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20 lipca w Komendzie 
Powiatowej Policji 
w Przysusze odbyły się 
uroczystości  związane 
z  obchodami  Święta 
Policji.  Były  życzenia, 
gratulacje,  a  18  funk-
cjonariuszy  otrzymało 
odznaczenia i mia-
nowania  na  wyższe 
stopnie  w  korpusach. 
W uroczystym apelu 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych  miasta  i  powiatu 

Budynek  z  lokalami 
socjalnymi  w  Skrzyń-
sku  zyskał  pięknie 
odnowiony front i pre-
zentuje  się  okazale. 
Tym  bardziej,  że  jest 
architektonicznie  bar-
dzo atrakcyjny i dodat-
kowo  otoczony  dużą 
ilością zieleni.
  –  Odnowienie  frontu 
budynku wykonaliśmy 
we  współpracy  z  za-
mieszkującym  tam panem Krzysz-
tofem  Jakubczykiem  –  informuje 
Zbigniew  Augustyniak  dyrektor 
Przysuskiej  Słuzby  Komunalnej. 
–  PSK  pokryła  koszt  zakupu  nie-
zbędnych  materiałow,  dostarczyła 
potrzebne  narzędzia,  a  prace  na-
prawcze  i  malarskie  wykonał  pan 
Jakubczyk.  To  postawa  godna  na-
śladowania – dodaje Zbigniew Au-
gustyniak.
I  jeszcze  jeden  budynek  socjalny, 
tym razem w Smogorzowie podda-
ny został remontowi. PSK wykona-
ła tam poszycie dachowe, liwidując 
poprzednie z eternitu. Ponadto PSK 

uporządkowała też skwer znajdują-
cy się przy ul. Krakowskiej w Przy-
susze  na  przeciwko  Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1,  likwidu-
jac  tam wysoki  żywopłot  i  sadząc 
w  to  miejsce  niskopienne  krzewy. 
– Ten odcinek terenu nie należy do 
gminy, ale znajduje się na wjeździe 
do Przysuchy, dlatego w celu popra-
wy  stanu  bezpieczeństwa  na  tym 
odcinku drogi krajowej podjęliśmy 
decyzję  w  porozumieniu  z  właści-
cielem – Generalną Dyrekcją Dróg 
i  Autostrad,  że  teren  uporządkuje-
my  i  ozdobimy  zielenią  nie  utrud-
niającą  kierowcom  widoczności  – 
mówi dyrektor PSK.
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Socjalny budynek w Skrzyńsku z odnowionym frontem

Remont dachu na budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przysusze

Inwestycyjne półrocze
Na terenie gminy Przysucha trwa realizacja zadań 
inwestycyjnych i remontowych.

Z zakresu sportu i rekreacji

Prace remontowe

Przebudowa dróg i ulic

Gmina Przysucha przystąpiła do re-
alizacji zadania inwestycyjnego pod 
nazwą Budowa Otwartej Strefy Ak-
tywności – wariant rozszerzony. In-
westycja  dofinansowana  jest  przez 
Ministra Sportu i Turystki ze środ-
ków  Funduszu  Rozwoju  Kultury 
Fizycznej w ramach Programu Roz-
woju  Małej  Infrastruktury  Spor-
towo-Rekreacyjnej  o  Charakterze 
Wielopokoleniowym  –  Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 
2018.  Obiekt  zlokalizowany  zosta-
nie przy ul. Skowyry w Przysusze. 
W  skład  wariantu  rozszerzonego 
wchodzą  strefy:  siłownia  plenero-
wa, plac zabaw oraz strefa relaksu. 
Każda  z  nich  zostanie  wyposażo-
na  w  adekwatne  do  przeznaczenia 
urządzenia.  Łącznie  zagospodaro-
wane zostanie około 300 m2. Koszt 
inwestycji  przekroczy  100  tys.  zł, 
w  tym  uzyskane  dofinansowanie 

z  Ministerstwa  Sportu  i  Turystki 
w ramach programu OSA to kwota 
około 50 tys. zł.
Trwają również prace dotyczące bu-
dowy  placów  zabaw w  sołectwach 
Jakubów i Gliniec. Łączna wartość 
obu  projektów  wyniesie  około  60 
tys.  zł  ,  przy  czym  każde  zadanie 
zostanie  dofinansowane  w  formie 
dotacji  ze  środków  finansowych 
budżetu  Województwa  Mazowiec-
kiego  w  ramach  Mazowieckiego 
Instrumentu  Aktywizacji  Sołectw 
MAZOWSZE 2018. Wysokość do-
finansowania wynosi po 10 tys. zł.
Rozpoczęta  została  procedura  wy-
boru wykonawcy na budowę boiska 
wielofunkcyjnego  z  nawierzchnią 
bezpieczną  w  miejscowości  Jani-
ków. Wyniki  prowadzonego postę-
powania  znane  będą  w  pierwszej 
dekadzie sierpnia.

W  trakcie  realizacji  są  zadania  in-
westycyjne polegające na przebudo-
wie dachu budynku Przedszkola nr 
1  oraz  wymiana  stolarki  okiennej 
w  Publicznej  Szkole  Podstawowej 
w  Skrzyńsku.  Wykonana  zostanie 
przebudowa  istniejącego  dachu  na 
dach wielospadowy . Powierzchnia 
pokrycia dachu to ok. 668 m2. Zo-
stanie on pokryty blachodachówką 

z nową instalacją odgromową.
Wymiana okien w budynku Szkoły 
Podstawowej  w  Skrzyńsku  w  tym 
roku  dotyczy  elewacji  frontowej. 
Dobiegają  końca  roboty  związane 
z budową budynku zaplecza socjal-
nego  na  stadionie  miejskim.  Wy-
mienione  zadania  powinny  zostać 
zakończone  w  pierwszej  połowie 
sierpnia.

Blisko  150  osób  skorzystało  z  ba-
dań  przesiewowych  określających 
poziom  cukru  we  krwi,  zorgani-
zowanych  przez  Koło  Diabetyków 
w  Przysusze.  –  Badanie  poziomu 
cukru  we  krwi  pełni  główną  rolę 
w diagnostyce oraz monitorowaniu 
cukrzycy – mówi Krystyna Bielaw-
ska członek zarządu Koła Diabety-
ków w Przysusze. – Cieszy nas, że 
tak  liczna  grupa  osób  skorzystała 
z  badań.  Osoby,  które  chciałyby 
uzyskać nformacje, jak radzić sobie 

z  taką  chorobą  jaką  jest  cukrzyca, 
zachęcam  do  kontaktu  z  Kołem 
Diabetyków w Przysusze. W imie-
niu  zarządu  Koła  Diabetyków  ser-
decznie  dziękuję  pani  Marzannie 
Secie  dyrektor  Miejsko-Gminne-
go  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Przysusze oraz pielęgniarce, pani 
Grażynie Wijatkowskiej  za  pomoc 
i zaangażowanie w organizację ba-
dań,  a Burmistrzowi  Przysuchy  za 
ich sfinansowanie – dodaje Krysty-
na Bielawska.

W  branży  drogowej  mamy  trzy 
grupy zadań: zrealizowane, w trak-
cie  realizacji  oraz  te,  na  które  nie 
udało  się  wyłonić  wykonawcy.  Do 
pierwszej  grupy  należą:  przebudo-
wy  dróg  w  Pomykowie  i  Przysu-
sze.  W  Pomykowie  przebudowana 
droga ma długość 850 m, szerokość 
4, obustronne pobocza z kruszywa 
łamanego. W Przysusze zostały za-
kończone  roboty budowlane w uli-
cy Polnej i placu przy ulicy Grodz-
kiej.  Ulica  Polna  zyskała  nową 
nawierzchnię  o  długości  630  m, 
zmiennej  szerokości  od  5  do  6 m, 
nowy  chodnik,  zjazdy  do  posesji. 
Przy  ulicy  Grodzkiej  wymieniono 
nawierzchnię  o  powierzchni  757 
m2, wydzielone zostały miejsca par-
kingowe  oraz  wymieniono  oświe-
tlenie uliczne.
Do drugiej grupy należą roboty bu-
dowlane prowadzone na drogach 
w  miejscowościach:  Przysucha 
–  ulica  Leśna,  Lipno  –  ul.  Dolna 
i Ogrodowa, Smogorzów – Strażac-

ka  i  Polna,  Dębiny  i  Krajów  oraz 
budowa  chodnika  w  Jakubowie. 
Zakończenie robót na tych drogach 
powinno  następować  sukcesywnie 
w miesiącu sierpniu.
W trzeciej grupie znalazły się dwie 
drogi w Skrzyńsku  (Plac  św. Mar-
ka i ul. Piłsudskiego) i w Przysusze 
(budowa  ciągu  komunikacyjnego 
od  ul.  Świętokrzyskiej  do  ul.  Sko-
wyry).
  – Mimo  kilkukrotnego  powtarza-
nia procedur przetargowych, zmian 
zakresu  rzeczowego  zadań,  do  tej 
pory  nie  udało  się  nam  wyłonić 
wykonawców  szczególnie  z  powo-
du braku ofert, a jeżeli się pojawia-
ły  to  oferowane  ceny  były  nie  do 
przyjęcia  – mówi Piotr  Stefańczyk 
kierownik  Wydziału  Inwestycji 
Urzędu Gminy i Miasta. – Niemniej 
jednak  robimy  wszystko,  by  za-
planowana  przebudowa  dróg  i  ulic 
w mieście została wykonana – do-
daje Piotr Stefańczyk.

