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dziewcząt i chłopców.
Zgromadzonych na uroczysto-
ści rozpoczęcia roku szkolnego 
uczniów, ich rodziców oraz nauczy-
cieli przywitali: wicedyrektor ZPO 
Ewa Kania i dyrektor ZPO Leszek 
Wamil. Dyrektorzy przedstawili 
nowym uczniom – klasom pierw-
szym oraz czwartym ich nowych 
wychowawców. Dyrektor Leszek 
Wamil wyraził nadzieję, że wszy-
scy uczniowie rozpoczynający 
naukę, poczują się w szkole wspa-
niale, nawiążą nowe przyjaźnie, 
a przede wszystkim rozwijać będą 
swoje talenty i doskonalić umiejęt-
ności w różnych dziedzinach. Pod-
kreślił, że cały czas trwają prace 
nad jak najlepszym wyposażeniem 
szkoły. Uczniowie z nowym rokiem 
szkolnym rozpoczęli naukę w wy-
remontowanych, dostosowanych 
do ich potrzeb salach. Placówka 
wyposażona została w dwie tablice 
interaktywne w ramach projektu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Aktywna tablica”, a przedszkola-
ki korzystać będą z pięknych, ko-
lorowych sal, które przygotowano 
i wyposażono w ramach projektu 
„Bajkowe Przedszkole”.
Mamy nadzieję, że ten rok szkolny 
będzie dla wszystkich przedszkola-
ków i uczniów wspaniałą przygodą.
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Skrzydła opadają...
W sobotę, 8 września w Skrzyńsku 
odbył się jubileusz 20-lecia korona-
cji Matki Bożej Staroskrzyńskiej 
połączony z uroczystym odsłonię-
ciem pomnika Orła Białego. Uro-
czystość odbyła się w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Miała więc dla mieszkań-
ców gminy Przysucha, przybyłych 
do skrzyńskiego sanktuarium, cha-
rakter religijno – patriotyczny. Było 
pięknie, ale ... do czasu. Do czasu, 
kiedy głos zabrał Starosta Przysu-
ski Marian Niemirski.
Chciałoby się powiedzieć: „ręce 
opadają”, kiedy gospodarz uroczy-
stości mentorskim tonem odnosi 
się do największych katolickich 
i patriotycznych wartości, i jedno-
cześnie mówiąc o pomniku Orła 
Białego szerzy nieprawdę.
 – Historia tego pomnika (pomni-
ka Orła Białego – przyp. red.) jest 
skomplikowana tak jak historia 
całej naszej Ojczyzny. Osiem lat 
temu moje środowisko postanowi-
ło w programie wyborczym umie-
ścić właśnie budowę tego pomnika. 
Niestety, zwróciliśmy się do mia-
sta i w mieście Przysucha nie było 
miejsca do tej pory na ten pomnik – 
to słowa Starosty Mariana Niemir-
skiego, wypowiedziane 8 września 
w Skrzyńsku, które można odsłu-
chać na stronie internetowej Radia 
Plus.
Pominę demagogiczne stwierdzenie 
pana Starosty, iż historia pomnika 
jest skomplikowana tak jak historia 
całej naszej Ojczyzny i przypomnę 
Panu Staroście oraz naszym Czy-
telnikom prawdziwą i zupełnie nie-
skomplikowaną historię pomnika.
Prawdą jest, że w 2014 roku – roku 
wyborów samorządowych na VII 
kadencję, pan Starosta i jego śro-
dowisko postanowili postawić po-
mnik Orła Białego w Przysusze. 
Wybrali też lokalizację w mieście 
– Plac 3 Maja. Zamiar ten, o ile do-
brze pamiętam, pan Starosta ogłosił 
na spotkniu noworocznym w stycz-
niu 2014 roku. Zapomniał tylko, że 
Plac 3 Maja to teren, którego wła-
ścicielem jest Gmina Przysucha 
i przed ogłoszeniem tak szczytnego 
zamiaru należało zwrócić się do 
właściciela terenu i uzyskać apro-
batę Burmistrza oraz Rady Gminy 
i Miasta Przysucha. Nie zrobił tego, 
samorządowe władze Gminy i Mia-
sta Przysucha zwyczajnie zlekcewa-
żył. Nie próbował rozmawiać, nie 
zastosował wymaganej w takich 
przypadkach urzędowej korespon-
dencji. Wystąpił za to na łamach 
„Ziemi Przysuskiej” wydawanej 
przez Powiat z ostrym w tonie ata-
kiem w kierunku samorządowych 
władz miasta, by te wyraziły zgodę 

