miłość 
Ci wszystko wybaczy” z muzyką 
Henryka Warsa, oraz „Miłość to 
niebo na ziemi”, aria z operetki „Pa-
ganini”z muzyką Fr. Lehara.
Łukasz Ciecierski, rozpoczynając 
drugą część Koncertu, zaśpiewał 
piosenkę „May Way” wykonywaną 
dawniej przez Paula Ankę, lubia-
nego przez polską publiczność ka-
nadyjskiego piosenkarza. Drugim 
utworem zaśpiewanym przez p. 
Łukasza była, lubiana przez niego, 
pieśń „Always on may mind”. Wy-

konawca nie omieszkał podzielić 
się z publicznością opinią o tym 
utworze. Ponadto wykonał on jesz-
cze pieśń „Tylko z Tobą i dla Cie-
bie” – piosenka z filmu „Pieśniarz 
Warszawy” oraz piosenkę „Zimny 
drań”. Towarzyszyły mu w tym 
oklaski publiczności. Na zakończe-
nie artyści zaśpiewali wraz z pu-
blicznością piosenkę „Usta milczą 
dusza śpiewa”. Owacją na stojąco 
podziękowała publiczność artystom 
za ich śpiew.
Konferansjerem koncertu był p. An-
drzej Płonczyński, akompaniator – 
pianista. Zadanie swoje wypełniał 
ze swadą, wplatając w merytorycz-
ne terminy wiele osobistych, pry-

watnych refleksji.
Niewątpliwym przyjemnym dla so-
listki akcentem była spontaniczna 
wypowiedź p. Kiry Płonczyńskiej, 
w której zawarła uznanie dla talen-
tu artystki, dla jej niesłychanego 
głosu, pracowitości i ustawicznego 
kształcenia muzycznego. Wypo-
wiedź nacechowana była bliskością 
stosunku artystki do p. Płonczyń-
skich w odniesieniu do płaszczyzny 
prywatności.
P. S.: Uznając śpiew chóru za jego 
koronę, to głos p. Katarzyny Bo-
chyńskiej-Wojdył jest perłą w tej 
koronie. Kiedy śpiewa – nie pozo-
stawia miejsca na obojętność. Jej 
głos wprowadza słuchacza w stan 
swoistego uniesienia.

Edward Pawlik

Wernisaż wyjątkowej wystawy
4 maja w Muzeum im. Oskara Kol-
berga w Przysusze odbyło się otwar-
cie wystawy o znamiennym tytule: 
„100 – lecie Niepodległości Przy-
suchy”. Z okazji 100 – lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
placówka przygotowała ekspozycję 
wzbogaconą prezentacją multime-
dialną, przedstawiającą Przysuchę 
w latach 1918 – 2018, w aspekcie 
przemian społecznych, kultural-
nych i gospodarczych. Wystawie 
towarzyszyła publikacja albumu 
z materiałami źródłowymi. Pięk-
nie wydany album przybliża doko-
nania organizacji, stowarzyszeń, 
instytucji w budowanie lokalnej 
tożsamości, dbałości o rozwój kul-

tury i sztuki w trudnej powojennej 
rzeczywistości. Zaprezentowano 
w nim różnorodne wizerunki mia-
sta, zmieniające się na przestrzeni 
stulecia. Autorkami wystawy i wy-
dawnictwa są pracownicy muzeum: 
Małgorzata Markiewicz kierownik 
Muzeum im. Oskara Kolberga, 
Agnieszka Zarychta – Wójcicka 
i Dominika Lefek. Zbiory doku-
mentów i fotografii zgromadzono 
dzięki zaangażowaniu i pomocy 
wielu mieszkańców Przysuchy, 
organizacji oraz instytucji. Lista 
darczyńców jest bardzo długa. 
W przygotowaniu wystawy po-
magali „koordynatorzy: Jolanta 
Ślęzak, Elżbieta Nielipińska, Ka-

tarzyna Pawelska, Halina Iwańska, 
Beata Jaciubek, Elżbieta Gębczyń-
ska, Irena Iwan, Anna Bagińska, Ja-
dwiga Świercz, dh Krzysztof Zając, 
dh Adam Markiewicz, Andrzej Ślu-

farski, Marcin Sobkiewicz, Robert 
Krzyżanowski, Marek Chrapczyń-
ski, Dariusz Motyl, Piotr Szustka, 
Waldemar Rek, Mirosław Cieślik, 
Paweł Niziński.