Współpraca popłaca

U diabetyków profilaktycznie

Policjanci świętowali

przysuskiego,  prokuratury,  straży 
pożarnej oraz nadleśnictwa.



 – Podjął pan decyzję, iż w zbliża-
jących się wyborach samorządo-
wych nie będzie pan kandydował 
na Burmistrza Przysuchy. Czy to 
oznacza, że wycofuje się pan z ży-
cia publicznego?
 – Nie, nie wycofuję się. Z końcem 
bieżącej  kadencji  samorządu  upły-
nie 20 lat nieprzerwanego kierowa-
nia przeze mnie Gminą Przysucha. 
Wcześniej,  w  latach  1983–1990 
pracowałem  jako  naczelnik  Przy-
suchy  i  w  latach  1990–1991  jako 
Burmistrz.  Uznałem,  że  przyszedł 
czas,  aby  Urząd  Burmistrza  objął 
ktoś  inny,  a  ja,  jeśli  wyborcy  tak 
zdecydują,  swoje  wieloletnie  do-
świadczenie w pracy samorządowca 
chciałbym wykorzystać  jako  radny 
powiatowy. Postanowiłem kandydo-
wać do Rady Powiatu Przysuskiego.
 – Ostanie 20 lat ciągłego kierowa-
nia gminą, a dodając poprzednie 
ponad osiem lat pracy jako na-
czelnik gminy i Burmistrz Przy-
suchy, to szmat czasu. Nie wąt-
pię, że były na przestrzeni tych 
lat wydarzenia, inwestycje, które 
w szczególny sposób zapadły panu 
w pamięć. Proszę przytoczyć nie-

które z nich.
 – Bardzo trudno w kilku zdaniach 
podsumować  te  lata,  bądź  też  oce-
nić co było najważniejsze. Dla mnie 
każda  wybudowana  czy  zmoder-
nizowana droga  jest ważna, bo  jest 
ona  potrzebna  mieszkańcom.  Po-
dobnie  każdy  kilometr  sieci wodo-
ciągowej czy kanalizacyjnej, każdy 
nowy obiekt sportowy czy kultural-
ny,  bo  służy mieszkańcom. Można 
pokusić  się  o  matematyczne  wyli-
czenia  i  będą  to  dziesiątki  kilome-
trów  dróg,  sieci  infrastrukturalnej, 
nowo  wybudowana  szkoła  z  salą 
gimnastyczną  na  osiedlu  w  Przy-
susze,  wiejskie  ośrodki  kultury, 
zmodernizowane szkoły, centra wsi 
w Skrzyńsku, Smogorzowie, boiska, 
place  zabaw,  w  tym  wybudowane 
z wykorzystaniem środków europej-
skich  jak  np.  Przysuska  Strefa Ak-
tywności  Gospodarczej,  hala  spor-
towa, budowa pełnej  infrastruktury 
pod  istniejące  dziś  osiedle  domów 
jednorodzinnych  przy  ul.  Dembiń-
skich w Przysusze. Jeszcze niedaw-
no w  tym miejscu był  tzw. dziewi-
czy  teren.  Przykładów  na  to,  jak 
zmieniła  się  Przysucha  oraz  miej-

scowości  na  terenie  gminy,  można 
przytoczyć naprawdę wiele. Gmina 
Przysucha niemal w stu procentach 
jest  zwodociągowana,  skanalizo-
wana.  Chciałbym  pamięcią  wrócić 
do  lat  poprzedzających  ostatnie 
20-lecie  nieprzerwanego  kierowa-
nia przeze mnie gminą, to jest do lat 
osiemdziesiątych.  Przecież  wtedy 
nie  było  jeszcze  osiedla  Południe 
w Przysusze. Zabudowa miasta koń-
czyła  się  na  części  budynków przy 
ulicy  Świętokrzyskiej  i  Targowej. 
Nie wszyscy wówczas  byli  przeko-
nani do moich działań, aby tę część 
miasta  przeznaczyć  i  przygotować 
pod  budowę  mieszkań  przez  spół-
dzielnię  mieszkaniową  oraz  dom-
ków  jednorodzinnych.  Najmłodsi 
przysuszanie tego nie pamiętają, ale 
proszę  sobie  wyobrazić  Przysuchę 
bez  osiedla  Południe.  Oczywiście 
wymienione  przeze  mnie  przykła-
dy  rozwojowych,  inwestycyjnych 
zmian  w  mieście  i  gminie  przyta-
czam wyrywkowo, bez chronologii. 
Wierzę  jednak,  że  mieszkańcy  te 
zmiany widzą  i  doceniają. Nie  do-
strzegać  tych  dokonań  może  tylko 
ten, który nie chce widzieć.
 – Panie Burmistrzu, w ciągu tych 
ponad, licząc łącznie, 28 lat kie-
rowania gminą, udało się panu 
bardzo skutecznie obronić pry-
watność i nie być identyfikowa-
nym z żadną partią. Czy to było 
trudne?
  –  Nie  było  to  trudne.  Chroniłem 
prywatność  świadomie.  Uważam, 
że  dom  i  rodzina  to  coś w  rodzaju 
azylu,  który  zasługuje  na  ochronę. 
Mam satysfakcję, że mi się  to uda-
ło. Dodam, że fakt, iż moje dorosłe 
dzieci układały sobie życie zawodo-
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Nie wycofuję się z życia publicznego
Rozmawiamy z Tadeuszem Tomasikiem Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha

we poza Przysuchą, to także wybór 
świadomy,  by  uniknąć  zarzutu,  że 
ojciec  –  Burmistrz  wykorzystuje 
stanowisko  ułatwiając  cokolwiek 
swoim  dzieciom.  Rodzinnie  czu-
ję  się  człowiekiem  spełnionym. 
Wspólnie z małżonką mamy czworo 
dzieci  –  córkę  i  trzech  synów oraz 
pięcioro wnucząt.
 – Jak rodzina przyjęła pana de-
cyzję o niekandydowaniu na Bur-
mistrza?
 – Dzieci  rozumieją  i  szanują moją 
decyzję, natomiast żona się ucieszy-
ła. Liczy na to, że będę więcej czasu 
spędzał  w  domu.  Jeśli  w  wyborch 
samorządowych  mieszkańcy  uzna-
ją, że moje wieloletnie doświadcze-
nie  w  pracy  samorządowej  może 
być  efektywnie  wykorzystane  jako 
radnego powiatowego i oddadzą na 
mnie swój głos, to oczywiście moja 
rodzina,  jak  zawsze  będzie  mnie 
wspierała.
 – A co do drugiej części pytania...
 – Przede wszystkim nigdy nie byłem 
członkiem  żadnej  partii.  Uważam, 
że osoba pełniąca Urząd Burmistrza 
powinna być apolityczna, ponieważ 
praca  na  tym  stanowisku  to  rodzaj 
służby pełnionej wobec wszystkich 
mieszkańców  niezależnie  od  ich 
sympatii politycznych. Burmistrz to 
osoba,  która przede wszystkim od-
powiada za realizację budżetu gmi-
ny, a do tego konieczna jest wiedza 
o  potrzebach  infrastrukturalnych 
gminy,  jej  zasobach  finansowych 
i możliwościach rozwojowych, wie-
dza  o  potrzebach  ludzi,  szacunek 
dla  pracy  radnych  i  pracowników 
administracji  samorządowej.  Nie 
ma tu miejsca na politykowanie, jest 
miejsce  na  określenie  konsekwent-
nej polityki gospodarczej i społecz-
nej. Wykonanie budżetów rocznych 
gminy oceniane jest przez jednostkę 
do tego powołaną: Regionalną Izbę 
Obrachunkową.  W  oparciu  o  oce-
nę wydaną  przez RIO  oraz własne 
spostrzeżenia na przestrzeni danego 
roku, radni udzielają  lub nie udzie-
lają  Burmistrzowi  absolutorium.  Ja 
absolutorium otrzmywałem co roku 
jednogłośnie. Krótko mówiąc:  było 
to możliwe, bo wszyscy,  z którymi 
współpracowałem  –  radni  każdej 
kadencji  oraz  pracownicy  Urzę-
du  –  skupialiśmy  się  na  pracy,  bez 
względu  na  sympatie  polityczne. 
Już  jesienią  bieżącego  roku,  głosa-
mi mieszkańców Urząd Burmistrza 
obejmie  ktoś  inny.  Osobiście mam 
nadzieję,  że  będzie  to  osoba,  któ-
ra  rozumie  misję  włodarza  gminy 
i miasta, misję samorządowca. Dla-
tego poprę w wyborach kandydaturę 
Adama Pałgana, obecnego Zastępcę 
Burmistrza.  To  człowiek  kompe-
tentny, wrażliwy, słuchający i rozu-
miejący ludzi oraz ich potrzeby.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

Zaktualizują Statut Gminy i Miasta

Gmina wykona projekt

Na sesji Rady Gminy i Miasta 5 lip-
ca br.  radni powołali Komisję Sta-
tutową, której zadaniem jest zaktu-
alizowanie zapisów Statutu Gminy 
i Miasta Przysucha zgodnie ze zno-
welizowaną  w  styczniu  2018  roku 

ustawą  o  samorządzie  gminnym. 
Statut Gminy i Miasta to akt praw-
ny, który określa  szereg przepisów 
dotyczących zakresu działania oraz 
zadań gminy. Statut zawiera przepi-
sy dotyczące organizacji wewnętrz-

