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Podziękowanie za bogatą 
twórczość o Przysusze
Edward Pawlik – literat, publi-
cysta i poeta został wyróżniony 
przez samorządowe władze Gmi-
ny i Miasta Przysucha za publi-
kacje książkowe, publicystykę 
i poezję o Przysusze, jej historii, 
mieszkańcach i najważniejszych 
wydarzeniach. Bogata twórczość 
Pana Edwarda stawia go w gro-
nie ludzi szczególnie zasłużonych 
w promowaniu miasta.
Przypomnijmy, że choć pan Edward 
Pawlik urodził się w Warszawie, 
a mając wykształcenie budowlane 
pracował w różnych częściach kra-
ju i poza nim, to jest bardzo silnie 
– rodzinnie związany z Przysu-
chą. Ma wykształcenie budowlane 
i dziennikarskie. To właśnie Przy-
susze poświęcił w ostatnich la-
tach swoją literacką uwagę. Wydał 
„Wspomnienia dawnej Przysuchy”, 
„Ze Skrzyńska przez Europę do oj-

czyzny. Wojenne i powojenne losy 
Jana Szymaniaka”, książki o przy-
suskiej nekropolii, o historii chóru 
parafialnego i szereg tekstów pu-
blicystycznych, publikowanych na 
łamach „Informatora Przysuchy” 
pod wspólnym tytułem: Okiem 
z Wichrowego Wzgórza. W ubie-
głym miesiącu ukazała się kolejna 
książka p. Edwarda Pawlika „Przy-
sucha 2016. Okiem z Wichrowego 
Wzgórza”.
Za zaangażowanie w życie społecz-
ne i gospodarcze miasta Burmistrz 
Przysuchy wystosował do p. Edwar-
da Pawlika list z wyrazami podzię-
kowania i uznania. List oraz sym-
boliczny bukiet kwiatów wręczyli 
autorowi podczas sesji Rady Gminy 
i Miasta: Burmistrz Przysuchy Ta-
deusz Tomasik, Zastępca Burmi-
strza Adam Pałgan i Przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta Mirosław 

Pierzchała. Radni powstając, wyra-
zili autorowi szacunek.
 – Dziękuję w imieniu własnym, sa-
morządowych władz miasta i gminy 
oraz wszystkich przysuszan za Pana 
zaangażowanie w życie społeczne 
miasta, za wyjątkową twórczość 
wzbogacającą wiedzę o Przysusze 
dawnej i współczesnej – powiedział 
do Edwarda Pawlika Zastępca Bur-

mistrza Przysuchy Adam Pałgan.
 – Piszę o Przysusze, bo ...nikt dotąd 
tego nie robił. Piszę o Przysusze, bo 
jest mi bliska, bo uważam, że to 
miasto zasługuje na to, aby wspo-
mnienia z jego życia społecznego, 
gospodarczego pozostały na trwale 
zapisane – powiedział Edward Paw-
lik dziękując Burmistrzowi i rad-
nym za słowa uznania.

W oświacie remonty i porządki
Przygotowanie gminnych placó-
wek oświatowych do roku szkol-
nego 2018/2019 było głównym 
tematem obrad Rady Gminy 
i Miasta Przysucha podczas sesji 
23 sierpnia br.
W czwartek 23 sierpnia radni Rady 
Gminy i Miasta zapoznali się z in-
formacją Przysuskiej Administracji 
Oświaty na temat przygotowania 
szkół i przedszkoli do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2018/2019. Infor-
macji udzielił dyrektor PAO Sławo-
mir Stancelewicz. Przygotowanie 
placówek oceniano pod kątem sta-
nu organizacyjnego i technicznego, 
w tym remontów i prac porządko-
wych wykonywanych podczas tego-
rocznych wakacji.
W przysuskich placówkach oświa-
towych wykonano lub są na ukoń-
czeniu m.in. takie prace jak:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
1 w Przysusze: ułożenie wykładzi-
ny typu “tarkett granit” w sali lek-
cyjnej i zapleczu kuchni, wykonanie 
instalacji elektrycznej w jednej z sal 
lekcyjnych, wymiana lamp oświe-
tleniowych na korytarzu i w salach 
lekcyjnych, malowanie dwóch sal, 
wymiana piasku w obiektach rekre-
acyjnych, malowanie korytarza na 
parterze oraz niektórych pomiesz-
czeń zaplecza kuchni;
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Skrzyńsku: wymiana okien 
w budynku szkoły od strony za-
chodniej i północnej – łącznie zo-
stało wymienionych 38 okien wraz 
z wymianą i montażem parapetów 
zewnętrznych. Ponadto wykonano 
malowanie trzech sal dla oddziałów 
przedszkolnych. trzech sal lekcyj-

nych dla klas I – III, dwóch sal lek-
cyjnych dla klas IV – VIII, biblio-
teki szkolnej i dwóch pomieszczeń 
kuchni. Łącznie zostało pomalowa-
nych 12 pomieszczeń. Ponadto wy-
konano montaż drzwi oraz wykła-
dziny dywanowej w sali zabaw dla 
oddziału przedszkolnego. Wyko-
nano też adaptację pomieszczenia 
na salę „Radosna Szkoła” – wyko-
nano malowanie sali, docieplenie 
izolacyjne oraz położono podłogi. 
Dostosowano też pomieszczenie 
na salę lekcyjną, wykonując tam 
podłogę oraz zabudowę grzejników 
i instalacji centralnego ogrzewania. 
Dokonano adaptacji pomieszczenia 
na pokój socjalny dla pracowników 
obsługi – wykonanie ściany działo-
wej, montaż drzwi, wykonanie pod-
łogi i instalacji elektrycznej, malo-
wanie ścian;
Samorządowe Przedszkole nr 1 
w Przysusze: przebudowa dachu 
na budynku przedszkola ( ok.668 
m2, istniejący dach przebudowano 
na dach wielospadowy o nachyleniu 
25 stopni w konstrukcji krokwiowo 
– jętkowej, pokryty blachodachów-
ką wraz z nową instalacją odgro-
mową). Ponadto wykonano cykli-
nowanie i lakierowanie parkietów 
w dwóch salach zajęć, malowanie 
dwóch sal zajęć i malowanie dwóch 
łazienek.
Zespół Placówek Oświatowych: 
w budynku przy ul. Skowyry 41, 
w ramach projektu „Bajkowe przed-
szkole” zostały przebudowane trzy 
sale lekcyjne, z których zrobiono 
dwie sale dla przedszkolaków oraz 
łazienkę dostosowaną do potrzeb 
przedszkola. Ponadto zostały od-

nowione trzy sale lekcyjne oraz ko-
rytarz główny. W budynku przy ul. 
Warszawskiej 45 pomalowano pięć 
sal lekcyjnych, korytarz na parte-
rze oraz szatnię. Poza tym jak co 
roku w okresie wakacji cała szko-
ła została poddana gruntownemu 
sprzątaniu (czyszczenie i pastowa-
nie podłóg, mycie okien, sprzątanie 
łazienek, sprzątanie terenu szkoły).
Przypomnijmy w tym miejscu, że 
Rada Gminy i Miasta Przysucha na 
sesji 29 września 2017 roku podjęła 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji projektu pt. „Bajkowe 
przedszkole”. Działania w ramach 
projektu obejmują Samorządowe 
Przedszkole nr 3 w Przysusze.
Projekt „Bajkowe przedszkole” 
realizowany jest w okresie od 1 
kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 
2019 roku. Łączna wartość projek-
tu wynosi blisko 823 tys. złotych, 
z czego dofinansowanie to ponad 
658 tys. złotych. W ramach tego 
projektu uruchamia się od 1 wrze-
śnia 2018 roku dwa dodatkowe od-
działy przedszkolne w Samorządo-
wym Przedszkolu nr 3, a wiąże się 
z tym przygotowanie sal, zaplecza 
i zakup wyposażenia niezbędnego 
do prowadzenia zajęć z przedszko-

lakami. Ponadto w ramach projektu 
powiększy się oferta edukacyjna – 
wszystkie dzieci uczęszczające do 
Samorządowego Przedszkola nr 3 
będą mogły skorzystać od nowe-
go roku szkolnego z dodatkowych, 
ponadprogramowych zajęć, między 
innymi z gimnastyki korekcyjnej 
czy spotkań z logopedą.
Projekt realizowany jest w ra-
mach Osi priorytetowej X Edu-
kacja dla rozwoju regionu, dzia-
łanie 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, poddziałanie 
10.1.4 Edukacja przedszkolna – Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.
Rok szkolny 2018/2019 rozpocz-
nie w przysuskich szkołach łącznie 
(oddziały przedszkolne, zerów-
ki, oddziały szkoły podstawowej 
oraz klasy gimnazjalne) 1087 
dzieci i młodzieży. ( PSP 1 – 373, 
ZPO – 519, PSP Skrzyńsko – 195). 
W dwóch samorządowych przed-
szkolach nowy rok szkolny roz-
pocznie łącznie 182 dzieci. W roku 
szkolnym 2018/2019 dowożonych 
do szkół będzie prawie 370 uczniów.
Radni przyjęli informację Przy-
suskiej Administracji Oświaty.
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Dwie dodatkowe sale z zapleczem sanitarnym dla przedszkolaków, wykonane w ramach 
projektu „Bajkowe przedszkole” są już gotowe – mówi Adam Pałgan