Jubileuszowy
 koncert Canto

Nauczycielski Chór Canto obchodzi w tym roku ju-
bileusz 25 – lecia działalności. Z tej okazji 16 czerw-
ca o  godzinie 18,00 w  Domu Kultury w  Przysusze 
chórzyści wystąpią z  koncertem jubileuszowym, 
na który serdecznie zapraszają.

Dodajmy, że na organizację dwóch koncertów z okazji jubi-
leuszu, rozwój działalności i zakup sprzętu nagłaśniającego, 
Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego „Canto w Przysusze” 
otrzymało dofinansowanie w wysokości 7565,00 zł z puli pro-
jektów grantowych w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 
dla działania: Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokal-
nej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych, 
w ramach naboru Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.
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Zwycięscy biegacze z „Jedynki”. Uczniowie PSP 1 po raz czwarty zajęli I miejsce w drużynowej klasyfikacji szkół, w Biegu „Szlakiem Walk Hubalczyków”.

XXXVIII Bieg “Szlakiem Walk Hubalczyków”
509  biegaczy,  w  sobotę  12 maja, 
wzięło  udział  w XXXVIII  Biegu 
„Szlakiem  Walk  Hubalczyków”. 
Biegli  trasą Skrzyńsko – Przysu-
cha. W sportowym duchu uczcili 
73.  rocznicę  zwycięstwa  nad  fa-
szyzmem  oraz  pamięć  działają-
cego na terenie ziemi przysuskiej 
mjr  Henryka  Dobrzańskiego  ps. 
“Hubal”.

W sobotę 12 maja, na starcie 
XXXVIII Biegu „Szlakiem Walk 
Hubalczyków” zameldowało się 
509 zawodników, w tym w kate-
gorii szkół podstawowych z od-
działami gimnazjalnymi: 479 
uczestników z 11 placówek, w kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych18 
uczestników z pięciu szkół i 12 osób 
z OLTS Opoczno.
Uczestników biegu, opiekunów 
i kibiców powitał i dokonał uroczy-
stego otwarcia biegu Adam Pałgan 
Zastępca Burmistrza Gminy i Mia-
sta Przysucha. Całość imprezy po-

prowadził Marcin Fidos .
Począwszy od godziny 950 do 1200 
odbywały się biegi w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. Za-
wodnicy reprezentowali placówki 
oświatowe z Przysuchy, Wieniawy, 
Opoczna, Modrzewia, Kłudna, 
Borkowic, Końskich.
Przypomnijmy, że celem biegu, 
obok uczczenia wydarzeń histo-
rycznych jest także popularyzacja 
biegania wśród młodzieży szkolnej 
oraz poznawanie Przysuchy i jej 
okolic. Organizatorem biegu jest 
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze.

Z terenu gminy  i miasta Przysu-
cha wśród zwycięzców biegu byli:
* Kategoria dziewcząt rocznik 2009 
i młodsze – dystans 600 m.: I miej-
sce: Natalia Bobrowska – PSP Nr 1 
Przysucha, III miejsce: Lena Tom-
czyk – PSP Nr 2 Przysucha.
* Kategoria chłopców rocznik 2009 
i młodsi – dystans 600 m.: I miej-
sce: Błażej Próchnicki – PSP Nr 2 

Przysucha, II miejsce: Bartosz Am-
broziński – PSP Nr 1 Przysucha, III 
miejsce: Marcel Wieprzycki – PSP 
Nr 1 Przysucha.
* Kategoria dziewcząt rocznik 
2008-2007 – dystans 1000 m.: II 
miejsce: Julia Łabędzka – PSP Nr 
1 Przysucha, III miejsce: Marlena 
Włodarczyk – PSP Nr 1 Przysucha.
* Kategoria dziewcząt rocznik 
2006-2005 – dystans 1000 m.: 
I miejsce: Jagoda Próchnicka – PSP 
Nr 2 Przysucha, III miejsce: Wik-
toria Zagdańska – PSP Nr 2 Przy-
sucha.
* Kategoria chłopców rocznik 
2004-2003 – dystans 1500 m.: 
I miejsce – Grzegorz Sułecki – PSP 
Nr 2 Przysucha.
* Kategoria dziewcząt rocznik 2001 
i starsze – dystans 1000 m.: II miej-
sce: Patrycja Tokarska – LO Przy-
sucha, III miejsce: Karolina Katana 
– LO Przysucha.
* Kategoria chłopców rocznik 2001 
i starsi – dystans 2000 m.: II miej-