Radni  Rady Gminy  i Miasta  pod-
jęli uchwałę, w myśl której Gmina 
Przysucha  wykona  dokumentację 
techniczną  na  przebudowę  dro-
gi  wojewódzkiej  nr  727  w  ulicy 
Legionów  Polskich  w  Przysusze 
i  przekaże  ją Mazowieckiemu Za-
rządowi Dróg. Gmina pokryje koszt 
wykonania dokumentacji do kwoty 
nie wyższej niż 10 tys. zł. Szczegó-
łowe warunki udzielenia  tej  formy 
pomocy  rzeczowej  Województwu 
Mazowieckiemu  określone  zosta-
ną  w  umowie,  zawartej  pomiędzy 
Gminą i Miastem Przysucha a Wo-

jewództwem Mazowieckim.
Przypomnijmy, że analogiczna for-
ma  współpracy  z  Województwem 
M a z ow i e c k i m 
była  już  realizo-
wana  kilkakrot-
nie,  między  in-
nymi  przy  okazji 
przebudowy ulic 
Młyny,  Hamernia 
i budowie chod-
nika  dla  pieszych 
w ciągu drogi wo-
jewódzkiej  749. 
Współfinansowa-

nej Rady Gminy i jej komisji, pracy 
Burmistrza  oraz  jednostek  pomoc-
niczych i organizacyjnych. Regulu-
je zadania, strukturę organizacyjną 
i sposób działania Gminy. W skład 
Komisji Statutowej zostali wybrani 
radni: Michał Wilk, Witold Bykow-
ski,  Piotr Wrzesień, Marek Zieliń-
ski i Tomasz Giziński.

nie  takich  inwestycji  przez Gminę 
przyspiesza  ich  realizację  i  umoż-
liwia mieszkańcom szybsze korzy-
stanie z bezpiecznej drogi.
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22 czerwca 2018 r. zakończył się kolejny rok szkolny. W uroczystej atmosferze 
uczniowie przysuskich szkół otrzymali szkolne świadectwa.

Pożegnano absolwentów gimnazjum
W  czwartek  21  czerwca,  w  Domu 
Kultury  w  Przysusze  odbyło 
się  uroczyste  zakończenie  roku 
szkolnego  i  pożegnanie  klas  III 
gimnazjalnych,  funkcjonujących 
w  strukturze  PSP  2  z  klasami 
gimnazjalnymi  w  Przysusze.  Na 
uroczystość przybyli rodzice absol-
wentów oraz przedstawiciele władz 
samorządowych  Gminy  i  Miasta 
Przysucha.  Uczniowie  odebrali 
świadectwa i nagrody książkowe za 
wzorowe zachowanie, bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz za osiągnięcia 
sportowe  i  działalność  w  samo-

rządzie  uczniowskim.  Absolwenci 
wyróżniający się w nauce otrzyma-
li  również  stypendia  ufundowane 
przez  organ  prowadzący  –  Gminę 
Przysucha.
Uczeń  klasy  III  a,  Antoni  Frasuń-
ski  za  średnią  wyników  w  nauce 
5,72  otrzymał  stypendium  Burmi-
strza Miasta i Gminy Przysucha dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych, 
które  w  imieniu  burmistrza  Tade-
usza  Tomasika  wręczył  Zastępca 
Burmistrza Adam Pałgan.
Młodzież  pożegnała  się  ze  szkołą 
wzruszającymi  przemówieniami, 

Wszystkim  absolwentom  życzono 
sukcesów w  kolejnych  etapach  na-
uki  oraz  udanych  i  bezpiecznych 
wakacji.

podziękowaniami 
oraz  częścią  ar-
tystyczną,  której 
mottem  były  słowa 
ks.  Maksymiliana 
Kolbego: „Co chwi-
la bądź lepszy”. Ten 
wyjątkowy moment 
uświetniły  rów-
nież  przemówienia 
dyrektora  Zespo-
łu  Placówek  Oświatowych  Leszka 
Wamila, przedstawiciela Rady Ro-
dziców  oraz  przedstawiciela  wy-
chowawców klas trzecich.

Wyróżniona w Konkursie 
Papieskim
Monika  Grzejszczyk  –  uczennica 
II klasy Prywatnego Liceum Ogól-
nokształcącego  im.  Św.  Królowej 
Jadwigi  w  Mariówce,  otrzymała 
wyróżnienie  w  XIV  edycji  tego 
konkursu  pod  hasłem:  „Jan  Paweł 
II –Pielgrzym Pokoju”. Ogólnopol-
ski Konkurs Papieski organizowany 
jest przez Fundację „Instytut Tertio 
Millennio”  i  przebiega  w  czterech 
etapach. W tym roku zmagania kon-

kursowe rozpoczęły się już 12 lute-
go. Pierwsze dwa etapy sprawdzały 
wiedzę  dotyczącą  życia  św.  Jana 
Pawła  II.  Trzeci  etap  to  napisanie 
eseju na wybrany temat zapropono-
wany przez organizatora konkursu, 
a ostatni to obrona eseju. Uczennica 
z  Mariówki  otrzymała  wyróżnie-
nie w trzecim etapie. W konkursie, 
w  skali  kraju  uczestniczyło  ponad 
pięć tysięcy uczniów.

W PSP nr 1 W PSP nr 2
W dniu zakończenia  roku szkolne-
go uczniowie PSP nr 1 w Przysusze 
uczestniczyli w uroczystej mszy 
świętej  i  akademii.  Zakończenie 
roku  szkolnego  to  czas  podsumo-
wań  oraz  podziękowań. Atmosfera 
była  bardzo  podniosła,  gdy  dyrek-
tor  szkoły Grzegorz  Jaszczura wy-
mienił  uczniów,  którzy  osiągnęli 
najwyższe wyniki w nauce, sporcie 
i  zachowaniu.  Po  części  oficjalnej 
nastąpiła  przygotowana  przez  p. 

22 czerwca, gromadząc się wraz ze 
swymi nauczycielami i rodzicami 
na dziedzińcu szkolnym i sali gim-
nastycznej,  uczniowie  Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 (z oddzia-
łami gimnazjalnymi), w budynkach 
przy  ul.  Skowyry  41  i  Warszaw-
skiej  45,  pożegnali  rok  szkolny 
2017/2018.  Był  to  jak  zwykle  rok 
wytężonej pracy,  ale  też okazja do 
poszerzenia  wiedzy  i  przeżycia 
wielu wspaniałych  chwil  z  kolega-
mi.  Uczniowie,  oprócz  uczestnic-
twa  w  lekcjach,  mogli  brać  udział 
w  licznych  konkursach  szkolnych 
i pozaszkolnych z różnych dziedzin, 
zawodach  sportowych,  wyjściach 
i wyjazdach do kina, teatru oraz na 
wycieczki klasowe. Podsumowując 
ten  rok  szkolny,  dyrektor  Zespo-
łu  Placówek  Oświatowych  Leszek 
Wamil  bardzo  długo  wymieniał 
uczniów,  którzy  osiągając  sukce-
sy  w  poszczególnych  dziedzinach, 
są dumą i  radością dla szkoły oraz 
z  pewnością  także  dla  rodziców. 
Wśród  uczniów  PSP  nr  2  znalazło 
się  troje wyróżnionych w Między-
narodowym  Konkursie  Kangur 
Matematyczny.  Są  to:  Ida  Dubaj 

M.  Szymczyk  i  A.  Gizińską  część 
artystyczna, która rozbawiła, a tak-
że wzruszyła do łez (co niektórych) 
zebranych na sali gości. Młodzi ar-
tyści wierszem,  tańcem  i  piosenką 
pożegnali  się  ze  szkołą  na  długie 
dwa miesiące.
Mamy  nadzieję,  że  pogodny  na-
strój,  który  zapanował  na  uroczy-
stości  zakończenia  roku  szkolnego 
2017/2018,  przeniesie  się  na  czas 
wakacyjny.  Wszystkim  życzymy 
udanego  wypoczynku,  wspaniałej 
pogody i niezapomnianych wrażeń.

Agnieszka Gizińska

z  kl.  IIIa,  Barbara  Gołyska  z  kl. 
IVa  oraz  Jakub  Polak  z  kl.  VIIa. 
Dyrektor wręczył  również nagrodę 
„As  wśród  Klas”,  która  przyzna-
wana  jest  za  uzyskanie  najwyższej 
średniej ocen, klasie Va. Uczniowie 
tej klasy osiągnęli średnią 5,01! Aż 
77 uczniów otrzymało z rąk dyrek-
tora  świadectwa  z  wyróżnieniem 
– dwie uczennice Barbara Gołyska 
z  kl.IVa  i  Katarzyna  Głogowska 
z  kl.  IVb  zasłużyły  na  szczególne 
wyróżnienie,  uzyskując  najwyższą 
średnią  ocen  w  szkole  podstawo-
wej  5,67.  Poza  tym  bardzo  wielu 
uczniów  przez  cały  rok  wykazało 
się  wzorowym  i  bardzo  dobrym 
zachowaniem. Osoby z najwyższy-
mi średnimi oraz wyróżniający się 
w sporcie otrzymały  stypendia na-
ukowe  i  sportowe. Nagrodzono  też 
uczniów  mających  100%  frekwen-
cję  oraz  tych,  którzy  przeczytali 
największą  ilość książek. Dyrektor 
Leszek Wamil  podkreślił  również, 
że  każdy  z  uczniów  pracował  na 
miarę  swoich  możliwości  i  każdy 
z pewnością  zasłużył na wypoczy-
nek. Podziękował też za pracę i wy-
siłek  włożony  w  naukę  uczniom 
i nauczycielom oraz życzył wszyst-
kim udanych i bezpiecznych waka-
cji.
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Finał w plenerze
W  czwartek  5  lipca  studenci 
Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku 
w Przysusze  spotkali  się w plene-

rze, w lasach przysuskich na „Skał-
kach”, by analogicznie  jak w roku 
ubiegłym, wspólnie zakończyć rok 

akademicki. W biretach studenta – 
absolwenta  uczestniczyli  w  części 
spotkania,  podsumowującej  mi-
niony  rok  akademicki.  Następnie 
przy  poczęstunku  i  muzyce  spę-

dzali  czas  rozmawiając,  tańcząc 
i ciesząc się piękną, słoneczną po-
godą. Zajęcia w roku akademickim 
2018/2019 studenci rozpoczną pod 
koniec września.