O oświacie, 100-leciu Niepodle-
głości i wydarzeniach różnych
Rozmawiamy z Adamem Pałganem Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha

 – Poprosiłam pana o rozmowę 
chwilę po zakończeniu sesji Rady 
Gminy i Miasta, na której głów-
nym tematem było przygotowanie 
przysuskich szkół i przedszkoli 
do rozpoczęcia roku szkolnego 
2018/2019. Radni pozytywnie 
ocenili stan techniczny i organi-
zacyjny w gminnych placówkach 
oświatowych, ale ja poproszę 
o komentarz w sprawie projek-
tu rozporządzenia Ministerstwa 
Edukacji dotyczącego zmian 
w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny w szkołach i placówkach 
oświatowych.
 – Rzeczywiście pod koniec lipca 
resort edukacji skierował do kon-
sultacji publicznych projekt roz-
porządzenia dotyczącego zmian 
w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny w szkołach i placówkach. 
Projekt zakładał m.in. obowiązek 
zapewnienia w szkołach szafek 
dla uczniów, co najmniej 10-mi-
nutowe przerwy międzylekcyjne, 
by umożliwiać uczniowi spożycie 
drugiego śniadania czy obiadu oraz 
rozpisania planu lekcji tak, by za-
jęcia wymagające intensywnego 
wysiłku umysłowego odbywały się 
nie później niż na szóstej godzinie 
lekcyjnej w danym dniu. Dotyczyło 
to przede wszystkim lekcji matema-
tyki. Konsultacje publiczne projek-
tu spowodowały, że MEN wycofało 
się z tych propozycji. Tak więc rok 
szkolny 2018/2019 rozpoczynamy 
na dotychczasowych zasadach. Do-
dam, że w przysuskich szkołach 
długość przerw dostosowywana jest 
do planu lekcji i potrzeb uczniów, 
natomiast jeśli zajdzie taka po-
trzeba, to na pewno w każdej szko-
le miejsce na książki i przybory 
uczniów zostanie wygospodarowa-
ne, na przykład w postaci regału.

 – Jako Zastępca Burmistrza ma 
pan w swoich obowiązkach nad-
zór nad oświatą. Jaka jest pana 
ocena stanu oświaty w Przysusze?
 – Nadzorowanie oświaty to rze-
czywiście moja rola, ale muszę 
podkreślić, że w przysuskich szko-
łach pracuje kadra posiadająca 
wieloletnie doświadczenie i wyso-
kie kwalifikacje. W takiej sytuacji 
możemy mówić raczej o meryto-
rycznej współpracy Burmistrza 
ze szkołami. Z satysfakcją mogę 
podkreślić, że przysuskie placówki 
oświatowe z powodzeniem realizu-
ją od lat liczne projekty edukacyjne. 
Wiele z tych projektów otrzymało 
dofinansowanie środkami z fundu-
szy zewnętrznych. Skorzystaliśmy 
z możliwości, jakie daje w tym za-
kresie między innymi Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. Ale 

realizacja takich projektów, jak na 
przykład „Aktywna tablica” czy 
„Bajkowe przedszkole” nie byłaby 
możliwa bez zaangażowania dyrek-
cji szkół, kadry pedagogicznej oraz 
rodziców. I to jest właśnie najlep-
szy przykład wielostronnej, efek-
tywnej współpracy. Przypomnę, 
że przez wiele lat byłem czynnie 
i bezpośrednio związany z przy-
suską oświatą, dlatego mam pełną 
świadomość jak dużo pracy, osobi-
stego zaangażowania wkłada każdy 
nauczyciel realizujący z dziećmi 
w przedszkolu czy szkole określony 
projekt edukacyjny.

 – Zdarzyło się jednak, chyba 
w Przysusze poraz pierwszy, że na 
trzy tygodnie przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego został od-
wołany ze stanowiska dyrektora 
szkoły jeden z dyrektorów....
 – Tak, to prawda. Burmistrz Przy-
suchy reprezentujący organ zało-
życielski dla szkół podstawowych 
w Przysusze odwołał z dniem 10 
sierpnia br. ze stanowiska dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 pana Grzegorza Jaszczurę. Sy-
tuacje, w których dyrektor szkoły 
może być odwołany są określone 
w sposób wyczerpujący w ustawie 
Prawo oświatowe. Oceny pracy 
dyrektora przeprowadzone przez 
organ prowadzący – Gminę Przy-
sucha i przez organ nadzorujący – 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty 
były spójne i.... obie negatywne. 
Decyzję Burmistrza o odwołaniu 
pana Grzegorza Jaszczury z zaj-
mowanego stanowiska Kuratorium 
zaakceptowało pozytywnie. De-
cyzja o odwołaniu pana Jaszczury 
ze stanowiska dyrektora szkoły 
nie pozbawia go prawa do pracy 
w szkole w charakterze nauczycie-
la. Zarządzanie PSP nr 1, do chwili 
ogłoszenia konkursu na dyrekto-
ra placówki, Burmistrz powierzył 
panu Robertowi Krupie, dotychcza-
sowemu zastępcy dyrektora PSP nr 
1. Szkoła jest gotowa na przyjęcie 
uczniów z pierwszym dzwonkiem 
nowego roku szkolnego.

 – Wróćmy jeszcze do kończących 
się wakacji, a więc czasu, który 
większość z nas spędza urlopowo 
– rekreacyjnie. Panu się to udało?
 – I tak, i nie. Byłem na krótkim 
urlopie, ale są też obowiązki, które 
mogę łączyć z przyjemnością i sa-
tysfakcją. Na pewno był to odbyty 
12 sierpnia w Toporni Ogólnopolski 
Turniej Siatkówki Plażowej o Pu-
char Burmistrza Gminy i Miasta 
Przysucha, zorganizowany przez 
Przysuską Amatorską Ligę Piłki 
Siatkowej i upamiętniający Stulecie 
Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Dla przysuszan nie jest ta-

jemnicą, że jestem mocno związany 
z tą dyscypliną sportu i stąd tym 
większa satysfakcja, że taki turniej 
się odbył. Władzom miasta i gmi-
ny, które reprezentuję mocno leży 
na sercu rozwój wszystkich dys-
cyplin sportowych. Gmina z roku 
na rok powiększa bazę obiektów, 
które mają służyć uprawianiu spor-
tu przez dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe. Mamy w Przysusze profe-
sjonalną halę sportową, przy każdej 
szkole salę gimnastyczną i porząd-
ne boiska, także w poszczególnych 
miejscowościach. Kolejne będą 
powstawać sukcesywnie. Dziękuję 
sympatykom siatkówki z Przysu-
skiej Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej za zorganizowanie turnieju 
z przewodnią ideą: 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

 – Ta idea przyświeca wielu wy-
darzeniom organizowanym 
w Przysusze. Przewodniczy pan 
w mieście i gminie Komitetowi 
Obchodów 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Czy 
zapowiedź uczczenia tej rocznicy 
w dniu 11 listopada br. postawie-
niem pamiątkowego obelisku jest 
aktualna?
 – Tak, jest aktualna. O opracowa-
nie projektu i wykonanie obelisku 
poprosiliśmy radomskiego rzeźbia-
rza Marka Szczepanika, który wy-
konywał dla Przysuchy Ławeczkę 
z Kolbergiem. Zwrócilismy się też 
do konserwatora zabytków o ze-
zwolenie na ustawienie obelisku 
w miejskim parku, w pobliżu muszli 
koncertowej i budynku sądu. Takie 
zezwolenie jest konieczne, bo park 
jest obiektem zabytkowym. Przypo-
mnę, że w składzie komitetu są: Mi-
rosław Pierzchała przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Przysucha, 

Jerzy Kwaśniewski prezes Towa-
rzystwa Kulturalnego im. Oskara 
Kolberga, Mirosław Pilipczuk dy-
rektor Domu Kultury w Przysusze, 
Katarzyna Markiewicz kierow-
nik Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze i Edward Pawlik pu-
blicysta. Wspólnie koordynuujemy 
inicjatywy podejmowane przez po-
szczególne instytucje i organizacje. 
We wrześniu czeka nas na przykład 
trzeci z kolei koncert z cyklu „Powi-
tajmy Niepodległą”, organizowany 
przez Dom Kultury.