sce: Krzysztof Pilich – LO Przysu-
cha.
Współzawodnictwo drużynowe pro-
wadzone było tylko wśród uczniów 
szkół podstawowych z oddziałami 
gimnazjalnymi.
W klasyfikacji  drużynowej  szkół 
podstawowych pierwsze dwa 
miejsca na podium wywalczyli 
uczniowie  z Przysuchy.  I miejsce 
zajęła  PSP Nr  1  Przysucha,  a  II 
miejsce: PSP Nr 2 Przysucha. III 
miejsce zajęła PSP Wieniawa.

Zwycięzcy indywidualni otrzymali 
medale, nagrody rzeczowe i dyplo-
my, wszyscy uczestnicy otrzymali 
batoniki i soczki. Zwycięzcy w kla-
syfikacji drużynowej otrzymali pa-
miątkowe puchary i dyplomy.
Organizator biegu – Gmina i Mia-
sto Przysucha dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do sprawne-
go i bezpiecznego przeprowadzenia 
imprezy, a zwłaszcza służbie zdro-
wia, policji i opiekunom grup.



W dniach 31.05 – 3.06 
odbędzie się 13. edy-
cja Międzynarodowe-
go Wyścigu Szlakiem 
Walk Majora Hubala. 
Uczestniczyć w nim 
będzie ponad 20 dru-
żyn z wielu krajów. 
Trasa wyścigu przewi-
duje przejazd przez te-
ren gminy Przysucha.
Wyścig kolarski „Szla-
kiem Walk Majora 
Hubala” pierwszy raz 
został rozegrany w 2000 r. a jego 
pomysłodawcą był srebrny meda-
lista Igrzysk Olimpijskich w Seulu 
w jeździe drużynowej na czas – An-
drzej Sypytkowski – do dziś dyrek-
tor wyścigu. Wyścig wpisany jest 
do międzynarodowego kalendarza 
UCI Europe Tour z kategorią 2.1.
Program wyścigu przedstawia się 
następująco:
31 maja. Kryterium o Puchar Ma-
riana Formy – prolog, (ul. War-
szawska w Kielcach 20 rund) – 20 
km
I etap. 1 czerwca. Poświętne – 
Ostrowiec Świętokrzyski (193,1 
km)

II etap. 2 czerwca. Skarżysko 
Kamienna – Kazimierza Wielka 
(127,70 km)
III etap. 2 czerwca. Busko-Zdrój. 
Jazda indywidualna na czas (21,2 
km)
IV etap. 3 czerwca. Radoszyce – 
Końskie (173,5 km)
I etap z Poświętnego do Ostrowca 
Świętokrzyskiego przebiegał bę-
dzie przez Przysuchę. Kolumna wy-
ścigu przejedzie przez nasze miasto 
około godz. 13.00. Na ul. Warszaw-
skiej obok muszli koncertowej kola-
rze rozegrają lotny finisz.
Serdecznie zapraszamy do kibico-
wania.
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Przysucha pokibicuje kolarzom

(Fot: www.majorhubal.pl)

Przegląd Kultury Młodzieży 
Czerwonokrzyskiej
8 maja – w Światowy Dzień 
Czerwonego Krzyża, OR PCK 
w Przysusze zorganizował przy 
współudziale pracowników Domu 
Kultury w Przysusze, XVIII Rejo-
nowy Przegląd Kultury Młodzieży 
Czerwonokrzyskiej. Na scenie wy-
stąpiło 104 uczniów reprezentują-
cych Szkolne Koła PCK z siedmiu 
szkół powiatu przysuskiego oraz 
jednej szkoły z Nowego Miasta. 
Repertuar obejmował inscenizacje, 
układy taneczne i piosenki. Więk-
szość występów nawiązywała do za-
sad statutowych Czerwonego Krzy-
ża. Wśród występujących byli także 
uczniowie przysuskich szkół. I tak 
np. reprezentacja PSP ze Skrzyńska 
przedstawiła montaż słowno – mu-
zyczny „O zdrowiu na poważnie 
i wesoło”, opracowany przez Beatę 
Stawicką, Zespołu Szkół nr 1 im. 
Jana Pawła II w Przysusze – insce-
nizację dotyczącą cyberprzemocy. 