na postawienie po-
-mnika na Placu 3 
– Maja.
„Idea powstania po-
mnika Orła Białego 
w Przysusze jest ze 
wszech miar słusz-
na” – taką opinię 
wyrazili wówczas 
na łamach Infor-
matora Przysuchy: 
Tadeusz Tomasik 
Burmistrz Przysu-
chy, ks. kan. Sta-
nisław Traczyński 
proboszcz parafii 
pw. św. Jana Ne-
pomucena, której 
kościół znajduje się 
przy Placu 3 Maja 
i Leszek Wamil ówczesny przewod-
niczący Rady Gminy i Miasta.
Gmina poszła dalej: zleciła ar-
chitektom opracowanie projektu 
zagospodarowania Placu 3 Maja 
z uwzględnieniem usytuowania tam 
wspomnianego pomnika. Archi-
tekci wydali opinię, że Plac 3 Maja 
w Przysusze nie jest architektonicz-
nie dobrym miejscem na usytuowa-
nie pomnika. Plac ma formę mini 
parku, jest zadrzewiony, a obiek-
tem, który zdaniem architektów po-
winien być odsłonięty i szczególnie 
wyeksponowany, jest zabytkowy 
XVIII – wieczny kościół.
Ta opinia zadecydowała, że Bur-
mistrz Przysuchy i jego środowisko 
dyskutowali nad znalezieniem dla 
pomnika innej lokalizacji w mie-
ście. W wyniku tych rozmów Bur-
mistrz Przysuchy zaproponował, 
by pomnik Orła Białego stanął 
w miejskim parku, na wielkim 
klombie przed zabytkowym budyn-
kiem muzeum, w pobliżu siedziby 
Starostwa Powiatowego i trzech 
funkcjonujących tam szkół, w tym 
dwóch powiatowych. Dodam, że 
propozycja tej lokalizacji pojawiła 
się po raz pierwszy pod koniec 2014 
roku. Brak jednak konstruktyw-
nej reakcji ze strony Powiatu oraz 
cisza, jaka zapanowała w temacie 
spowodowały, że we wrześniu 2017 
roku Burmistrz Przysuchy Tadeusz 
Tomasik i Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Mirosław Pierzcha-
ła wystosowali do Starosty Przy-
suskiego Mariana Niemirskiego 
pismo, które w oryginalnej wersji 
zamieszczamy obok na stronie 3. 
Jest w nim deklaracja ze strony sa-
morządu Gminy i Miasta Przysucha 
dotycząca wspólnego Gminy i Po-
wiatu obchodzenia 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, nadania parkowi miejskiemu 
w Przysusze imienia „Parku Orła 
Białego” i postawienie pomnika 

z Orłem Białym na klombie przed 
Muzeum im. Oskara Kolberga.
Powtórzę w tym miejscu: ręce opa-
dają, gdy na taką propozycję pan 
Starosta mówi: nie! i jak się dowie-
działam argumentuje, że w zadrze-
wionym parku pomnik narażony 
będzie na ... ptasie odchody. (Tak, 
jakby na Placu 3 Maja i w każdym 
innym nie było drzew i ptaków – 
uwaga red.) Ręce opadają ...
Pan Starosta najwyraźniej świado-
mie prawdę pomija. Władze Przy-
suchy znalazły miejsce dla pomnika 
i była to godna lokalizacja, w cen-
trum miasta, nie, jak pan Starosta 
stwierdził w swoim wystąpieniu na 
uroczystości w Skrzyńsku, gdzieś 
na peryferiach. Historia pomnika 
nie jest więc, jak to określił pan 
Starosta – skomplikowana, choć 
odsłaniając jej kulisy wypada przy-
pomnieć, że kiedy pan Starosta nie 
postawił pomnika na gminnym Pla-
cu 3 – Maja w Przysusze, to posta-
nowił tam postawić okazały krzyż. 
Ale tym razem reprymendę udzielił 
mu sam ks. bp Henryk Tomasik, 
który kategorycznie sprzeciwił 
się próbie wykorzystania krzyża – 
symbolu wiary i katolickiej religii, 
do spełnienia wyborczych ambicji.
Odsłońmy kulisy tej historii jeszcze 
bardziej. Na uroczystości 20-le-
cia koronacji Matki Bożej Staro-
skrzyńskiej i odsłonięcia pomnika 
Orła Białego, organizowanej przez 
Powiat Przysuski i Parafię św. Woj-
ciecha w Skrzyńsku zaproszono 
niezwykle liczne grono gości. Za-
proszenie otrzymali też Burmistrz 
Przysuchy i Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Przysucha, nie za-
proszono jednak Zastępcy Burmi-
strza. Świadomie?
– Uważam, że tak, świadomie – 
mowi Tadeusz Tomasik Burmistrz 
Gminy i Miasta Przysucha. – Mój 
Zastępca, Adam Pałgan w paź-
dziernikowych wyborach samorzą-