 – 19 sierpnia reprezentował pan 
Gminę i Miasto Przysucha na Do-
żynkach Powiatowych odbywają-
cych się w tym roku w Odrzywo-
le. Przysucha nie jest gminą sensu 
stricto rolniczą....
 – Nie jest, ale nie ma to znaczenia, 
ponieważ wszyscy przy okazji świę-
ta plonów pochylamy głowy przed 
ciężką pracą rolników, sadowni-
ków, hodowców, ogólnie mówiąc 
producentów żywności. Co roku 
wspaniałe kobiety z dwóch orga-
nizacji: Koła Gospodyń Wiejskich 
z Janikowa i Stowarzyszenia Razem 
dla Skrzyńska przygotowują na do-
żynki stoiska promocyjne naszej 
gminy. Jestem pełen podziwu dla 
umiejętności kulinarnych i orga-
nizacyjnych tych pań. W tym roku 
równie wspaniale reprezentowały 
Gminę i Miasto Przysucha. Dzię-
kujemy im za to bardzo serdecznie. 
Ale skoro wspominamy już powia-
towe dożynki, to moim życzeniem 
jest, by wreszcie takie odbyły się 
w Przysusze, przepełnione życze-
niami i gratulacjami dla bohaterów 
tego święta.

 – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Hanna Jacobi



Wieczorem, w sobotę 18 sierpnia, 
w Muzeum im. Oskara Kolber-
ga w Przysusze, odbył się nieza-
pomniany koncert. Usłyszeliśmy 
melodie, pieśni Oskara Kolberga 
– wielkiego folklorysty, jak też in-
nych kompozytorów. Muzyczne 
oczekiwania licznie zebranej pu-
bliczności spełniała solistka chóru 
„Canto” z Przysuchy p. Katarzyna 
Bochyńska-Wojdył. Koncert, który 
odbył się w sali „Dembińskich”, 
rozpoczął się od przywitania pu-
bliczności przez p. Ilonę Jaroszek-
-Nowak, dyrektor Muzeum Wsi Ra-
domskiej w Radomiu. Po tym słowo 
wprowadzające do koncertu wygło-
sił p. Karol Sionek, który akompa-
niował artystce. Śpiewaczka – bo 
tak bez wątpienia trzeba nazywać 
p. Katarzynę, a uzasadnieniem tego 
jest jej głos, jego barwa,wykonywa-
ny repertuar, miejsca koncertów, 
w których występuje – zaśpiewała 
kilkanaście pieśni takich kompo-
zytorów jak: Oskar Kolberg Młodo 
zaswatana, Jaskółka, Rojenia wio-
senne, Zakochana, Fryderyk Cho-
pin Piosenka Litewska, Stanisław 
Moniuszko Pieśń wieczorna, Feliks 
Nowowiejski Odejdź Jasiu, Stani-
sław Niewiadomski Otwórz Jasiu, 
Śmieją się złote łany, Tadeusz Sy-
gietyński opr. Dwa serduszka, muz. 
Polonez warszawski, Jan Stefani: 
aria Basi ze śpiewogry Krakowiacy 
i górale, Marek Sewen Tu wszędzie 
jest moja Ojczyzna. Publiczność 
miała po raz kolejny możliwość po-
znania siły Jej głosu, ekspresji wy-
konywania utworów, sposobu wy-

rażania melodii. Słowem – pięknie 
i na wysokim diapazonie. Akom-
paniator p. Karol Sionek przeplatał 
wykonywane przez artystkę utwory 
swoimi, ze swadą wygłaszanymi, 
komentarzami. Wszystkie wykony-
wane pieśni nagradzane były przez 
publiczność rzęsistymi oklaskami. 
Niektóre z utworów wykonane były 
wspólnie z publicznością. Zainspi-
rowała to sama bohaterka koncertu.
Wystąpiła ona w iście operowym 
stroju: w długiej, granatowej sukni 
z kwiatami różowych róż na jej tle /
nie ma tu błędu tautologii/. Jej czar-
ne, długie włosy upięte były w fine-
zyjny kok. Prywatnie towarzyszyły 
p. Katarzynie Jej dwie córeczki 
i ośmioletni syn. Widownia z aplau-
zem odpowiedziała na Jej pytanie, 
czy może wystąpić Jej synek, który 
jest uczniem gry na akordeonie u p. 
Karola Sionka. Mały Antoś wyko-
nał na akordeonie kilka melodii. Na 
zakończenie koncertu śpiewaczka 
podzieliła się z publicznością swoją 
refleksją ze spotkania Jej rodziny 
z rodziną p. Płączyńskiego, któ-
ry akompaniował p. Katarzynie 
podczas Jej majowego koncertu 
w Przysusze. Spotkanie odbyło się 
w Warszawie. Poznała tam znanego 
w naszym kraju kompozytora popu-
larnych piosenek, p. Marka Sewena, 
który zaproponował „naszej” arty-
stce współpracę. Wśród gości kon-
certu byli: Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Mirosław Pierz-
chała, Z-ca Burmistrza Adam Pał-
gan, proboszcz parafii p/w św. Jana 
Nepomucena ks. kanonik Stanisław 
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Koncert – radość dla ucha Traczyński. Wśród 
widowni koncertu 
dominowała żeń-
ska jej część. Kon-
cert zakończył się 
podziękowaniem 
dla artystki owa-
cją publiczności na 
stojąco, a ze stro-
ny organizatorów 
kwiatami wręczo-
nymi śpiewaczce 
przez p. Ilonę Jaro-
szek-Nowak. Wie-
czór został spraw-
nie zorganizowany 
przez zespół pracowników miejsco-
wego Muzeum. Patronat honorowy 

pełnił Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

Edward Pawlik

Powitajmy Niepodległą
W bieżącym roku – Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości – Dom Kultury w Przysusze jest organizatorem cyklu 
koncertów pn. „Powitajmy Niepodległą”. Pieśniami w wykonaniu soli-
stów z akompaniamentem muzyków i opowieściami historyka Jerzego 
Klimka, organizatorzy koncertów ukazują różne okresy historyczne 

i drogę Polaków do niepodległości. Pierwszy koncert odbył się 18 lute-
go br., drugi 3 maja.

Na patriotyczny koncert numer trzy 
Dom Kultury zaprasza

w niedzielę 9 września o godz. 1815

 Usłyszymy utwory z czasów Powstania Warszawskiego, Solidarności 
oraz piosenki hrcerskie i turystyczne. Autorem opracowania muzycz-
nego koncertów jest Marek Kowalski. Zagra zespół muzyczny Domu 

Kultury, a z nim wystąpią soliści Estrady Domu Kultury.