Wycieczka historycznym szlakiem
30  czerwca  członkowie  Stowarzy-
szenia „Razem dla Skrzyńska” oraz 
„Aktywni  50  plus”  wybrali  się  na 
wycieczkę  szlakiem  historycznym 
naszej  najbliższej  okolicy.  W  pro-
gramie wycieczki znalazły się m.in. 
cmentarz  poległych  powstańców 
z  1863  r. w Kolonii Ossa,  Sanktu-
arium MB Świętorodzinnej,  klasz-
tor oo. Filipinów, kościół św. Anny, 
Szaniec  mjr.  Hubala  w  Anielinie, 
kościół  św.  Idziego  i  ruiny  zamku 
Kazimierza  Wielkiego  w  Inowło-
dzu,  kościół  św. Marii  Magdaleny 
w  Łęgonicach  Małych  oraz  bun-
kry  w  Konewce  nieopodal  Spały. 
Przewodnikiem  naszej  grupy  był 
historyk  p.  Alojzy  Klimek,  który 
w  piękny  sposób  przybliżył  nam 
historię  walk  o  odzyskanie  nie-

podległości  naszego  regionu,  pod-
kreślił  znaczenie kultury  sakralnej 
oraz  zwyczajów  ludowych  regionu 
opoczyńskiego,  które  w  znacznym 
stopniu  przeniknęły  na  nasze  tere-
ny.  Uczestnicy  z  zaciekawieniem 
podziwiali  eksponaty  kultury  opo-
czyńskiej  zgromadzone  w  Izbie 
Tradycji  Ludowych  w Myślakowi-
cach  –  dla  starszych  było  to  przy-
pomnienie czasów dzieciństwa, dla 
młodych  i  dzieci  ciekawe  źródło 
wiadomości o pracy, życiu codzien-
nym,  zwyczajach  i  kulturze  ludzi 
żyjących  w  czasach  minionych. 
Dopełnieniem dobrze rozpoczętego 
dnia  był  smaczny  obiad  zjedzony 
w Spale.

Anna Szyszka

We wtorek 3 lipca przez teren gmi-
ny  Przysucha  przemaszerowała 
konna  pielgrzymka.  Tradycyjnie 
już  po  raz  19.  ułani  z  Zaręb  Ko-
ścielnych  w  powiecie  ostrowskim 
wyruszyli  na  pielgrzymi  szlak  do 
Częstochowy. Żołnierze na koniach 
w  ciągu  10  dni mają  do  przebycia 
około 400 km. Od początku swego 
istnienia  pielgrzymka  zatrzymuje 
się  na  nocleg  w  Ruskim  Brodzie, 
w  budynku  po  szkole  podstawo-
wej,  gdzie  pielgrzymi  mogą  się 
umyć  i  wypocząć.  Stowarzyszenie 
„Razem”,  które  w  Ruskim  Bro-
dzie prowadzi Warsztaty Terapii 
Zajęciowej  przygotowało  gościom 
ciepły posiłek. Po  spożyciu kolacji 
i  krótkim  odpoczynku, w  obecno-
ści  proboszcza  miejscowej  parafii 

– ks. Andrzeja Kani, Zastępcy Bur-
mistrza Przysuchy Adama Pałgana, 
radnego  Marka  Zielińskiego  oraz 
licznie  zgromadzonych  mieszkań-
ców Ruskiego Brodu i okolic, ułani 
przystąpili  do  uroczystej  odprawy 
i modlitwy połączonej z Apelem Ja-
snogórskim. Dowódca pielgrzymki 
ks.  Andrzej  Dmochowski,  na  co 
dzień  proboszcz  parafii  w  Zarę-
bach Kościelnych,  złożył  Zastępcy 
Burmistrza  meldunek  o  gotowości 
do  uroczystej  odprawy.  Na  zakoń-
czenie Adam Pałgan  i  ks. Andrzej 
Kania  skierowali  do  pielgrzymów 
podziękowania  za  obecność,  trud 
i  modlitwy  w  różnych  intencjach 
oraz  życzyli  wytrwałości  i  szczę-
ścia  na  kolejnych  etapach  piel-
grzymki.

Aktywni seniorzy
Tradycje  związane ze  słowiańskim 
świętem  –  sobótką,  kultywowali 
w  tym roku członkowie Klubu Se-
niora,  puszczając  na  wodę  piękne, 
samodzielnie  wykonane  wianki. 
Sobótka, zwana też Nocą Kupały to 
święto związane z  letnim przesile-
niem Słońca, obchodzone w czerw-
cu,  w  czasie  najkrótszej  nocy 
w roku. Wiążące się z nią zwyczaje 
i  obrzędy mają  zapewnić  świętują-
cym zdrowie i urodzaj.

Wcześniej, w maju uczestnicy Klu-
bu Seniora w Przysusze byli na 
wycieczce  w  Krakowie.  Zwiedzili 
tam  Kamienicę  Hipolitów,  Rynek 
Krakowski,  Sukiennice,  Kościół 
Mariacki,  by  następnie  przejść  do 
jednej  z  najciekawszych  dzielnic 
Krakowa  –  na  Stary  Kazimierz. 
Wycieczkę  zakończyli  podziwiając 
atrakcje  Zamku  Królewskiego  na 
Wawelu.

Ułani na pielgrzymim szlaku
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Festyn rodzinny w Smogorzowie
Po  raz  kolejny  Miejsko  –  Gmin-
ny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w  Przysusze  zorganizował  festyn 
dla  dzieci  spędzających  wakacje 
w  miejscu  zamieszkania.  W  tym 
roku, 6 lipca IV Wakacyjny Festyn 
dla  Dzieci  zorganizowany  został 
w Smogorzowie.
Wszystkich  obecnych  przywitali: 
Adam Pałgan Zastępca Burmistrza 
Gminy  i  Miasta  Przysucha  oraz 
Marzanna  Seta  Dyrektor Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej  w  Przysusze.  Uczestnikom 
festynu  życzyli  udanej  wspólnej 
zabawy.
Organizatorzy  festynu  zapewnili 
uczestnikom  wiele  atrakcji.  Naj-
większym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych  cieszyły  się  zabawy 
i  konkursy  z  nagrodami,  loteria 
fantowa,  zabawy  bańkami  my-
dlanymi oraz malowanie twarzy. 
W rywalizacjach sportowych mo-

gły  się  zmierzyć  nie  tylko  dzieci, 
ale  również  rodzice.  Dużo  emocji 
wywołały  pokazy  zaprezentowane 
przez strażaków z Komendy Powia-
towej  Państwowej  Straży  Pożarnej 
w Przysusze. Zainteresowaniem 
cieszyło  się  też  spotkanie  z  poli-
cjantami z Komendy Powiatowej 
Policji  w  Przysusze,  którzy  zorga-
nizowali  dla  dzieci  pogadankę  na 
temat bezpiecznych wakacji.
Dzięki serdeczności sponsorów dla 

wszystkich  uczestników  festynu 
zorganizowano  smaczny  poczęstu-
nek.  Oprawę  muzyczną  zapewnił 
przysuski Dom Kultury.
 – Wakacje  to dobry czas na orga-
nizację  rodzinnych,  integracyjnych 
spotkań w  plenerze.  Dziękuję  pra-
cownikom  M-GOPS  w  Przysusze 
za  organizację  festynu,  strażakom 
i  policjantom  za  uatrakcyjnienie 
spotkania,  a  mieszkańcom  Smo-
gorzowa  za  stworzenie  wspaniałej 
atmosfery  –  mówi  Adam  Pałgan 
Zastępca Burmistrza Przysuchy.