dowych kandyduje na Burmistrza 
Przysuchy. Jest najwyraźniej dla 
niektórych kandydatem niewygod-
nym, bo nie prowadzi sztucznej 
wyborczej gry. Wypada zadać sobie 
pytanie, dlaczego temat pomnika 
Orła Białego Starosta Przysuski 
i jego środowisko podejmowało 
kilkakrotnie, ale wyłącznie w roku 
wyborczym – 2014 i 2018? Dla 
mnie odpowiedź jest jasna. Dodam, 
że cztery lata temu w obecności bp 
Henryka Tomasika obaj, ja i Staro-
sta Niemirski, zobowiązaliśmy się, 
że się spotkamy i temat lokalizacji 
pomnika przedyskutujemy. Dwu-
krotnie wówczas prosiłem pana Sta-
rostę o spotkanie, ale nie znalazł on 
czasu by do niego doszło. Pomnik 
leżał w magazynie, a dziś po czte-
rech latach i przed wyborami temat 
wraca i znów jest wykorzystywa-
ny przeciwko Przysusze – Miastu 
i Gminie, a tak na prawdę przeciw-
ko ludziom, mieszkańcom miasta 
i miejscowości na terenie naszej 
gminy – dodaje Tadeusz Tomasik.
– Mimo, że nie zostałem zapro-
szony na uroczystości w Skrzyń-
sku, uczestniczyłem w nich, bo 
jako swojego Zastępcę, sygnował 
mnie do tego Burmistrz Przysu-
chy – mówi Adam Pałgan Zastępca 
Burmistrza. – Z niedowierzaniem 
słuchałem, jak panu Staroście Nie-
mirskiemu lekko przychodzi mijać 
się z prawdą i stawiać samorządowe 
władze Przysuchy w złym świetle. 
Z moją opinią zgodna jest decydują-
ca większość radnych Rady Gminy 
i Miasta Przysucha – dodał Adam 
Pałgan.
„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 
na których duch ludzki unosi się ku 
kontemplacji prawdy” – to słowa bł. 
św. Jana Pawła II. Ja skromnie do-
dam, że „skrzydła opadają...”, gdy 
prawdy się nie szanuje.

Hanna Jacobi

Pierwszy dzwonek za nimi
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczę-
ło w przysuskich szkołach łącznie 
1087 dzieci i młodzieży (oddziały 
przedszkolne, zerówki, oddziały 
szkoły podstawowej oraz klasy 
gimnazjalne). W dwóch samorzą-
dowych przedszkolach nowy rok 
szkolny rozpoczęło łącznie 182 
dzieci. 3 września w przysuskich 
placówkach oświatowych odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2018/2019.
Najwięcej, bo ponad 500 dzieci 
rozpoczęło nowy rok szkolny w Ze-
spole Placówek Oświatowych. 3 
września powitały go przedszkola-

ki z Samorządowego Przedszkola 
nr 3 i uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2, w tym uczniowie 
klas III gimnazjalnych. Spotkania 
rozpoczynające rok szkolny odbyły 
się w budynkach ZPO przy ulicy 
Skowyry 41, gdzie oprócz przed-
szkolaków, w tym sześciolatków, 
rozpoczęli naukę uczniowie klas 1-3 
i przy ulicy Warszawskiej 45, gdzie 
uczęszczają dzieci sześcioletnie 
w dwóch oddziałach przedszkol-
nych, uczniowie klasy 1 i 2, klas 4-8 
oraz klas III gimnazjalnych – łącz-
nie w 25 oddziałach. Dwa oddziały 
są oddziałami o profilu sportowym 

– klasa VIII to klasa o profilu pił-
ki siatkowej dziewcząt i chłopców 
oraz klasa VI o profilu piłki nożnej 

Będzie 
dziewiąty 
obwód
Rada Gminy i Miasta Przysucha na 
sesji 13 września podjęła uchwałę 
w sprawie utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania nr 9 w wybo-
rach samorządowych, zarządzo-
nych na dzień 21 października 2018 
r. Siedzibą obwodowej komisji wy-
borczej jest Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Przysusze przy ul. Partyzan-
tów 8.
Zgodnie z ordynacją wyborczą 
tworzy się obwody głosowania 
w szpitalach i w zakładach pomocy 
społecznej, jeżeli w dniu wyborów 
będzie w nich przebywać co naj-
mniej 50 wyborców.