Biblioteka zaprasza 
do Narodowego Czytania
Biblioteka Publiczna w Przysusze 
serdecznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców Gminy i Miasta Przy-
sucha do wspólnego czytania. Jest 
to już siódma edycja ogólnopolskiej 
akcji społecznej Narodowe Czyta-
nie pod patronatem pary prezydenc-
kiej, która propagując czytelnictwo, 
popularyzuje wybitną polską litera-
turę. W tym roku na wspólną lek-
turę Polacy wybrali „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego.
A oto fragment listu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pana 
Andrzeja Dudy skierowanego do 
nas „W  trwającym  roku  stulecia 
odzyskania niepodległości pragnę 
zaprosić Polaków do Narodowego 
Czytania  właśnie  Przedwiośnia. 
Jestem  przekonany,  że  wspólna 
lektura tej pięknej i mądrej książki 
pomoże nam jeszcze bardziej przy-
bliżyć  się  do  doświadczeń  sprzed 
wieku.  Bardzo  zależy  mi  na  tym, 
aby  tegoroczna  akcja,  oprócz  jej 
stałego,  głównego  celu,  którym 
jest  promocja  czytelnictwa,  była 
też  formą  uczczenia  jubileuszu. 

A  zarazem  chcę,  aby  przesłanie 
Żeromskiego wzbogaciło program 
obchodów i wydarzeń o niezwykle 
istotny  i  potrzebny  element  kry-
tycznej  refleksji  nad  dziejami  oj-
czystymi”.
Podobnie jak w poprzednich latach 
do czytania wykorzystamy ławecz-
kę z Oskarem Kolbergiem. Zapra-
szamy Państwa 8 września 2018 
roku na plac Kolberga, na godz. 
1100.
Chętnych do czytania prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie się do 
Biblioteki Publicznej w Przysusze.

Harcerskie wakacje w 100-lecie 
harcerstwa i niepodległości
W terminie 12-26 lipca 2018 r. zu-
chy i harcerze Hufca ZHP Przy-
sucha z drużyn w Przysusze i Po-
tworowie po raz pierwszy od wielu 
lat wypoczywali w swojej bazie – 
w Harcerskim Ośrodku Szkolenio-
wo-Wypoczynkowym „Topornia”.
Przewodnim tematem tegorocznych 
zajęć było 100-lecie powstania har-
cerstwa na ziemiach Polski oraz 
setna rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
Jak co roku wcielając się w role 
i wplatając techniki harcerskie 
w fabułę, aktywnie wypoczywali 
i świetnie się bawili ćwicząc samo-
obronę z druhem Piotrem, techni-
ki kamuflażu, węzłów i musztry 
z druhem Jackiem. Nie zabrakło 
kalamburów, kabaretonu oraz fe-
stiwalu piosenki, który w tym roku 
przybrał formę The Voice of ZHP.
Pod okiem strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przysusze uczyli 
się zasad bezpiecznego wypoczyn-
ku nad wodą. Bardzo interesujące 
było również spotkanie z dzielni-
cowym z Komendy Powiatowej 
Policji. Dzięki uprzejmości dyrekcji 
Powiatowego Centrum Sportu i Re-
kreacji korzystali z basenu i krę-
gielni. Odwiedzili Centrum Nauki 
i Techniki EC1 w Łodzi, wcielając 

się w rolę pracowników elektrowni, 
oglądając w kinie 3D teorię ewo-
lucji Darwina i podróżowali w ko-
smos i z powrotem. Mogli m.in. 
sprawdzić swoją wiedzę i umie-
jętności w grach zespołowych na 
symulatorach, zmierzyć odległości 
w kosmosie, dowiedzieć się jak po-
zyskać prąd, poznać zastosowanie 
magnesu, zbudować model atomu.
Kolejnym przystankiem w podróży 
był Bałtowski Kompleks Turystycz-
ny, gdzie harcerze poznali historię 
rozwoju życia na Ziemi oraz obej-
rzeli blisko 100 modeli dinozaurów 
naturalnej wielkości. Na trasie obej-
rzeli również zamki polskie w mi-
niaturze oraz egzotyczne zwierzę-
ta na górnym zwierzyńcu – bydło 
Zebu, bydło watussi, jak tybetański, 
różne gatunki owiec, kóz, jeleni, 
wielbłądy dwugarbne, lamy, strusie 
afrykańskie, emu, alpaki – to tylko 
niektóre z nich. Na koniec dotarli 
do Sabatówki, gdzie przenieśli się 
do świata wiedźm, czarownic i bia-
łej magii.
W tym roku wypoczynek harcerzy 
wsparli: Gmina Potworów, Urząd 
Miasta i Gminy w Przysusze oraz 
lokalne firmy. W imieniu wszyst-
kich uczestników serdecznie dzię-
kujemy.

phm. Monika Żółcińska ZPiH
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Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyńsku ma 100 lat
W 2018 roku mija 100 lat od zało-
życielskiego zebrania Ochotniczej 
Straży Ogniowej w Skrzyńsku. Ju-
bileusz jest szczególną okazją, aby 
upowszechnić wiedzę o zasługach 
miejscowych druhów, oddać im 
hołd za ofiarność w walce z żywio-
łem, ukazać wielopłaszczyznową 
działalność OSP w Skrzyńsku.
Za oficjalną datę powołania skrzyń-
skiej OSP przyjmuje się 23 kwiet-
nia 1918 roku. Pierwszym prezesem 
jednostki został ks. Stanisław Cha-
tłas, obowiązki naczelnika objął 
Bronisław Karwat. W 1919 roku 
przystąpiono do budowy remizy, 
obiekt powstawał etapami do około 
1926 roku. Większość prac zwią-
zanych z jej budową, pokryciem 
blachą, malowaniem, transportem 
i wyposażeniem wykonali miejsco-
wi rzemieślnicy oraz druhowie.
W latach 20. i 30. XX wieku jed-
nostka dzięki zaangażowaniu m.in. 
komendanta Jana Cieślikowskiego, 
osiągnęła wysoki poziom wyszko-
lenia bojowego. Druhowie odnosili 
liczne sukcesy podczas zawodów 
powiatowych i wojewódzkich. 
Skrzyńska straż na początku lat 
30. wspierała powstawanie struk-
tur Przysposobienia Wojskowego 
i Wychowania Fizycznego. Zapisy 
w Księdze Kasowej wskazują na 
to, że przy OSP zorganizowano nie-
wielki konny oddział Przysposobie-
nia Wojskowego.
Na stanie straży w 1924 roku znaj-
dowała się sikawka ręczna na czte-
rech kołach, dwa węże tłoczne, 1 
drabina, 2 tłumnice, 3 bosaki, 23 
pasy, 14 toporków, 1 beczka, 4 wia-
dra, 1 pochodnia, 42 kaski, 1 mun-
dur (?), 1 tuba alarmowa, 1 torba 
apteczna i 1 termometr. Cennym 
nabytkiem dla miejscowej straży 
był dzwonek alarmowy przekazany 
w darze przez właścicielkę Janiko-
wa Alicję Krasińską w lipcu 1931 
roku. W 1937 roku z polecenia Za-
kładu Ubezpieczeń Wzajemnych 
OSP w Skrzyńsku otrzymała dwu-
kołowy beczkowóz. Na początku lat 
50. straż pozyskała motopompę, zaś 
w następnym roku kupiła w War-
szawie samochód ciężarowy marki 
Opel Blitz. Pierwszym kierowcą 
jednostki został Zygmunt Szyszka. 
Po Oplu sprowadzono do OSP sa-
mochód Star 20 z jednostki wojsko-
wej przy lotnisku w Radomiu, który 
służył straży do 1983 roku. Wów-
czas jednostka otrzymała nieod-
płatnie wóz bojowy Star 244, który 
był w tym okresie jednym z naj-
lepszym samochodów w powiecie. 
Druhowie wskazywali na wydatną 
pomoc ówczesnego proboszcza ks. 
dr. Władysława Stefańskiego i Ta-
deusza Surmacza w pozyskaniu 
tego wozu do Skrzyńska. Na stanie 
OSP Skrzyńsko są obecnie trzy sa-
mochody: Jelcz z 1984 roku, Star 