Licealistów przygotowała Marta 
Płuciennik wraz z grupą nauczycie-
li. Brawurowo zaprezentowali się 
młodzi artyści z PSP nr 1 w Przysu-
sze, którzy tańczyli i śpiewali. Ich 
program przygotowali Małgorzata 
Baran i Karol Sionek. Młodzież 
z PSP nr 2 w Przysusze odegrała 
inscenizację „Rozmowy w toku na 
oku”, promującą abstynencje wśród 
rówieśników. Program opracował 
Sylwester Nowak.
Imprezę prowadził prezes OR PCK 
Franciszek Filipczak, który serdecz-
nie podziękował wszystkim wycho-
wawcom oraz dyrektorom szkół 
i opiekunom Szkolnych Kół PCK 
za zaangażowanie w popularyzację 
ruchu czerwonokrzyskiego. Osobne 
podziękowanie skierował do pra-
cowników Domu Kultury w Przy-
szusze, którzy od 18 lat wspierają 
organizację przeglądów.

Rodzinny Dzień Strażaka
19  maja  przysuscy  strażacy  – 
funkcjonariusze  Komendy  Po-
wiatowej  Państwowej  Straży  Po-
żarnej  w  Przysusze  i  druhowie 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  – 
wraz z mieszkańcami i ich rodzi-
nami  spotkali  się na pikniku, by 
wspólnie  świętować  Dzień  Stra-
żaka.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
rozpoczęła msza święta w intencji 
wszystkich strażaków i ich rodzin. 
Nabożeństwo odbyło się w kościele 
p.w. św. Jana Nepomucena. Po mszy 
wszyscy udali się na plac przed sie-
dzibą Komendy Powiatowej PSP, 
gdzie odbył się uroczysty apel, 
podczas którego zasłużeni straża-
cy otrzymali odznaczenia i awan-
se. Apel poprowadził Komendant 
Powiatowy PSP mł. bryg. Marcin 
Sokół. W trakcie apelu została po-
święcona figura św. Floriana – pa-
trona strażaków. Po części oficjal-
nej bohaterowie tego dnia wraz 
z mieszkańcami i ich rodzinami 

uczestniczyli w rodzinnym pikniku 
na placu wewnętrznym komendy. 
Organizatorzy: KP PSP i Zarząd 
Powiatowy OSP przygotowali wiele 
atrakcji dla dzieci, były dmuchane 
zjeżdżalnie, tor przeszkód, ścianka 
wspinaczkowa i konkursy wiedzy 
o pożarnictwie. Ten symboliczny 
– najważniejszy dzień, przysuscy 
strażacy spędzili wspólnie z miesz-
kańcami i ich rodzinami.
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Apele, konkursy i tematyczne przedstawienia – Dzień Ziemi
świętowano w przysuskich placówkach oświatowych

W PSP 1
„Żyj z przyrodą w zgodzie” – takie hasło przyświecało obchodom Dnia 
Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Przysusze. Z tej okazji 
odbył się konkurs ekologiczny „Śmieciosztuka – arcydzieła z odpadów”. 
Uczniowie wykonali wspaniałe prace, wykazując się kreatywnością i po-
mysłowością wykorzystania materiałów wtórnych. Autorzy poprzez swoje 
dzieła przypomnieli ważną rolę recyklingu w oszczędzaniu kurczących się 
zasobów Ziemi. Ochronie środowiska naturalnego służą również organi-
zowane w szkole akcje zbiórki makulatury i zużytych baterii. 27 kwietnia 
uczniowie klasy IIId oraz członkowie SK LOP zaprezentowali przedstawie-
nie ekologiczne. Trzecioklasiści przygotowali bajkę „Ekokapturek”, w któ-
rej bohaterowie pokazali widzom jak właściwie należy zachowywać się 
wobec przyrody, a jakie działania jej szkodzą. Młodzi ekolodzy zwrócili 
uwagę na odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Przestrzegali przed 
spalaniem śmieci w piecach i wyrzucaniem ich do lasu. Dzień Ziemi był 
okazją do przypomnienia wszystkim o współodpowiedzialności za stan 
środowiska przyrodniczego.