Galeria zdjęć z festynu na www.pedekprzysucha.pl
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Rodzinnie i bajkowo
Festyn  rodzinny  czterech  grup 
przedszkolnych  z  Samorządowego 
Przedszkola nr 3 i oddziałów przed-
szkolnych  Publicznej  Szkoły  Pod-
stawowej  nr  2  w  Przysusze  odbył 
się pod nazwą ,,Dzień postaci z ba-
jek”. 14 czerwca w parku miejskim 
zgromadziły się tłumnie przysuskie 
przedszkolaki,  w  tym  nowo  przy-
jęci  i  absolwenci  przedszkoli wraz 
z  rodzicami  i  opiekunami. Na ma-
luchy  i  ich  rodziny  czekały  liczne 
atrakcje.
Festyn  rozpoczął  się  muzyczną 
prezentacją wszystkich  grup,  które 
zaśpiewały  dwie  piosenki  dostoso-
wane  do  tematyki  imprezy:  ,,  Fe-
styn dzisiaj  zaczynamy”  i  ,,Podróż 
do  krainy  bajek”. Następnie  rodzi-
ce  przedszkolaków  odegrali  baśń 
pt.  Czerwony  Kapturek”.  Po  niej 
oddział  przedszkolny  pięciolatków 
zaśpiewał  filmowy  przebój,  znany 
z Akademii Pana Kleksa, ,,Witajcie 
w naszej bajce”. Trzylatki zaprezen-
towały się w utworze ,,My jesteśmy 
krasnoludki”,  czterolatki  w  zaba-

wie muzyczno – ruchowej ,,Kaczu-
chy”, a najstarsza grupa 6 – latków 
w ,,Smerfowym hicie”.
Występy  dzieci  i  bajkę  nagrodzo-
no  ogromnymi  brawami.  Dzięki 
wsparciu  rodziców  i  pozyskaniu 
licznych  sponsorów  dzieci  mogły 
bawić się na dmuchanych zjeżdżal-
niach,  które  jak  zwykle  cieszyły 
się  niesamowitą  popularnością. 
Kolejne  atrakcje  to:  domek  Baby 
Jagi,  w  którym  dzieci  miały  ma-
lowane  twarze  i  wykonywano  im 
maski. Był  też  domek  Jasia  i Mał-
gosi,  w  którym  panie  polonistki 
czytały  dzieciom  wybrane  przez 
milusińskich bajki. Kolejne stoiska 
to galeria zdjęć dwóch grup młod-
szych i galeria prac grup starszych. 
Przed  festynem  zostały  ogłoszone 
dwa  konkursy  dla  przedszkolaków 
z  przedszkola  i  oddziałów  przed-
szkolnych. Pierwsi dopiero na festy-
nie mogli zaprezentować wykonany 
przez mamy  strój,  przedstawiający 
bajkową postać, a starszaki jeszcze 
przed  nim miały  dostarczyć  pracę 

plastyczną  o  tematyce  bajkowej. 
Oba  konkursy  oceniała  komisja, 
która wyróżniła  trzy  prace w  każ-
dej  kategorii,  w  czterech  grupach. 
Za pierwsze miejsce dzieci otrzy-
mały  książkę  i  misia,  za  drugie 
piórnik  i  czekoladę,  za  trzecie  pa-
letki  badmintona  i  bidon.  Ponadto 
wręczono im i wszystkim dzieciom 
biorącym udział w konkursach dy-
plomy  i  medale  z  napisem,,Dzień 
postaci z bajek”. Wyróżnione dzieci 
za  konkurs  plastyczny  z OP  ,,A”to 
Ania  Helman,  Piotrek  Płuciennik 
i Lena Kalita,  z OP  ,,B” – Piotrek 
Siudek,  Wojtek  Pawlak  i  Szymon 
Pokora. Za najoryginalniejszy strój 
wyróżnienia otrzymały Krasnolud-
ki:  Lena Zimnicka,  Jan  Podbielski 
i  Ania  Kacprzak  oraz  Kaczuszki: 
Ola Żak, Szymon Jaworski i Laura 
Golus.  Oczywiście  były  też  sma-
kołyki.  W  kawiarence  czekały  na 
wszystkich przepyszne ciasta upie-
czone przez  rodziców oraz napoje. 
Były też gofry, naleśniki i ugotowa-
ny  przez  panie  kucharki  smaczny 
żurek z kiełbasą i boczkiem. Można 
też  było  spróbować waty  cukrowej 
i popcornu.

Jak  zwykle  przedszkolaków  we 
wspólnej  zabawie  wspierała  mło-
dzież ZS nr 2 im. Ludwika Skowy-
ry,  która  przebrana  za  bohaterów 
zwierzęcych, częstowała maluchów 
cukierkami  i malowała  im  twarze. 
Jednym ze stoisk była  też  fotobud-
ka,  którą w bajkowy  sposób ozdo-
biła  jedna  z  mam  –  nauczycielka 
plastyki. Zdjęcia wykonywała pani 
anglistka.  Dzieci  z  każdej  grupy 
wraz  ze  swoimi  rodzicami  mogły 
wziąć  udział  w  konkurencji  pole-
gającej na rozpoznaniu tytułu baśni 
po charakterystycznych dla niej re-
kwizytach.
Ogromna  ilość  prac  wpłynęła  na 
organizowaną po raz pierwszy pod-
czas festynu aukcję. Prace, min. ob-
razki z postaciami z bajek, stroiki, 
torty,  kwiaty,  maskotki  –  postacie 
bajkowe  czy  drzewko  zdjęć  gru-
py,  przygotowali  rodzice.  Licyta-
cja  okazała  się  bardzo  ożywiona, 
a biorący w niej udział nie żałowali 
złotówek, które zasiliły budżet po-
szczególnych grup. Festyn się udał. 
Spotkanie  przedszkolnej  rodziny 
przebiegło bajkowo!

Rodzinnie i bezpiecznie
Funkcjonariusze  z  przysuskiej Ko-
mendy Policji spotkali się z dziećmi 
i  rodzicami  na  pikniku  rodzinnym 
w Skrzyńsku. Festyn odbył się pod 
hasłem „Hortex – naturalnie i bez-
piecznie”. Spotkanie było okazją do 
przekazania  podstawowych  zasad 
bezpieczeństwa,  jak  również  pro-
mowania działań „Kręci mnie bez-
pieczeństwo … nad wodą”. W pik-
niku  uczestniczyli:  policjantka 
z Zespołu ds. Profilaktyki Społecz-
nej,  Nieletnich  i  Patologii,  funk-
cjonariusze ruchu drogowego oraz 
technicy kryminalistyki. Policjanci 
omówili  zasady  bezpieczeństwa 
w  ruchu  drogowym,  jak  również 
bezpiecznego  wypoczynku  nad 
wodą,  bezpiecznego  korzystania 
z  kąpielisk  wodnych  oraz  podczas 

spacerów po lesie. Policjantka przy-
pominała  również  najmłodszym, 
jak  zachować  się  z  przypadku 
kontaktu  z  obcą  osobą  lub  niebez-
piecznym  zwierzęciem.  Atrakcją 
spotkania  stał  się  również  radio-
wóz  policyjny,  do  którego  można 
było wsiąść  i  przez  chwilę  poczuć 
się  jak  stróż  prawa.  Szczególnym 
powodzeniem wśród  najmłodszych 
cieszyła się możliwość „uwiecznie-
nia” odbitek linii daktyloskopijnych 
swoich dłoni przez techników poli-
cyjnych.  Kolejka  nie  miała  końca, 
a  technicy mieli pełne ręce roboty. 
Spotkanie  było  również  okazją  do 
wręczenia  dzieciom  opasek  odbla-
skowych, które zobowiązały się no-
sić na co dzień.
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Wakacje w pełni. Przypomnijmy co działo się w przysuskich 
szkołach przed ostatnim dzwonkiem roku szkolnego 2017/2018

Po niemiecku, po angielsku i bezbłędnie
Ostatnie  miesiące  roku  szkolnego 
to  czas,  w  którym  uczniowie  PSP 
2  w  Przysusze  szczególną  uwagę 
poświęcają  językom  obcym.  Pod 
koniec  maja  odbyły  się  Szkolne 
Konkursy  Językowe  z  języka  nie-
mieckiego  i  angielskiego.  Jak  co 
roku  cieszyły  się  one  bardzo  du-
żym zainteresowaniem. W każdym 
udział  wzięło  około  40  uczniów 
z klas 4-6. Podsumowanie konkur-
sów oraz wręczenie nagród odbyło 
się  tradycyjnie w czasie Szkolnego 
Dnia  Języków  –  6  czerwca.  Tego 
dnia  uczniowie  klas  5  i  6  zaprosi-
li  swoich  kolegów  z  klas  3-6  do 
obejrzenia  dwóch  przedstawień 
–  w  języku  niemieckim  była  to 
„Dornröschen”  (Śpiąca  Królew-

na),  a  w  języku  angielskim  „Puss 
in  Boots”  (Kot  w  butach). Występ 
poprzedzony był próbami, w czasie 
których  uczniowie  pod  opieką  pań 
Moniki Kumor i Ingi Dubaj dosko-
nalili swoją wymowę, pracowali nad 
zaadaptowaniem scenariuszy do 
swoich potrzeb i możliwości – dzie-
lili się pomysłami na poszczególne 
sceny,  proponowali  rozwiązania 
dotyczące  scenografii.  Efekty  ich 
pracy  zachwyciły  widownię,  która 
nagradzała  występujących  brawa-
mi.  Barwna,  przygotowana  przez 
uczniów  scenografia  oraz  pomy-
słowe i kolorowe stroje przyciągały 
wzrok.  Jednak  najwięcej  podziwu 
wzbudziły  umiejętności  aktorskie 
i  językowe  artystów.  Przedstawie-

niom towarzyszyła również muzyka 
– dziewczęta Wiktoria Wojdył i Zu-
zanna Madej wykonały trzy piosen-
ki  do  bajki  Puss  in  Boots.  Jak  co 
roku, tak i  tym razem występujący 
uczniowie  udowodnili  kolegom,  iż 
języki obce nie są trudne i warto się 
ich  uczyć.  Udział  w  przedstawie-
niach  obcojęzycznych  pozwala  na 
oderwanie  się  od  nauki  z  książką, 
pozwala  użyć  języka w  sytuacjach 
komunikacyjnych,  daje  możliwość 
wcielenia się w postać i wyrażenia 
jej uczuć  i myśli właśnie w języku 
obcym.
Na zakończenie apelu wicedyrektor 
ZPO  Ewa Kania  podziękowała  ar-
tystom i wręczyła nagrody zwycięz-
com konkursów językowych.