266 z 1981 roku, przekarosowany 
w 2010 roku oraz Tarpan Iveco 
z 1995 roku. Dwa ostatnie wozy zo-
stały pozyskane w 2007 roku z Ko-
mendy Policji w Zgierzu.
Druhowie wspólnie z organiza-
cją „Strzelec” i młodzieżą szkolną 
dbali o oprawę wszystkich ważnych 
uroczystości religijnych i patrio-
tycznych w Skrzyńsku i okolicz-
nych miejscowościach.
Wraz z wybuchem II wojny świa-
towej zawieszono działalność OSP. 
Po pół roku, w 1940 roku reaktywo-
wano straż. Na pierwszym powo-
jennym walnym zebraniu w 1948 
roku wyłoniono prezesa OSP, któ-
rym został Józef Kusztal, wicepre-
zesem Stanisław Seta, gospoda-
rzem Mikołaj Ciziel, skarbnikiem 
Józef Wrzesień, sekretarzem An-
toni Seta. W tym roku rozpoczęto 
także remont remizy strażackiej.
Kasę straży systematycznie zasilały 
wpływy za wynajem sali w remizie. 
Aby zdobyć środki na zakup lub 
reperację zdewastowanego sprzętu, 
organizowano także loterie i roz-
prowadzano „cegiełki”. Już w 1922 
roku miejscowa straż rozpoczęła 
starania zmierzające do pozyskania 
sztandaru. Dopiero w 1972 roku, 
wdzięczne za ochotniczą służbę 
społeczeństwo Skrzyńska, ufun-
dowało jednostce sztandar, który 
uroczyście przekazano w 1988 
roku podczas obchodów 70-lecia 
straży. Sztandar został udekorowa-
ny medalem „Za zasługi dla Ziemi 
Radomskiej”, a następnie Złotym 
Medalem Pożarnictwa. Na uroczy-
stości 85-lecia OSP w 2003 roku 
Urząd Miasta i Gminy w Przysusze 
ufundował straży nowy sztandar.
W październiku 1982 roku straża-
cy zajęli III miejsce w Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych Gminy 
Przysucha, zaś w sierpniu 1983 
roku OSP ze Skrzyńska zajęła 
I miejsce w IV Zawodach Sporto-
wo – Pożarniczych Jednostek OSP 
Miasta i Gminy Przysucha. Dwa 
lata później na podobnych zawo-
dach uplasowała się na IV miejscu. 
W 1987 roku zajęła III miejsce 
w rywalizacji na szczeblu jednostek 
OSP z gminy Przysucha. W następ-
nym roku druhowie rywalizowali 
już w Radomiu, na szczeblu woje-
wódzkim. Z zawodów przywieźli 
dyplom za zajęcie VIII miejsca we 
współzawodnictwie statutowym 
między jednostkami OSP za 1988 
rok. Bardzo sprawnym strażakiem 
był Mieczysław Dębski, podczas 
zawodów obsługiwał motopompę. 
W 1996 roku druhowie ze Skrzyń-
ska wygrali zawody powiatowe 
w Warce, jednak gmina nie zdecy-
dowała się przekazać funduszy na 
ich wyjazd na mistrzostwa Polski 
w Krakowie.
W 2009 roku Młodzieżowa Dru-

żyna Pożarnicza otrzymała Puchar 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego za zajęcie III miejsca 
w VI Zawodach Sportowo – Po-
żarniczych MDP powiatu przysu-
skiego. W 2012 roku Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza rywalizowała 
na szczeblu powiatowym, zdoby-
wając III miejsce. W zawodach or-
ganizowanych za dwa lata młodzi 
druhowie wywalczyli w Przysusze 
I miejsce. To największy dotych-
czas sukces tej młodej drużyny.
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej włączył w 1997 
roku Ochotniczą Straż Pożarną ze 
Skrzyńska do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotni-
cza Straż Pożarna w Skrzyńsku re-
alizuje zadania wynikające z usta-
wy o ochronie przeciwpożarowej.
Zarząd OSP przed Jubileuszem 
85-lecia niejednokrotnie przedsta-
wiał postulat remontu remizy. Bez 
wsparcia z zewnątrz druhowie sa-
modzielnie przystąpili do pracy. 
Planowano urządzenie Izby pamię-
ci OSP Skrzyńsko. Prace nadzo-
rował Tadeusz Surmacz. Odnoto-
wano liczne wpłaty od miejscowej 
społeczności. Zgromadzone środki 
planowano przeznaczyć na zakup 
płytek podłogowych i elewacyjnych 
z ZPC w Skrzyńsku. Nowy Zarząd 
OSP na czele z prezesem Stanisła-
wem Szustką w 2005 roku rozpo-
czął starania o przeprowadzenie 
modernizacji i rozbudowy zanie-
dbanej remizy. W lipcu 2008 roku, 
na 90-lecie OSP, gmina rozpoczę-
ła remont świetlicy, dobudowano 

drugi nowoczesny garaż od strony 
północnej, podniesiono dach, ocie-
plono budynek, rozpoczęto reno-
wację poszycia dachowego. Przed 
budynkiem ułożono kostkę bruko-
wą i wykonano wjazd do garażu. 
31 sierpnia 2008 roku dokonano 
poświęcenia wyremontowanej re-
mizy oraz odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy na remizie strażackiej. Mszę 
św. sprawował ks. biskup Adam 
Odzimek. Podczas uroczystości 
debiutowała Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza.
Właścicielem gruntu pod którym 
znajduje się obecnie świetlica wiej-
ska i parking przy kościele jest 
Spółka Dla Zagospodarowania 
Wspólnoty Gruntowej Wsi Skrzyń-
sko. Aby mogły być prowadzone 
inwestycje związane z zagospoda-
rowaniem placu z wykorzystaniem 
środków unijnych, Zarząd Spółki 
podpisał umowę dzierżawy grun-
tów na 15 lat. Urząd Miasta i Gmi-
ny w Przysusze pozyskał fundusze 
unijne, dzięki którym można było 
prowadzić prace remontowe przed 
2008 rokiem.
Zarząd kadencji 2015-2019 two-
rzą: Marcin Józwowiak – prezes, 
Andrzej Józwowiak – komendant, 
Janusz Sipa – za-ca komendanta, 
Marek Józwowiak – sekretarz, 
Adam Łochowski – skarbnik, 
Zdzisław Molik – gospodarz, Le-
szek Majchrzak – członek.

P.S. Redakcja IP dziękuje p. dr Agniesz-
ce Zarychcie-Wójcickiej za udostep-

nienie materiałów z historii OSP 
Skrzyńsko.
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Jubileusz skrzyńskich strażaków
100-lecie działalności obchodzi 
w tym roku jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Skrzyń-
sku. Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się w niedzielę 26 sierpnia.
Niedziela 26 sierpnia zapisała się 
dla społeczności Skrzyńska wyjąt-
kowym wydarzeniem. Miejscowa 
jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej obchodziła jubileusz 100-le-
cia istnienia. Uroczystości rozpo-
częto mszą świętą w Sanktuarium 
MB Staroskrzyńskiej, celebrowaną 
w intencji strażaków przez ks. kan. 
Stanisława Traczyńskiego – kapela-
na strażaków. Kapelanowi towarzy-
szył proboszcz skrzyńskiej parafii 
ks. kan. Andrzej Szewczyk.
W drodze do kościoła Jubilatom 
grała Przysuska Orkiestra Dęta 
pod dyrekcją Marka Kowalskie-
go. Druhom towarzyszyły poczty 
sztandarowe zaprzyjaźnionych OSP 
z Przystałowic Dużych, Rdzucho-
wa, Sadów Kolonia, Smogorzo-
wa, Klwowa, Przysuchy, Gielnio-
wa, Zychorzyna. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele sa-
morządowych władz województwa 
mazowieckiego, powiatu przysu-
skiego, gminy i miasta Przysucha 
oraz wojewódzkich, powiatowych 
i miejsko – gminnych władz Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Mimo deszczu i chłodu, chroniąc 
się pod parasolami, na uroczy-
stość licznie przybyli mieszkańcy 
Skrzyńska. Wspólnie uczestniczono 
w modlitwie w intencji strażaków, 
ich rodzin i mieszkańców. Ks. kan. 
Andrzej Szewczyk podkreślił, że 
obchody 100-lecia OSP w Skrzyń-
sku przypadają w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz w 20. rocznicę koronacji 
Obrazu Matki Bożej Staroskrzyń-
skiej.
Po mszy odbyła się uroczysta zbiór-
ka pododdziałów. Zabrzmiał hymn 
Polski, pochyliły się sztandary, 
a na maszt została wciągnięta pol-
ska flaga. Zebranych powitał Pre-
zes Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skrzyńsku druh Mar-
cin Józwowiak. Funkcję dowódcy 
uroczystości pełnił druh Dariusz 
Chwaliński.
Uroczyście dokonano odsłonięcia 