W PSP 2
Z okazji Dnia Ziemi odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem 
„Ziemia woła SOS”. Rywalizowały ze sobą cztery grupy uczniów klas IV, 
V i VI. Głównym celem konkursu była edukacja społeczno – przyrodnicza 
oparta na zdobytych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach uczniów 
oraz motywowanie ich do zachowań proekologicznych.
Konkurs składał się z czterech konkurencji. W pierwszej uczniowie rozwią-
zywali test typu „prawda – fałsz”, w drugiej grupy miały za zadanie ułożyć 
hasło o tematyce przyrodniczej, wykazując się wiedzą i poczuciem humo-
ru. W tym czasie uczniowie z widowni rozwiązywali Wielką Krzyżówkę 
Przyrodniczą na specjalnie przygotowanej planszy. Dużo emocji wzbudziła 
konkurencja III – kalambury, ale decydującą okazała się czwarta, w której 
grupy udzielały odpowiedzi na pytania. Wykonanie zadań konkursowych 
oceniała komisja pod przewodnictwem wicedyrektora ZPO Ewy Kani. Naj-
więcej punktów zdobyła drużyna w składzie: Julia Chrzanowska – kl. Via, 
Julia Rejmer – kl. Vb, Iza Romanik – kl. IVa. Konkurs przygotowała i prze-
prowadziła nauczycielka przyrody – p. Teresa Dziakiewicz.

W Samorządowym Przedszkolu nr 1
Uroczystość z okazji Dnia Ziemi rozpoczęły dzieci z grupy II, które wcieli-
ły się w role leśnych duszków i zaprezentowały piosenkę oraz inscenizację 
o tematyce ekologicznej. Przedszkolaki dowiedziały się co oznacza słowo 
recykling i jak ważny jest dla współczesnego pokolenia. Świadczyły o tym 
słowa piosenki pt. „Młode pokolenie” w wykonaniu dzieci z grupy IV. Na-
stępnie wszyscy zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie: jaki byłby 
świat bez zwierząt i ptaków? Przeważyła odpowiedź: smutny. O tym za-
śpiewały dzieci z grupy I piosenkę pt. „Bez wróbelków i bez żab”. Kwestię 
czystości wód i powietrza przedstawiły dzieci z grupy III w piosence pt. 
,,Czysta woda”. Przedszkolaki złożyły też uroczystą przysięgę: ,,Jesteśmy 
przyjaciółmi przyrody”. Na zakończenie panie z Nadleśnictwa Przysucha 
wręczyły dzieciom dyplomy i nagrody za udział w konkursie ,,Rady na 
odpady”.

Wiosna w ogrodzie ŚDS
W Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy przy Fundacji Razem 
w Ruskim Brodzie praca w ogro-
dzie wrze. Posadziliśmy nowa-
lijki w skrzyniach, tzw. małych 
warzywniakach. Nasza ziemia co 
roku rodzi piękne warzywa: mar-
chew, pietruszkę, koper, cebulę itp. 
oraz zioła: miętę, bazylię, lubczyk 
itp., z których później korzystamy 
w pracowni gospodarstwa domo-
wego. Na naszej działce zakwitły 
krzewy czarnych i czerwonych 
porzeczek, agrestu i krzewy ma-
liny. Nie zapomnieliśmy również 
o przygotowaniu ziemi na rabatkach 
i skalniakach, gdzie posadzimy 

różnobarwne kwiaty. Podopiecz-
ni chętnie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych w pracowni agrote-
rapii, które wpływają pozytywnie 
na samoocenę i rehabiltację spo-
łeczną uczestników. Dodatkowo 
podnoszą ich umiejętności zawo-
dowe poprzez planowanie poszcze-
gólnych etapów prac i decydowanie 
o czasie ich wykonania. Uczestni-
cy przez cały okres wzrostu roślin 
pamiętają o systematycznym pod-
lewaniu oraz plewieniu nowalijek 
i z niecierpliwością czekają na efek-
ty swojej pracy.

Renata Włodarczyk



W 2018 roku turniej siatkówki pla-
żowej Beach Ball w Przysusze nie 
odbędzie się – poinformowało nas 
Biuro Młodzieżowej Akademii 
Piłki Siatkowej, organizator do-
tychczasowych edycji Beach Ball 
w Przysusze. Jako przyczynę sze-
fujący Młodzieżowej Akademii 
Piłki Siatkowej Piotr Skiba wska-
zuje brak zgody ze strony Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej oraz brak 
wsparcia ze strony, cytuję: „władz 
miasta i regionu”.
Rzeczywiście Polski Związek Piłki 
Siatkowej, który w tym roku odcho-
dzi 90 – lecie istnienia, na miejsce 
kilku najważniejszych wydarzeń 
siatkarskich wybrał Kraków. To 
tam zaplanowano rozgrywki Siat-
karskiej Ligi Narodów, XVI Me-
moriału Huberta Jerzego Wagnera 
i finałowego turnieju mistrzostw 