W  konkursie  języka  niemieckiego 
najlepsi  okazali  się:  „Klasy  IV”: 
I miejsce – Blanka Rejmer IVa, II – 
Szymon Płuciennik IVa, III – Patry-
cja Popis IVa; „Klasy V”: I miejsce 
– Albert Borówka Vb, II – Amelia 
Dzierzchowska Va,  III – Julia Rej-
mer  Vb;  „Klasa  VI”:  I  miejsce  – 
Maja Madej,  II  – Kinga Duda,  III 
– Lena Madziała. Uczniów przygo-
towała pani Monika Kumor. Spon-
sorem nagród w tym konkursie był 
pan Robert Płuciennik.
W  konkursie  języka  angielskiego 
zwyciężyli:  „Klasy  IV”:  I  miejsce 
–  Blanka  Rejmer  IVa,  II  –  Barba-
ra  Gołyska  IVa,  III  –  Dawid  Seta 
Ivb; „Klasy V”: I miejsce – Amelia 
Dzierzchowska  Va,  II  –  Zuzanna 
Madej Va, III – Tomasz Borowiecki 
Va; „Klasa VI”: I miejsce – Marcel 
Grudziecki  VIa,  II  –  Jakub  Zio-
mek VIa, III – Lena Madziała VIa. 
Uczniów  przygotowali  Inga  Dubaj 
i Witold Gołyski. Nagrody ufundo-
wał prywatny sponsor.
Następnie  pani  dyrektor  nagrodzi-
ła uczniów, którzy stanęli do walki 
o tytuł „Mistrza ortografii”. Było to 
12  uczniów  z  klas  IV-VI.  Uczest-
nicy pisali  dyktando, w którym aż 
roiło  się  od  różnych  pułapek  orto-
graficznych  i  trudnych  wyrazów. 
Tytuł „Mistrza ortografii” uzyskali: 
w kategorii  klas  IV – Blanka Rej-
mer  IVa, w kategorii klas V – To-
masz Borowiecki Va  i w  kategorii 
klas VI Julia Chrzanowska z VIa.

Festiwal Nauki Potrafią pięknie czytać
28  maja  w  dzień  święta  nauki, 
w PSP nr 2 w Przysusze odbył  się 
Festiwal  Nauki  –  edukacyjna  im-
preza  organizowana  cyklicznie  na 
przełomie  maja  i  czerwca.  Tym 
razem  uczniowie  pod  kierunkiem 
nauczycieli  przygotowali  ciekawe 
doświadczenia  z  chemii  i  fizyki. 
Wybuchający wulkan  zatrząsł  pra-
cownią  geograficzną,  a  w  sąsied-
niej  biologicznej  starsi  i  najmłodsi 
uczniowie  oglądali  prezentację  na 
temat  rybek  akwariowych. W  pra-
cowni matematycznej natomiast 
główkowano  nad  wieloma  rozwią-
zaniami  jednego  zadania.  Nie  za-
brakło również czegoś dla humani-

stów; młodzież zgłębiała przyczyny 
i postawy buntu w literaturze, sztu-
ce i muzyce, a  także mogła spraw-
dzić  swoją wiedzę  na  temat  jednej 
z  najstarszych  muz  w  konkursie 
„ABC TEATRU”. W drugiej części 
imprezy odbyły się konkursy: Pięk-
nego  Czytania  oraz  historyczny  – 
Drogi  Polaków  do  Niepodległości, 
podczas  którego  rozstrzygnięto 
trwający od kilku  tygodni konkurs 
plastyczny  także  związany  z  100. 
Rocznicą  odzyskania  przez  Polskę 
niepodległości. Festiwal Nauki po-
kazuje,  że  nauka  jest  przyjemna, 
zwłaszcza, gdy łączy się z zabawą.

Konkurs Pięknego Czytania to wy-
darzenie, na które czekają wszyscy 
miłośnicy  literatury.  W  tym  roku 
odbył się 28 maja w PSP nr 2 przy 
ulicy Warszawskiej, gdzie w biblio-
tece  szkolnej  czytano  fragmenty 
ulubionych  powieści  pod  czujnym 
okiem jury, w skład, którego weszli 
nauczyciele  języka  polskiego  oraz 
pracownicy  biblioteki  i  szkolnej 
świetlicy.  Największą  popularno-

ścią cieszyły się powieści J.K. Row-
ling, A. Christie, C. R. Zafona oraz 
C. S Levisa. Nagrodzeni książkami 
zwycięzcy  tegorocznego  konkursu 
to Magdalena  Sompolska  kl.  III B 
– miejsce I, Wiktoria Kazała z kl. II 
B  – miejsce  II, Magdalena  Siciarz 
z kl. II C – miejsce III. Gratulujemy 
i zachęcamy do uczestnictwa w ko-
lejnych edycjach Konkursu Piękne-
go Czytania.



nym,  zabytkowym 
Gdańsku.  Space-
rowaliśmy  Długim 
Targiem, gdzie mie-
ści  się  wizytówka 
Gdańska – Fontanna 
Neptuna.  W  skle-
pach  z  pamiątkami 
zakupiliśmy  upo-
minki, a z Zielonego 
Mostu podziwiali-
śmy  Żurawia  –  naj-
słynniejszy  dźwig 
portowy  w  Europie. 
Naszą  przygodę 
z Gdańskiem zakoń-
czyliśmy  pysznym 
obiadem w restauracji. W drodze 
powrotnej wspominaliśmy cały po-
byt nad polskim morzem, mając na-
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Turystyczna zaprawa przed wakacjami
Uczniowie NSOSW ruszyli w góry Przedszkolaki 

w Muzeum Wsi Radomskiej

„Dwójki” podróż do Wrocławia

W dniach od 14 do17 maja ucznio-
wie  NSOSW  w  Przysusze  odbyli 
wycieczkę  do  Zakopanego.  Pozna-
wanie  Tatr  rozpoczęli  od  wjazdu 
na  Gubałówkę.  Następną  atrakcją 
był  spływ  Dunajcem,  wzbogacony 
humorem  i  dowcipami  góralskimi. 
Kolejnego dnia udali się do Doliny 
Małej  Łąki.  Przez  cały  pobyt  pró-

bowali smaków Podhala, poznawali 
tradycje  i  kulturę  regionu.  Ostat-
niego  dnia,  w  Sanktuarium Matki 
Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptów-
kach, podziękowali za udany pobyt. 
W drodze powrotnej odwiedzili 
Muzeum Narodowe w Krakowie.

Karolina Kopytowska

15 maja dzieci z grupy III i IV Sa-
morządowego  Przedszkola  Nr  1 
w  Przysusze  wybrały  się  do  Mu-
zeum  Wsi  Radomskiej.  Celem 
wyjazdu  było  poznanie  tradycji 
związanych  z  wypiekiem  chle-
ba  podczas  warsztatów  muzeal-
nych  ,,Od  ziarenka  do  bochenka”. 
W  trakcie  zajęć  dzieci  samodziel-
nie  próbowały  „ubić”  ziarna  żyta, 
aby  powstała  mąka  oraz  wykonać 
bułkę  z  otrzymanego  kawałka  cia-
sta. Kiedy  bułki  „wygrzewały”  się 

w  piecu,  dzieci  z  przewodnikiem 
zwiedzały  skansen. Oglądały  stare 
chaty, ich wyposażenie, młyn napę-
dzany  przez wodę. Duże wrażenie 
na  dzieciach  zrobiła  studnia  –  żu-
raw. Na zakończenie dostały swoje 
bułeczki, które pięknie zapakowane 
zabrały  do  przedszkola.  Wrażenia 
z wycieczki przedszkolaki odzwier-
ciedliły  w  pracach  plastycznych, 
które można było obejrzeć w przed-
szkolnej galerii prac.

W dniach 25-26 kwietnia uczniowie 
klas  Va,  Vb  i  VIa  PSP  nr  2  wraz 
z  nauczycielami:  Teresą  Dziakie-
wicz,  Barbarą  Pawul,  Ingą  Dubaj 
i Grażyną Jankowską uczestniczyli 
w dwudniowej wycieczce do stolicy 
Dolnego Śląska – Wrocławia. Tam 
zwiedzili  najstarszy  i  największy 
ogród zoologiczny w Polsce, w tym 
najnowszy  obiekt  ZOO  –  Afryka-
rium,  prezentujące  morską,  słod-
kowodną  i  lądową  faunę  Afryki 
oraz  przyległych  mórz.  Następnie 
w  Ogrodzie  Japońskim,  jednym 
z  parków  we  Wrocławiu,  mieli 
możliwość poznać japońskie gatun-
ki  roślin.  Zobaczyli  również  jedną 
z  najbardziej  charakterystycznych 

wizytówek  Wrocławia,  zaprojek-
towaną przez wybitnego architekta 
Maxa Berga – Halę Stulecia. Zwie-
dzili też najciekawsze zakątki mia-
sta,  m.in.  Rynek  otoczony  z  czte-
rech  stron  kamienicami,  Katedrę 
na Ostrowie Tumskim, Most Tum-
ski,  zwany  Mostem  Zakochanych, 
gmach Uniwersytetu Wrocławskie-
go,  Ossolineum.  Odwiedzili  też 
Dworzec  Świebodzki,  gdzie  znaj-
duje  się  największa  makieta  kole-
jowa w Polsce. Atrakcją wycieczki 
było  poszukiwanie  wrocławskich 
krasnali,  których  –  jak  twierdził 
przewodnik – w mieście jest niemal 
trzysta.