na budynku remizy tablicy upa-
miętniającej 100-lecie skrzyńskiej 
OSP. Tablicę ufundowali mieszkań-
cy. Poświęcił ją ks. kan. A. Szew-
czyk.
W trakcie zbiórki druhowie zasłu-
żeni w służbie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców zostali nagrodzeni 
Odznakami Związku OSP RP, me-
dalami okolicznościowymi i dyplo-
mami uznania.
Medale i wyróżnienia otrzymali:
 – Za wieloletnią, ofiarną działal-
ność w ochronie przeciwpożarowej 
dla dobra społeczeństwa i Rze-
czypospolitej Polskiej Ochotnicza 
Straż Pożarna w Skrzyńsku zosta-
ła uhonorowana Złotą Odznaką 
Związku OSP RP.
 – W uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju i umacniania Związku 
OSP RP druh Tadeusz Szyszka zo-
stał odznaczony Medalem Honoro-
wym im. Bolesława Chomicza.
 – Medal okolicznościowy „Pro 
Masovia” przyznawany przez Mar-
szałka Województwa Mazowiec-
kiego za całokształt działalności 
zawodowej, społecznej, publicznej 
na rzecz Województwa Mazowiec-
kiego otrzymali OSP w Skrzyńsku 
i dh. Tadeusz Szwaczyk.
 – Złoty Medal „ Za Zasługi dla po-
żarnictwa” – druh Krzysztof Kos;
 – Srebrny Medal „ Za Zasługi dla 
pożarnictwa” – ks. kan. Andrzej 
Szewczyk;
 – Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
pożarnictwa” – Witold Bykowski, 
Tomasz Józwowiak, Marcin Józwo-
wiak;
 – Odznakę „Wzorowy Strażak” 
 – Przemysław Regulski, Adam Wi-
jatkowski, Paweł Kapusta, Dawid 
Kędzierski.
 – Za wieloletnią służbę Odznakę 
„Za wysługę lat” otrzymali: Roman 
Nowosielski – 60 lat; Mieczysław 
Kusztal, Waldemar Seta i Stanisław 
Gutowski – 50 lat; Dariusz Piera 
i Janusz Sipa – 45 lat; Marek Sit-
nicki, Witold Figlarz, Mieczysław 
Dębski, Krzysztof Strózik, Adam 
Mirecki i Leszek Majchrzak – 35 
lat; Dariusz Banasik, Mirosław Seta 
s. Ludwika i Robert Kapusta – 30 
lat; Mariusz Masiewicz i Marcin 
Kołodziejczyk – 20 lat.
 – Odznakę„ Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza” otrzyma-
li: Wiktoria Woźniak, 
Maria Jędrzejczak, 
Paweł Regulski, Paweł 
Józwowiak, Szymon 
Kapusta, Szymon Ku-
necki, Jakub Kunecki, 
Piotr Jakubczyk, Filip 
Wójcik, Filip Skalski, 
Dawid Trześniewski, 
Wojciech Wijatkow-
ski, Przemysław Seta, 
Dawid Seta, Mateusz 
Seta.
 – dyplomy uznania od 
Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego: 
Marek Józwowiak, 
Zdzisław Molik, Mariusz Masie-
wicz, Mieczysław Dębski, Ryszard 
Jaworski, Marcin Józwowiak.
Wręczenia medali, odznak i dyplo-
mów dokonali: Bożenna Pachol-
czak Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Mazowsza, dh. Zbigniew Gołąbek 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkie-
go ZOSP RP, Burmistrz Przysuchy 
Tadeusz Tomasik wraz z Zastępcą 
Adamem Pałganem oraz przed-
stawiciele powiatowego i miejsko-
-gminnego zarządu OSP.
W imieniu samorządu Mazowsza 
i wojewódzkich władz ZOSP RP, 
Burmistrzowi Przysuchy za wspie-
ranie działalności OSP na terenie 
gminy i miasta oraz skuteczne sta-
rania o dotacje na zakup sprzętu dla 
strażaków, podziękowali Bożenna 
Pacholczak i Zbigniew Gołąbek. 
Bożenna Pacholczak poinformo-
wała, że wnioski o dotacje złożone 
przez Burmistrza na wyposażenie 
jednostek OSP w gminie Przysucha 
są zaakceptowane i niebawem zo-
staną sfinalizowane.
 Listy gratulacyjne z okazji jubile-
uszu przysłali skrzyńskim straża-
kom: senator RP Stanisław Kar-
czewski, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Starosta Przysu-
ski.
OSP Jubilatka otrzymała też sym-
boliczne upominki: od Starosty 
Powiatu Przysuskiego obraz z wi-
zerunkiem patrona strażaków – św. 
Floriana i od Burmistrza Gminy 
i Miasta Przysucha – sprzęt w po-
staci radiotelefonu. Gratulacje i ży-
czenia z okazji jubileuszu złożył 

druhom Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej mł. 
bryg. Marcin Sokół.
 – Tak znamienity i piękny jubile-
usz skłania do refleksji i dokonania 
pewnych podsumowań – powie-
dział Adam Pałgan Zastępca Bur-
mistrza Przysuchy. – W imieniu sa-
morządu gminy i miasta Przysucha 
chylę głowę przed tymi, którzy 100 
lat temu tę jednostkę w Skrzyńsku 
tworzyli. Oddajemy hołd wszyst-
kim druhom, którzy w okresie tych 
stu lat działali na rzecz bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Wspomnijmy 
tych, którzy odeszli już na wiecz-
ną służbę. Trudno sobie wyobrazić 
dziś życie bez was Drodzy Straża-
cy. Stoicie na straży naszego bez-
pieczeństwa. I za to Wam z całego 
serca dziękujemy. Samorząd gminy 
i miasta Przysucha każdego roku 
przeznacza fundusze na doposaże-
nie jednostek OSP. W tym roku na 
wydatki bieżące OSP przeznaczyli-
śmy ponad 100 tys. zł i 209 tys. zł 
na zakup samochodu pożarniczego 
dla OSP w Przysusze. Wasza OSP 
w Skrzyńsku jest kolejną, dla któ-
rej poczynimy starania w sprawie 
zakupu nowego wozu pożarnicze-
go. Wyróżnionym druhom gratulu-
ję i życzę Wam i Waszym bliskim 
wszelkiej pomyślności – dodał 
Adam Pałgan.
Jubileusz OSP w Skrzyńsku wspól-
nie ze strażakami obchodzili radni 
Rady Gminy i Miasta Przysucha 
z przewodniczącym Mirosławem 
Pierzchałą, sołtysi, prezesi i naczel-
nicy OSP z terenu gminy Przysucha.
Trwałą pamiątką jubileuszu skrzyń-
skich strażaków jest wyjątkowa pu-
blikacja – piękny album wydany 
przez Muzeum im. Oskara Kolber-
ga pt. „100-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skrzyńsku”. Autorem 
książki jest dr. Agnieszka Zarych-
ta-Wójcicka.
Uroczystości zakończył wspólny 
poczęstunek przygotowany przez 
panie ze Stowarzyszenia Razem dla 
Skrzyńska – poczęstunek godny tak 
znamienitego jubileuszu!