Polski w siatkówce plażowej, 
„wchłaniając” automatycznie przy-
suski Beach Ball. A zatem wniosek 
Młodzieżowej Akademii Piłki Siat-
kowej w Przysusze o zorganizowa-
nie w 2018 roku na boiskach w To-
porni Beach Ball o randze finałów 
mistrzostw Polski w siatkówce pla-
żowej, nie zyskał akceptacji PZPS.
Czy inicjatywa Młodzieżowej Aka-
demii Piłki Siatkowej w Przysusze 
pozostała, jak informuje jej Biuro, 
bez wsparcia ze strony władz miasta 
Przysucha? Spytaliśmy „u źródła”. 
Co do „władz regionu”? – trudno 
o jednoznacznego adresata, bowiem 
Biuro Młodzieżowej Akademii Pił-
ki Siatkowej w nadesłanej infor-
macji nie precyzuje o jakie władze 
chodzi, powiatowe, wojewódzkie?
 – Byliśmy i jesteśmy pełni uzna-
nia dla inicjatywy i organizacji 
dotychczasowych turniejów Beach 
Ball w Przysusze – powiedział 
nam Adam Pałgan Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Przysucha. 
– W tym roku, analogicznie do lat 
ubiegłych zabezpieczyliśmy w bu-
dżecie gminy środki finansowe 
z przeznaczeniem na organizację 
Beach Ball. Jest to 30 tysięcy zło-
tych na organizację turnieju plus 
20 tysięcy złotych na organiza-
cję gali. Dla porównania w 2017r. 
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Nie będzie Beach Ball 2018 było to również 30 tys. zł plus 14 
tys. zł na galę, a dodatkowo, apor-
tem pomoc służb gminnych przy 
przygotowaniu boisk, oświetlenia 
i wykonaniu wielu prac przygoto-
wawczych. Gmina Przysucha była 
bez wątpienia największym sponso-
rem tego wydarzenia. W tym roku 
PZPS podjął decyzję, z którą trudno 
dyskutować. W roku swojego jubi-
leuszu postanowił najważniejsze 
wydarzenia w siatkówce skumulo-
wać i zorganizować je w Krakowie. 
Niezależnie od tej decyzji byliśmy 
gotowi wymienione środki finanso-
we przeznaczyć na organizację in-
nej formuły turnieju piłki siatkowej, 
wykorzystując warunki Toporni 
i kontynuując wieloletnie tradycje 
tej dyscypliny sportu w Przysusze. 
Niestety, rozmowy prowadzone 
w tym kierunku z przedstawicielem 

Młodzieżowej Akademii Piłki Siat-
kowej, nie zakończyły się żadnymi 
ustaleniami. Przypomnę, że Gmina 
nie jest organizatorem w przypadku 
takich turniejów, ale stroną udziela-
jącą wsparcia, tak finansowego, jak 
i organizacyjnego. A środki finan-
sowe, o których wspomniałem, na 
tę chwilę pozostają nadal nienaru-
szone – dodał Adam Pałgan.
P.S. Informacja prasowa Biura 
Młodzieżowej Akademii Piłki Siat-
kowej jest dostępna na wielu por-
talach w Internecie i na pewno jej 
treść dotarła już do osób tematem 
zainteresowanych. Dlatego też re-
dakcja IP ograniczyła się do kwe-
stii przyczyn nieorganizowania 
w 2018 roku w Przysusze turnieju 
Beach Ball.

Hanna Jacobi

Sukces w międzynarodowym 
biennale
Uczeń Niepublicznego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Przysusze, Jacek Czerwonka 
wziął udział w Międzynarodowym 
Biennale Twórczości Dzieci i Mło-
dzieży Wielcy Znani i Nieznani 
„William Turner – słońce we mgle”. 
Uczestnikami biennale były dzieci 

i młodzież z całego świata. Praca 
Jacka została zakwalifikowana do 
wystawy pokonkursowej, a chło-
piec wraz ze swoją opiekunką Anną 
Kubicką otrzymali zaproszenie na 
uroczyste wręczenie nagród, które 
odbędzie się 12 czerwca br. w Ryb-
niku. Gratulujemy!