Barbara Pawul

W dniach  18-20  czerwca  uczestni-
cy  i  pracownicy  Środowiskowego 
Domu  Samopomocy  w  Ruskim 
Brodzie  przy Fundacji Razem wy-
brali  się  na  trzydniową  wycieczkę 
do Malborka i Trójmiasta. W Mal-
borku zwiedziliśmy średniowieczny 
zamek krzyżacki należący do Zako-
nu Najświętszej Marii Panny. O jego 
historii  i  losach  zamieszkujących 
w nim rycerzy ciekawie opowiadała 
nam pani przewodnik. Z Malborka 
udaliśmy  się  do Krynicy Morskiej 
na plażę, gdzie przespacerowaliśmy 
się  brzegiem morza  i wsłuchiwali-
śmy  się  w  kojący  szum  fal.  Drugi 
dzień  wycieczki  rozpoczęliśmy  od 
zwiedzania Gdyni. Spacerowaliśmy 

po  Skwerze Kościuszki,  podziwia-
liśmy okręty – muzeum: ORP Bły-
skawica i Dar Pomorza oraz odbyli-
śmy rejs statkiem Dragon po porcie 
Gdyńskim.  Drugim  punktem  pro-
gramu tego dnia był Sopot, który na 
wszystkich  zrobił  ogromne wraże-
nie.  Spacer  po  słynnym  sopockim 
molo  zakończyliśmy  odpoczyn-
kiem  na  Skwerze  Kuracyjnym.  Po 
tak  intensywnym  dniu  wróciliśmy 
do  Krynicy Morskiej,  gdzie  o  go-
dzinie  17:00  zebraliśmy  się  przed 
telewizorami  i  z ogromną nadzieją 
kibicowaliśmy  naszej  reprezentacji 
w pierwszym meczu Mistrzostw 
Świata  w  Rosji.  Ostatni  dzień 
wycieczki  spędziliśmy  w  pięk-

ŚDS nad morzem i nie tylko...

dzieję,  że  jeszcze  kiedyś  wspólnie 
tutaj zawitamy.

Ilona Seta
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Szkolny Dzień Kibica
14  czerwca  Publiczna  Szkoła  Pod-
stawowa  nr  2 w Przysusze  utonęła 
w  kolorach  białym  i  czerwonym. 
Podczas  Szkolnego  Dnia  Kibica 
uczniowie wyrazili swoje wspar-
cie dla polskiej drużyny narodowej 
w  piłce  nożnej.  Uczniowie  przy-
gotowali  wspaniałe  stroje  kibiców 
i  mnóstwo  gadżetów  związanych 
z  Mundialem.  Prezentacje  klas 
oceniało  jury  w  składzie:  wicedy-
rektor  ZPO  Ewa  Kania,  p.  Edyta 
Szymańska, p. Zofia Koselska,  Ju-
lia  Chrzanowska,  Amelia  Płucien-
nik  i  Zuzanna  Wrona.  Oceniane 
były  pomysłowość  i  różnorodność 
strojów,  sposób  zaprezentowania 
się, a także hasło wspierające naszą 
drużynę. Jury za najlepiej prezentu-
jącą się klasę uznało klasę Va, na-

tomiast  swoim  hasłem  zachwyciła 
klasa  IIIb.  W  czasie  przemarszu 
po  dziedzińcu  oddziałów  przed-
szkolnych  i  klas  szkoły  podstawo-
wej,  jury  przyglądało  się  również 
strojom  poszczególnych  uczniów. 
Wybór  tych  najbardziej  pomysło-
wych nie był  łatwy. Po burzliwych 
naradach  postanowiono  nagrodzić: 
Zuzannę  Banasiewicz  z  oddziału 
przedszkolnego,  Jakuba  Węzigow-
skiego z klasy Ia, Ninę Kozieł z kla-
sy IIIa i Maję Madej z klasy VIa.
O  oprawę  muzyczną  prezenta-
cji  zadbali  chłopcy  z  Samorządu 
Uczniowskiego.  Nastepnie  ucznio-
wie  klas  IV  –  VI  udali  się  wraz 
z  opiekunami  na  boisko  „Orlik”, 
gdzie  rozpoczęły  się  zmagania 
sportowe.  Dobór  konkurencji  był 

Sukces trójboistek z „Jedynki”
Julia Łabędzka  i Marlena Włodar-
czyk – uczennice PSP nr 1 w Przy-
susze –  sukcesem zakończyły  start 
w  finale  powiatowym  w  trójbo-
ju  lekkoatletycznym  dziewcząt 
i chłopców, odbytym w Wieniawie 
14 czerwca. W zawodach startowali 
uczniowie  z  rocznika  klas  czwar-
tych i młodsi. Rywalizacja przebie-
gała w  trzech  konkurencjach:  bieg 

na 50 m, skok w dal i rzut piłeczką 
palantową. Pierwsze miejsce zajęła 
Julia Łabędzka z wynikami: bieg – 
7,79 s; skok – 3,90 m; rzut – 30 m. 
Trzecie  miejsce  zdobyła  Marlena 
Włodarczyk  z  wynikami:  bieg  – 
7,89 s; skok – 3,80 m; rzut – 32.5 m. 
Gratulujemy  dziewczętom  i  życzy-
my dalszych sukcesów.

A. Górecki

Złoty  medal  Plaży  Open  w  Ryb-
niku  oraz  nagrodę  dla  najlepszego 
zawodnika  zdobył  przysuszanin 
Michał  Korycki,  grający  w  parze 
z Martinem Chiniewiczem.
W  dniach  6-8  lipca  w  Rybniku 
odbył  się  turniej  Pucharu  Polski 
w  siatkówce  plażowej.  Jednym 
z uczestników tego wydarzenia był 
Michał  Korycki  grający  w  parze 
z  Martinem  Chiniewiczem.  Dla 
przysusko-warszawskiego duetu nie 
był to łatwy turniej, mimo iż swoją 
wysoką  formę  zawodnicy  pokaza-
li  tydzień wcześniej,  gdzie  zajęli  3 
miejsce na turnieju eliminacyjnym 
do  Mistrzostw  Polski  seniorów, 
odbytym  w  Dąbrowie  Górniczej. 
Już  w  pierwszym  meczu  Michał 
wraz z Martinem musieli zmierzyć 
się  z  doświadczoną  parą  ze Śląska 
–  Bernyś/Szewczyk.  Po  zaciętym 
boju  zwyciężyli  2:1.  W  drugiej 
rundzie  z  kolei  para  Korycki/Chi-
niewicz  musiała  uznać  wyższość 
duetu Wierzbicki/Tkaczuk (0:2). Po 
prawej stronie turniejowej drabinki 
na przysusko-warszawski duet cze-
kał już radomski zespół Filipowicz/
Faryna. Po raz kolejny o końcowym 
wyniku  zadecydował  tie-break, 
z którego zwycięsko wyszli Michał 
z Martinem. W meczu o  najlepszą 
szóstkę  turnieju  Korycki/Chinie-

wicz  zmierzyli  się  z  aktualnymi 
akademickimi  mistrzami  Europy, 
parą Ilewicz/Wawrzyńczyk. Po bar-
dzo dobrym meczu nasi zawodnicy 
triumfowali w  stosunku  2:0. Mecz 
ćwierćfinałowy,  również  zakoń-
czył  się  wynikiem  2:0  na  korzyść 
przysusko-warszawskiego  duetu, 
którego  przeciwnikami  była  para 
Kujawski/Kaczorowski.  W  meczu 
półfinałowym Michał wraz z Mar-
tinem  zwyciężyli  parę  Sdebel/
Ogórek  z  Wrocławia.  W  wielkim 
finale czekała na nich para Parcej/
Dzikowicz, z którą do  tej pory na-
szym  zawodnikom  nie  udało  się 
wygrać.  W  pierwszej  partii  21:19 
lepsi okazali się Korycki z Chinie-
wiczem, natomiast w drugiej 18:21 
triumfowali  bardziej  doświadczeni 
zawodnicy  z  Opola.  Na  początku 
tie-breaka Korycki/Chiniewicz wy-
pracowali  przewagę  7:1.  Przewaga 
ta  stopniała  do  1  punktu  (13:12), 
jednak  w  końcówce  to  Michał 
z Martinem zachowali więcej zim-
nej  krwi  zwyciężając  15:13. Warto 
dodać,  że  Michał  Korycki  został 
wybrany  najlepszym  zawodnikiem 
całego  turnieju  Pucharu  Polski, 
a  sukces w Rybniku  jest  jak dotąd 
największym  osiągnięciem  22-let-
niego gracza z Przysuchy.

Złoto dla przysuszanina

taki,  aby  każdy  uczeń  mógł  za-
prezentować  swoje  umiejętności. 
Był  więc:  bieg  z  przeszkodami, 
bieg  z  piłką,  wyścigi  w  workach, 
przeciąganie  liny  oraz  sztafeta. 
Po  zaciętej  rywalizacji  podliczono 
punkty  i  nagrodzono  każdą  z  klas 
dyplomem:

I miejsce zajęły ex aequo klasa IVb 
i VIa,  II miejsce – klasa Vb,  III  – 
klasa IVa, a IV – klasa Va.
Na  zakończenie Dnia Sportu  roze-
grano  turniej  piłki  nożnej,  który 
wygrała klasa Vb, pokonując w rzu-
tach karnych klasę VIa.