H.J.
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Przysucha na Dożynkach Powiatowych 2018
W niedzielę 19 sierpnia, w Od-
rzywole odbyły się Dożynki Po-
wiatowo – Gminne 2018 Powiatu 
Przysuskiego. Święto plonów roz-
poczęto mszą świętą w miejsco-
wym kościele, celebrowaną przez 
ks. bp. Adama Odzimka. Biskup 
w homilii wyraził wielki szacunek 
dla trudu mieszkańców ziemi przy-
suskiej – producentów żywności 
oraz poświęcił wieńce dożynkowe. 
Po mszy uczestnicy dożynek udali 
się na stadion, gdzie podczas części 
oficjalnej, rozpoczętej odśpiewa-
niem hymnu polskiego i prezentacją 
pocztów sztandarowych jednostek 
OSP i przysuskich szkół, gospoda-
rze uroczystości – Starosta Przysu-
ski Marian Niemirski i Wójt Gminy 
Odrzywół Marian Kmieciak oraz 
obecni parlamentarzyści, przedsta-
wiciele resortu rolnictwa i władz 
wojewódzkich Mazowsza, przeka-
zali rolnikom wiele słów podzięko-
wania za pracę i wysiłek, by chleba 
na polskich stołach nie zabrakło. 
Listy gratulacyjne dla rolników 
przysłali Premier RP, Minister Rol-
nictwa i Wojewoda Mazowiecki.
Następnie grupa zasłużonych rolni-
ków z terenu gmin powiatu przysu-
skiego została odznaczona Honoro-
wymi Odznakami „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. Wśród odznaczonych 

był reprezentant Gminy Przysucha 
Andrzej Cichawa.
Odbył się też tradycyjny obrzęd 
przekazania chleba przez staro-
stów dożynek włodarzom powiatu 
i gminy oraz dzielenia się chlebem 
z uczestnikami święta plonów. Sta-
rostami tegorocznych dożynek byli 
państwo Małgorzata i Jacek Koryc-
cy z gminy Odrzywół – sadownicy 
i producenci mleka.
Miasto i Gminę Przysucha na do-
żynkach reprezentowali radni 
Rady Gminy i Miasta z przewod-
niczącym Mirosławem Pierzchałą, 
Zastępca Burmistrza Przysuchy 
Adam Pałgan oraz Sekretarz Gmi-
ny i Miasta Stanisław Wiaderek. 
Analogicznie do lat ubiegłych 
wśród stoisk promocyjnych gmin 
powiatu przysuskiego stanęły dwa 
stoiska reprezentujące Gminę 
i Miasto Przysucha, zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie Razem 
dla Skrzyńska i Koło Gospodyń 
Wiejskich „Zakręcone Babki” z Ja-
nikowa. W tym roku imponujący 
wieniec dożynkowy przygotowały 
panie z Janikowa. I tu należą się 
wszystkim paniom – z Janikowa 
i ze Skrzyńska szczególne wyrazy 
uznania za profesjonalne przygo-
towanie stoisk i zaprezentowanie 
wieńca z wielką klasą. A nie poma-

gała w tym pogoda, bo żar z nieba 
palił i wysoka temperatura dawała 
się wszystkim we znaki. Panie z Ja-
nikowa niosące wieniec wyglądały 
bardzo elegancko ubrane w grana-
towe sukienki. Pomysłową ozdobą 
stroju, dającą w ten upalny dzień 
nieco ochłody, były białe wachla-
rze. Wszystkie panie, ze Skrzyńska 
i Janikowa zadbały o to, by ich stro-
je podczas prezentacji potraw na 
stoiskach były ujednolicone.
Na stoiskach reprezentujących Gmi-
nę i Miasto Przysucha częstowano 
gości pysznym chlebem ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem oraz własno-
ręcznie przygotowanymi potrawa-
mi regionalnymi. Były więc pierogi 
z mięsem i kapustą, polski żur z jaj-
kiem i kiełbasą, kapusta z grochem, 
kulebiaki, wędzone skrzydełka, 
pieczone udka, francuskie paluszki 
na ostro, ślimaczki z mięsem mie-
lonym, kolorowe naleśniki. Panie 
z Janikowa i Skrzyńska zaprezen-
towały też własne przetwory z wa-
rzyw i owoców oraz pyszne, do-
mowe wypieki. Stoiska ozdobione 
były kwiatami, pękami winorośli, 
wieńcami z jarzębiny i aronii oraz 
koszami owoców i warzyw.
Wśród gości dożynkowych obok 
Adama Pałgana Zastępcy Burmi-
strza Przysuchy, Mirosława Pierz-

chały przewodniczącego Rady 
Gminy i Miasta, radnych: Mariana 
Kozieła, Piotra Września, Mieczy-
sława Szyszki spotkaliśmy przed-
stawicieli instytucji i organizacji 
współpracujących z Gminą Przysu-
cha: Jerzego Kwaśniewskiego Pre-
zesa Towarzystwa Kulturalnego im. 
Oskara Kolberga, Jana Kwaśniew-
skiego dyrektora PUP, Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Marcina Sokoła, 
Komendanta Powiatowego Policji 
insp. Adama Czyżewskiego, nad-
leśniczego Nadleśnictwa Przysucha 
Czesława Koryckiego.
– „Zakręconym babkom” z Janiko-
wa za wykonanie pięknego wieńca 
dożynkowego, paniom z obu sto-
warzyszeń, z Janikowa i Skrzyńska 
za przygotowanie stoisk reprezen-
tujących naszą gminę i miasto na 
dożynkach powiatowych, serdecz-
nie dziękuję w imieniu Burmistrza 
Przysuchy, przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta Mirosława 
Pierzchały i radnych – powiedział 
odwiedzając stoiska Adam Pałgan 
Zastępca Burmistrza Przysuchy. – 
Dziękujemy wam w sposób szcze-
gólny, bo wytrwać i tak godnie 
reprezentować naszą gminę w mę-
czącym upale nie było łatwo – dodał 
Adam Pałgan.
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W nowy sezon z nowym trenerem
Piłkarze MKS Oskar Przysucha 
w sobotę 11 sierpnia rozpoczęli 
sezon jesienny IV ligi. Zawodni-
ków przysuskiego klubu prowadzi 
nowy trener – Marcin Sikorski, 
który w ostatnich latach trenował 
piłkarzy LKS Promna. I właśnie 
z zawodnikami tego klubu piłkarze 
Oskara zainaugurowali 11 sierpnia 
nowy sezon. Mecz przegrali 2:1, ale 
już kolejne spotkanie – 15 sierpnia 
z KS Energia Kozienice zakończy-
li zwycięstwem 1:0. Bramkę dla 
Oskara zdobył Mariusz Moskwa 
z karnego. Sobota 18 sierpnia zapi-
sze się w historii Oskara kolejnym 
zwycięstwem. Przysuszanie pew-
nie pokonali Błoniankę Błonie 3:0. 
Bramki zdobyli: Moskwa (30., 42. 
– karny), Śliwiński (85.).
I znów sobota, i dobry mecz. 25 
sierpnia Oskar wygrał 2:0 z GKS 
Wilga Garwolin. Bramki dla Oska-
ra zdobyli Śliwiński (35.), Kołtuno-

wicz (75.).
Wrzesień już w sobotę 1-go, pił-
karze Oskara rozpoczną meczem 
z GKS Pogoń Grodzisk Mazowiec-
ki.
 – Jesienny sezon nasi piłkarze roz-
poczynają pod okiem nowego tre-
nera – mówi Tadeusz Rejmer prezes 
MKS Oskar Przysucha. – Poprzed-
ni, pan Bolesław Strzemiński podjął 
decyzję o odejściu i tę decyzję sza-
nujemy. Dziś w głównym składzie 
Oskara jest 20 dobrych zawodni-
ków i oceniam, że nowy trener sku-
tecznie wykorzysta ich potencjał. 
Pozwoliliśmy na wypożyczenie 
przez inne kluby kilku zawodników 
z grupy młodzieżowej. To dla nich 
szansa na „ogranie” i zdobycie do-
świadczenia. Piłkarzom z nowym 
sezonem życzę udanych meczów, 
a kibicom wielu sportowych wrażeń 
– dodał prezes Oskara.

Kadra – jesień 2018:
Bramkarze: Adam Ciesielski 
(24.02.2000, wychowanek), Mi-
chał Domański (06.05.1991, Ra-
domiak Radom), Paweł Wieczorek 
(29.03.1992, Szydłowianka Szy-
dłowiec). Obrońcy: Michał Gil 
(28.01.1990, Ruszcovia Borkowice), 
Kacper Kępka (07.03.2000, Orlik 
Radom), Filip Lech (12.03.2000, 

Oronka Orońsko), Mariusz Mo-
skwa (30.07.1990, Orzeł Gielniów), 
Paweł Osiński (02.07.1999, Gerlach 
Drzewica), Bartłomiej Włodarczyk 
(10.08.1998, wychowanek), Ceza-
ry Zieliński (25.02.1991, Centrum 
Radom). Pomocnicy: Michał Bojek 
(12.06.1994, Legion Radom), Wajih 
Bouchniba (17.08.1986, US Mona-
stir), Paweł Kapusta (02.08.1999, 
wychowanek), Damian Kołtuno-
wicz (12.10.1999, Broń Radom), 
Adam Najdzik (25.06.1989, Rusz-
covia Borkowice), Jakub Sapieja 
(01.09.1992, wychowanek), Tomasz 
Zagórski (16.11.1994, Szydłowian-
ka Szydłowiec). Napastnicy: Bartło-
miej Madej (08.01.1991, LKS Mie-
rzyn), Patryk Skalski (05.03.1999, 
wychowanek), Przemysław Śliwiń-
ski (09.01.1996, Orzeł Wierzbica).