Medaliści z „Dwójki”
19 maja 2018 r. zakończyła się szó-
sta edycja Międzypowiatowej Ligi 
Piłki Siatkowej dziewcząt i chłop-
ców. Brały w niej udział kluby spor-
towe oraz szkoły z Iłży, Wierzbicy, 
Zwolenia, Szydłowca, Wolanowa 
i Przysuchy. Drużyny rywalizowa-
ły w trzech kategoriach: „dwójki”, 
„trójki” i „czwórki”. Uczniowie 
PSP nr 2 w Przysusze występowali 
w kategorii „dwójek” i „czwórek”. 
Dziewczęta w kategorii „dwójek”, 
w składzie: Katarzyna Głogowska, 
Paulina Olborska i Oliwia Skoru-
pa zajęły II miejsce i wywalczyły 
srebrny medal. Chłopcy w katego-
rii „dwójek”, w składzie: Kacper 
Polak, Jakub Kieszek i Mateusz 

Dyl nie dali szans przeciwnikom 
zajmując I miejsce i zdobywając 
złoty medal. W kategorii „czwó-
rek” dziewczęta w składzie: Jago-
da Próchnicka, Kinga Duda, Zofia 
Swat, Lena Madziała, Zuzanna 
Wrona i Natalia Podsiadła zajęły 
III miejsce zdobywając brązowy 
medal. Chłopcy w tej samej katego-
rii w składzie: Hubert Urbańczyk, 
Błażej Arkabus, Jakub Kinas i Ja-
kub Ziomek również wywalczyli III 
miejsce i brązowy medal. W klasy-
fikacji łącznej wszystkich drużyn 
dziewczęta PSP nr 2 w Przysusze 
zajęły III miejsce, a chłopcy II 
miejsce. Opiekunem drużyn jest p. 
Edyta Szymańska.

Mistrzowie pływania
20 kwietnia odbyły się V Mistrzo-
stwa Powiatu w Pływaniu. W ry-
walizacji szkół podstawowych na 
pływalni dominowali uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Przysusze zdobywając najwię-
cej medali. Zawodnicy startowali 
w różnych grupach wiekowych. 
Wyniki uczniów „Jedynki”:
dzieci młodsze (ur. 2008 i młodsze) 
– styl dowolny dziewczęta (25 m): 
1. Julia Moskwa 2. Marta Gizińska 
4. Lidia Jakubiak; styl grzbietowy 
dziewczęta (25 m): 2. Zofia Dudziń-
ska, 3. Katarzyna Pakosz, 4. Lidia 
Jakubiak.
Dzieci starsze (ur. 2007-2005) – 
styl dowolny dziewczęta (25 m): 1. 
Małgorzata Zarębska, 2. Weroni-

ka Nowak, 4. Milena Zbroszczyk; 
styl grzbietowy dziewczęta (25 m): 
2. Małgorzata Zarębska, 3. Milena 
Zbroszczyk, 4. Weronika Nowak. 
Styl dowolny chłopców: 1. Oliwier 
Pietras, 2. Karol Frasuński, 3. Mi-
łosz Wieprzycki; styl grzbietowy 
chłopców: 1. Oliwier Pietras, 2. 
Karol Frasuński, 4. Miłosz Wie-
przycki.
Uczniowie klasy VII rywalizowali 
z gimnazjalistami w stylu dowol-
nym (50 m)
i klasycznym (50 m). Bracia Emil 
i Igor Cieślikowscy w obu stylach 
zdobyli srebrne i brązowe medale, 
Paulina Łabędzka zajęła trzecie 
miejsce w stylu klasycznym.
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Druk:

Nowy spektakl „Zielonego 
balonika”
11 maja w przysuskim Domu Kultu-
ry odbyły się dwa spektakle wysta-
wione przez młodzież z teatrzyku 
kukiełkowego „Zielony balonik”, 
działającego przy Domu Kultury. 
Spektakle pt. „Trzy małe świnki” 
zaprezentowano według scenariu-
sza opartego na motywach angiel-
skiej bajki ludowej o tym samym 
tytule.
Warto podkreślić, że młodzież z te-
atrzyku kukiełkowego wykonała 
zarówno kukiełki, jak i większość 
dekoracji.
 – Ponieważ pracy przy takim przed-
sięwzięciu jest niezmiernie dużo, 
dlatego tym, którzy wytrwali do 