Źródło: www.kampas-sport.eu
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Legenda o Przysusze
20  czerwca  dzieci  i  młodzież 
z  Klubu  Teatralnego  działającego 
przy  Domu  Kultury  w  Przysusze, 
prowadzonego  przez  panią  Danu-
tę  Skalską  wcieliły  się  w  postacie 
dawnych mieszkańców i właścicie-
li  Przysuchy.  Oglądaliśmy  legendę 
o Przysusze pod tytułem „O Grecie 
z Czermina  i Wojtusiu  organiście” 
autorstwa  Danuty  Skalskiej.  Spek-
takl obejrzeli  i brawami nagrodzili 
uczniowie i nauczyciele z przysu-

skiej  „Jedynki”.  Na  scenie  Domu 
Kultury zaprezentowali się: Liliana 
Mastalerz, Małgorzata Będkowska, 
Aleksandra Sokół, Wojciech Sokół, 
Katarzyna Piecyk, Jan Piecyk, Maja 
Marasek,  Lena  Marasek,  Marlena 
Włodarczyk, Mateusz  Fidos,  Maja 
Mosiołek,  Angelika  Świdros,  Bar-
tosz  Polak,  Wiktor  Polak,  Emilia 
Wieczorek, Iga Waszkiewicz i Julia 
Wiórkiewicz.

PALPS w 100-lecie 
niepodległości
Przysuska  Amatorska  Liga  Piłki 
Siatkowej organizuje Ogólnopolski 
Turniej  Siatkówki  Plażowej  Męż-
czyzn o Puchar Burmistrza Gminy 
i Miasta Przysucha z Okazji Stule-
cia Odzyskania Niepodległości.
Sympatyków siatkówki organizato-
rzy zapraszają na boiska w Toporni, 
w  niedzielę 12 sierpnia, w godzi-
nach 08:30 – 18:00.

Głównym  sponsorem  turnieju  jest 
Gmina Przysucha. Dziękuję Burmi-
strzowi Gminy  i Miasta  za wspar-
cie  PALPS  –  mówi  Adam  Ślęzak, 
przedstawiciel organizatora turnie-
ju.

Nowa książka o naszym mieście
25 lipca br. w Domu Kultury w Przy-
susze  miało  miejsce  spotkanie  jej 
mieszkańców  z  Edwardem  Pawli-
kiem  –  autorem  wydanej  właśnie 
książki  „Przysucha  2016.  Okiem 
z  Wichrowego  Wzgórza”.  Salę 
widowiskową  obiektu  wypełniła 
licznie  przybyła  publiczność.  Spo-
tkanie  otworzył  Jerzy  Kwaśniew-
ski,  dyrektor  Gminno  –  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, prezes Towa-
rzystwa  Kulturalnego  im.  Oskara 
Kolberga  w  Przysusze.  Przywitał 
on  przybyłych  gości,  w  tym  gości 
honorowych:  Burmistrza  Gminy 
i  Miasta  Tadeusza  Tomasika,  jego 
Zastępcę Adama Pałgana, probosz-
cza  parafii  p/w  św.  Jana Nepomu-
cena  ks.  kan.  Stanisława  Traczyń-
skiego.  Szczególnie  zaś  prezesa 
LGD  „Razem  dla  Radomki”  Pana 
Cezarego  Nowka  podkreślając,  że 
właśnie to Stowarzyszenie realizuje 
projekt grantowy Unii Europejskiej 
„Aktywne społeczeństwa. Inicjaty-
wy  na  rzecz  rozwoju  społeczności 
lokalnej  oraz wpływające  na  akty-
wizację  grup  defaworyzowanych”. 
To  dzięki  temu  projektowi  przysu-
skie Towarzystwo Kulturalne otrzy-
mało środki finansowe na wydanie 
tej  publikacji.  Jerzy  Kwaśniewski 
serdecznie  podziękował  za  to  Pre-
zesowi LGD p. Cezaremu Nowko-

wi. W swoim krótkim wystąpieniu 
prowadzący  spotkanie  przybliżył 
zebranym  sylwetkę  autora  książ-
ki  ukazując  jego  dorobek  pisarski. 
Wymienił  też  tytuły  prac. Wyraził 
mu uznanie za dotychczasowe do-
konania w opisywaniu  i  promowa-
niu  miasta  Przysuchy. Wskazał  na 
formy  jego  twórczości,  wymienia-
jąc  tomik  wierszy  autora  „Życie 
opisane  wierszem”.  Prowadzący 
podziękował obecnym za tak liczne 
przybycie na  to  spotkanie. Następ-
nie głos zabrał Zastępca Burmistrza 
Adam Pałgan. Uzupełniając wypo-
wiedź  swojego  poprzednika  wska-
zał  na  pożytki  płynące  z  twórczej 
działalności  Edwarda  Pawlika,  tak 
z zakresu wzbogacania bibliografii 
o naszym mieście,  jak też z obsza-
ru  jego  publicystyki  /  Informator 
Przysuchy/.  Poświęcił  autorowi 
kilka ciepłych zdań o jego zaanga-
żowaniu w życie społeczne i gospo-
darcze miasta. Przekazał następnie 
mikrofon autorowi książki. Witając 
się  z publicznością Edward Pawlik 
podziękował  jej  za  to,  że  po  raz 
kolejny  ma  możliwość  spotkania 
się  z  nią  w  okolicznościach  zwią-
zanych  z  jego pisaniem. Skierował 
grzeczności do osób, które odegrały 
wpływ na wydanie książki. Wymie-
nił nazwiska: dr. Agnieszki Zarych-

ty-Wójcickiej  –  starszego  kustosza 
Muzeum  im.  Oskara  Kolberga, 
dziękując  Jej  za  pomoc  i wsparcie 
dla jego pracy. Bez tego ta książka 
nie  mogłaby  być  napisana.  Drugą 
osobą, której szczególnie dziękował 
autor,  był  Jerzy  Kwaśniewski,  spi-
ritus movens  tego  projektu. To  on, 
poza  donatorami,  był  szczególnie 
zaangażowany w wydanie tej pozy-
cji. Autor nie omieszkał też podzię-
kować  Marcinowi  Snopkiewiczo-
wi,  który  był  mentorem  dla  niego 
w  skomplikowanej  sztuce  kompu-
terowego  konstruowania  książki. 
Mówca podkreślił jej piękne wyda-
nie, jakość tego wydania. Inspiracją 
do pisania był dotychczasowy brak 
tego typu pozycji o naszym mieście, 
chęć  pozostawienia  dla  przyszłych 
pokoleń  odrobiny  wiedzy  o  Przy-
susze,  o  jej  historii,  dokonaniach, 
jej  rozwoju. Autor  zderza w książ-
ce współczesny obraz miasta z ob-
razem  tuż  powojennym.  Pobieżnie 
omówił  on  zawartość  pracy, meto-
dę jej napisania. Jest ona paralelna 
–  w  sensie  geograficznym  /ulica 
po  ulicy/  z  jego  pierwszą  książką 
„Wspomnienia dawnej Przysuchy”.
Można powiedzieć,  że książka  jest 
obrazem materialnej substancji 
miasta, jego instytucji, obiektów sa-
kralnych,  organizacji  społecznych. 

W  spacerze  po  mieście  zatrzymu-
jemy  się  z  zadumą  i  sentymentem 
w miejscach o znaczeniu historycz-
nym.
Autor  podkreślił,  że  Przysucha  ze 
względu  na  swoją  historię,  poło-
żenie  geograficzne,  ludzi,  którzy 
przez wieki pracowali i tworzyli jej 
rozwój, zasługuje na to, aby poświę-
cać  jej  miejsce  w  bibliografii.  To 
miasto jest naszą „małą ojczyzną”.
W  końcowej  części  wystąpienia 
autor  powiedział  kilka  zdań  o  so-
bie  i  ogólnie  o  swoim  pisaniu.  Na 
zakończenie  prowadzący  poprosił 
o ewentualne pytania. Edward Paw-
lik  odniósł  się  do  nich  w  wyczer-
pującej  wypowiedzi.  Wyraził  też 
nadzieję, że książka spotka się z za-
interesowaniem czytelników.
Na  zakończenie  spotkania,  uczest-
niczący w nim otrzymali w prezen-
cie egzemplarz tego wydania. Autor 
przez  godzinę  podpisywał  książki 
tym, którzy chcieli mieć jego auto-
graf. Na wysokości zadania stanęli 
organizatorzy  spotkania  przygoto-
wując dla publiczności napoje, sło-
dycze i owoce.

M.W.
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Wakacje trwają. Atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
 oferują: przysuski Dom Kultury i Muzeum im. Oskara Kolberga

Wakacje z Domem Kultury
Rajd rowerowy zakończony spotka-
niem integracyjnym na „Skałkach” 
dla  dzieci  i  młodzieży  ze  świetlic 
wiejskich  zorganizował  Dom  Kul-
tury.  W  czwartek  12  lipca  sprzed 
świetlicy  w  Kozłowcu  wyruszyła 
na  trasę  rajdu  grupa  rowerzystów. 
Z  Kozłowca  drogami  leśnymi  ro-
werzyści  przejechali  na  „Skałki”. 
Pierwszy etap rajdu był najtrudniej-
szy, trasa prowadziła pod górkę. Ro-
werzyści dzielnie  ją pokonali, a na 

„Skałkach” dołaczyła do nich kolej-
na grupa, która przybyła na „Skał-
ki”  transportem  samochodowym. 
Na  miejscu  instruktorzy  Domu 
Kultury  oraz  opiekunowie  świetlic 
poprowadzili  konkursy  i  zabawy 
sportowo  –  rekreacyjne.  Był  bieg 
w  workach,  przeciąganie  liny,  gry 
z  piłką  i  wiele  innych.  Organiza-
torzy  zapewnili  uczestnikom  rajdu 
poczęstunek, były gorące kiełbaski 
i napoje. Dopisała pogoda i humory.