(Źródło: fanpage MKS Oskar 
Przysucha)

PALPS w 100-lecie niepodległości
Wielkie emocje w Toporni!
W niedzielę 12 sierpnia odbył sie 
Ogólnopolski Turniej Siatków-
ki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Przysucha upa-
miętniający Stulecie Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Zawo-
dy były prowadzone w trzech ka-
tegoriach wiekowych: Open, Old-
boy 55+ i Oldboy 60+. W turnieju 
uczestniczyło wiele mocnych par ze 
zwycięzcami Plaży Open w Rybni-
ku Martinem Chiniewiczem i po-
chodzącym z Przysuchy Michałem 
Koryckim na czele. Poza Michałem 
Koryckim mogliśmy w zawodach 
obserwować kilku przysuszan. 
W kategorii Open uczestniczyło 17 
par. Po wielogodzinnej walce do 
półfinałów dostały się następujące 
pary: Filipowicz/Michalski, Kory-
ciński/Kosz, Chiniewicz/Korycki, 
Kołodziejczyk/Cudziło.
Półfinały dostarczyły kibicom spo-
ro emocji i zwrotów akcji. Pierwszy 
półfinał wygrała para Chiniewicz/
Korycki, która ograła 2:0 parę 
Kołodziejczyk/Cudziło natomiast 
drugi półfinał wygrała para Fili-
powicz/Michalski, zwyciężając 2:1 
parę Koryciński/Kosz.
Przegrani z pófinalów zagrali tzw. 
finał pocieszenia, w którym zwy-
cieżyli Koryciński/ Kosz w stosun-
ku 2:1.
Wielki finał to mecz bardzo wy-
równany, w którym kibice byli 
świadkami wielu widowiskowych 
akcji, jeden i drugi zespół mógł 
zwycieżyć, jednak większe do-
świadczenie przemawiało za parą 
Chiniewicz/Korycki i to oni cieszy-
li sie po ostatnim gwizdku sędzie-
go ze zwycięstwa. Mecz finałowy 
skończył się wynikiem 2:1.
Nie mniejsze emocje mogliśmy ob-

serwować w kategoriach Oldboy, 
w których wystąpiło w sumie 17 
par. Po wielu ciekawych meczach, 
udało sie wyłonić zwycięzców.
Kategoria 55+: 1. Ziętkowski/Do-
bersztyn; 2. Ostrowski/Tomaszew-
ski; 3. Strzycki/Komorowski.
Kategoria 60+: 1. Poinc/Więcek; 2. 
Ziętkowski/Zalewski; 3. Ungenheu-
er/Dąbrowski.
Zarówno zawodnicy, jak i kibice 
podkreślali bardzo dobry poziom 
gry oraz atmosferę panujacą na 
turnieju. Za organizację zawodów 
Open odpowiadał Adam Ślęzak, 
a za kategorie Oldboy Andrzej Fe-
dorczyk. Obaj bardzo dobrze wy-
wiązali się ze swoich ról.
 Organizatorzy dziękują kibicom 
i zawodnikom oraz wszystkim 
sponsorom za pomoc, bez nich ten 
turniej by się nie odbył. Sponsorami 
turnieju byli: Gmina i Miasto Przy-
sucha oraz liczne firmy prywatne.
Organizatorzy dziękują za zaanga-

żowanie i pomoc panu 
Adamowi Pałganowi 
Zastępcy Burmistrza 
Przysuchy. – Widać 
że władzom Gminy 
zależy na organizacji 
imprez sportowych – 
podkreślił jeden z or-
ganizatorów.
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Roztańczona Przysucha
Potańcówka u Oskara Kolberga

Wesele na medal

Kapele: Tadeusza Lipca z Wygna-
nowa, Janka Maraska z Przysuchy, 
Tomasza Stachury z Długiego k. 
Przystałowic, Bolesława Mocar-
skiego z Huty-Brzezinki i Sylwestra 
Gajdy z Potworowa zagrały w nie-
dzielę 29 lipca w parku miejskim, 
w Przysusze. Muzycy zaprosili 
publiczność do tańca w rytm po-
lki, oberka, mazurka i krakowiaka. 
„Potańcówka u Oskara Kolberga”, 
zorganizowana przez przysuski 

Dom Kultury z okazji 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości zgromadziła wielu przysu-
szan – sympatyków polskich tań-
ców ludowych. Zabawę w pewnym 
momencie przerwała burza, ale 
roztańczeni przysuszanie nie zrezy-
gnowali. Przed ulewnym deszczem 
schronili się w koncertowej muszli 
i tam przy akompaniamencie kapel 
kontynuowali potańcówkę.

Tegoroczny przegląd zespołów we-
selnych, zorganizowany przez Dom 
Kultury w Przysusze i Stowarzy-
szenie Akademia Pomocy przeszedł 
wszelkie oczekiwania. Tak tłoczno 
w parku miejskim dawno nie było. 
Przysuszanie na przegląd przybyli 
całymi rodzinami i nie próżnowali. 
Nawet burza, która tego dnia prze-
szła nad Przysuchą, nie popsuła we-
selnej atmosfery, humorów i ochoty 
do tańca. Dla najmłodszych uczest-

ników imprezy organizatorzy za-
pewnili dmuchane zjeżdżalnie 
i atrakcyjne zabawy z animatorami.
W środę 15 sierpnia dla „weselni-
ków” zagrały zespoły: The Best 
z Wyśmierzyc i Taksięgra z Kielc 
oraz Kapela Jacka Bursy z Guzowa. 
Gwiazdą wieczoru był występują-
cy poza przeglądem Zespół Cliver. 
Przy dźwiękach znanych przebo-
jów bawiono się do późnych godzin 
wieczornych.
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7 sierpnia z parafii św. Jana Ne-
pomucena w Przysusze wyruszyła 
już po raz 39. Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę. Tego samego dnia 
około 230 pątników wyruszyło 
ze Skrzyńska, z parafii pw. św. 
Wojciecha wraz z pielgrzymami 
z parafii Miłosierdzia Bożego 
w Przysusze.
„Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym” – to hasło tegorocznej 
pielgrzymki. 7 sierpnia już po raz 
39. wyruszyła na pątniczy szlak 

piesza pielgrzymka na Jasną Górę 
z parafii św. Jana Nepomucenia 
z Przysuchy. Grupa nr 7 pod prze-
wodnictwem księdza Norberta Piw-
nika została wprowadzona przed 
obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej 13 sierpnia br. w koszulkach 
ufundowanych przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Przysucha. Grupie 
towarzyszył proboszcz – ks. kano-
nik Stanisław Traczyński.
 Najmłodszy pielgrzym Jaś Stępeń 
miał 5 lat, a najstarszy – pani He-

lena Nocoń 72. „Siódemka” choć 
nieliczna, lecz wielka duchem 
i umocniona wiarą, przed tron Mat-
ki Jasnogórskiej z ufnością zaniosła 
wszystkie prośby i dziękczynienia 
parafian. Rekolekcje w drodze to 
czas głębszego obcowania z Bo-
giem oraz bliźnim, to również 
sprawdzian i pokonywanie wła-
snych słabości, czas modlitwy, ale 
również śpiewu i radości.
Uczestnicy 39. pielgrzymki już dziś 
zachęcają do uczestnictwa w przy-

szłorocznej, jubileuszowej piel-
grzymce. Przysuska grupa włączy 
się w ogólnopolskie pielgrzymo-
wanie po raz 40. i jako pierwsza 
wejdzie na wały klasztorne wpro-
wadzając tym samym kolumny 
diecezji radomskiej. „Dołącz już 
dziś uczestnicząc we mszy świętej, 
w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca o godzinie 17., odprawianej 
w intencji pielgrzymów” – apelują 
pątnicy.