końca, składam serdeczne podzię-
kowania i gratulacje – mówi Ewa 
Retelewska opiekunka teatrzyku. – 
A byli to: Eryk Jasiński, Wiktoria 
Pawelec, Marysia Pawelec, Kasia 
Kamińska i Amelka Płuciennik. 
Osobne podziękowania składam 
paniom z koła plastcznego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku za pomoc 
w szyciu ubranek dla kukiełek, 
pani Annie Kozłowskiej za pomoc 
przy wykonaniu dekoracji, Karo-
lowi Sionkowi za nagranie ścieżki 
dźwiękowej oraz Grzegorzowi Sob-
kiewiczowi i Waldemarowi Rekowi 
za pomoc w zorganizowaniu przed-
stawienia – dodaje Ewa Retelewska.

„Jedynaczka” na scenie DK
W kwietniu klub teatralny działa-
jący przy Domu Kultury w Przysu-
sze wystawił sztukę zatytułowaną 
„Jedynaczka” autorstwa Danuty 
Skalskiej. Miejsca na widowni za-
jęli nauczyciele i uczniowie PSP 1 
w Przysusze. Sztuka utrzymana 
w konwencji baśniowej ukazywała 
złożone relacje między rodzicami 
a dziećmi, eksponowała wartość 
miłości rodzinnej. Zawierała rów-
nież akcenty humorystyczne. Za-
bawnie prezentował się na scenie 
smok Obibok – groteskowa postać, 
w którą wcieliła się Liliana Masta-
lerz. Śmieszyło zestawienie kultury 
dworskiej z współczesnymi realia-

mi. Publiczność życzliwie przyjęła 
spektakl, nagradzając wykonawców 
gromkimi brawami. Widownia zin-
tegrowała się z artystami w fina-
łowym tańcu. Na scenie zaprezen-
tował się zespół klubu teatralnego 
w składzie: Szymon Grzyb, Alek-
sandra Sokół, Wojciech Sokół, Na-
talia Sokół, Maja Mosiołek, Liliana 
Mastalerz, Marlena Włodarczyk, 
Maja Marasek, Mateusz Fidos, Ka-
tarzyna Piecyk, Jan Piecyk, Małgo-
rzata Bętkowska, Angelika Świdros, 
Emilia Wieczorek, Bartosz Polak 
i Wiktor Polak. Program przygo-
towała Danuta Skalska opiekunka 
klubu teatralnego.

Teatr w przedszkolu
Samorządowe Przedszkole nr 1 
w Przysusze aktywnie włącza się 
w kształtowanie życia kulturalnego 
dzieci. Przykładem tego są cyklicz-
ne spotkania z teatrem, imprezy 
i uroczystości środowiskowe, orga-
nizowane w ramach realizowanego 
programu „Mały teatr na wielkie 
okazje”. W placówce działa też od 
wielu lat przedszkolny teatr „Entlik 
– pentlik”. W tym roku, w związ-
ku z obchodzonym Dniem Teatru, 
dzieci z naszego przedszkola obej-
rzały przedstawienie o przygodach 
trzech niesfornych świnek, przy-

gotowane na podstawie własnego 
scenariusza przez nauczycielki 
przedszkola. Przedstawienie zrobi-
ło na małych odbiorcach ogromne 
wrażenie. Najmłodsza widownia 
nagrodziła aktorów gromkimi bra-
wami, a uczestnicząc w ogląda-
nym przedstawieniu wzbogaciła 
swoją wiedzę o teatrze i pojęciach 
z nim związanych. Bajka została 
także wystawiona dla przedszkola-
ków z zaprzyjaźnionych placówek 
oświatowych.

M. Wełpa

Blanka Rejmer uczenni-
ca klasy IVa Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 
2 w Przysusze zdobyła II 
miejsce w Powiatowym 
Konkursie Ortograficz-
nym 2018, zorganizowa-
nym przez Powiatową 
Bibliotekę Publiczną. 
W ramach otwartego 
konkursu o tytuł Powia-
towego Mistrza Orto-
grafii 2018 uczniowie 
pisali tekst dyktanda, 
które zawierało wiele 
ortograficznych pułapek. 
Konkurs cieszył się du-
żym zainteresowaniem, 
a przyświecała mu idea: 
pisać każdy potrafi, kto 
uczy się ortografii. Blan-
ce serdecznie gratuluje-
my!

Mistrz 
ortografii
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