Z obrad Rady Gminy i Miasta Okiem z Wichrowego Wzgórza
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O budżecie i inwestycjach 
w pierwszym półroczu
W czwartek 13 września radni 
Rady Gminy i Miasta ocenili wy-
konanie budżetu gminy za I pół-
rocze 2018 roku oraz zapoznali 
się z informacją o realizacji zadań 
inwestycyjnych w roku bieżącym.
Dochody gminy za pierwsze sześć 
miesięcy 2018 roku wyniosły 
22,7 mln zł, natomiast wydatki – 
19,3 mln zł. W I półroczu docho-
dy budżetowe wykonane zostały 
w 53,6% planu rocznego. Pozytyw-
nym elementem realizacji budżetu 
w I półroczu br. jest fakt, iż docho-
dy własne gminy z tytułu podatków 
od osób fizycznych i prawnych oraz 
opłat lokalnych wykonane zostały 
w 53,3 % planu rocznego.
Wśród wydatków poniesionych 
z budżetu Gminy w I półroczu br. 
najpoważniejszą pozycją są, jak co 
roku, koszty utrzymania placówek 
oświatowych. Za sześć miesięcy 
wyniosły one blisko 6,6 mln zł.
Kolejna pozycja to wydatki związa-
ne z pomocą społeczną, w tym m.in. 
opłaty za pobyt 9 osób w domach 
opieki społecznej, zasiłki i pomoc 
w naturze, zasiłki stałe, dodatki 
mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, 
które łącznie wyniosły ponad 1,0 
mln zł. Natomiast łączna kwota 
wydatków związanych z pomocą 
Rodzinie wyniosła w I półroczu br. 
prawie 5,3 mln zł, w tym wydatki 
na realizację programu „Rodzina 
500 plus” ponad 3,4 mln zł.
Warto podkreślić, że wydatki zwią-
zane z obsługą i realizacją świad-
czeń rodzinnych wyniosły 105,7 
tys. zł, w tym z dotacji budżetu 
państwa 48,4 tys. zł i ze środków 
własnych gminy 57,3 tys. zł.
Na realizację programu rządowego 
„Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania” wydatkowano prawie 40 
tys. zł, w tym ze środków własnych 
gminy 16,2 tys. zł i z dotacji z bu-
dżetu państwa 23,7 tys. zł. W ra-
mach programu zapewniono gorący 
posiłek dla 118 osób w szkołach, 
przedszkolach i stołówkach oraz 
przyznano zasiłki celowe na zakup 
żywności dla 6 rodzin.
Wydatki związane z gospodarką 
komunalną, w tym na zadania z za-
kresu gospodarki odpadami, utrzy-
manie zieleni, oświetlenie ulic, 
placów i dróg, wyniosły prawie 1,7 
mln zł.
Na zadania w ramach ochrony 
zdrowia, w tym m.in. na realizację 
programów zwalczania narkomanii 
i przeciwdziałania alkoholizmowi 
Gmina wydała 110,8 tys. zł.
Na działalność w zakresie opieki 
wychowawczej, w tym utrzymanie 
świetlic szkolnych i pomoc mate-
rialną dla uczniów wydatkowano 

ponad 162,5 tys. zł.
Na działalność w zakresie kultury 
fizycznej wydano łącznie kwotę 
prawie 178,2 tys. zł, w tym m.in. na 
utrzymanie obiektów sportowych, 
organizację Biegu Hubala, innych 
turniejów i zawodów sportowych, 
dotację dla MKS „Oskar”.
Utrzymanie ośrodków kultury, 
świetlic wiejskich i biblioteki oraz 
ochrona zabytków i opieka nad 
nimi to w I półroczu 2017 r. roku 
koszt 821 tys. zł.
Największy udział w wydatkach 
ogółem stanowiły wydatki na 
oświatę, rodzinę oraz gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W I półroczu 2018 r. wartość pod-
pisanych umów i kwota wydatków 
na realizację zadań inwestycyj-
nych wyniosła prawie 6,1 mln zł 
i stanowiła 44,17% planowanych 
wydatków na inwestycje w roku 
bieżącym. Przypomnijmy, że 
w budżecie Gminy i Miasta Przy-
sucha na 2018 rok, koszt zapla-
nowanych inwestycji to blisko 13 
mln złotych. Znacznie więcej ani-
żeli w latach ubiegłych. Rok 2018 
zapowiada się pod tym względem 
rekordowo.
Zadania zrealizowane w I półroczu 
br. to:
• wykonano kompletną dokumen-

tację projektowo-kosztorysową 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na 24 posesjach w na-
stępujących miejscowościach: 
Ruski Bród, Gliniec, Smogorzów, 
Skrzyńsko, Krajów, Zbożenna;

• opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej sieci 
kanalizacyjnej w Janikowie, re-
alizowanej w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: Do-
budowa sieci wodno-kanalizacyj-
nej na terenie gminy Przysucha 
– zadanie wykonane dla części 
działek, dla pozostałych w trakcie 
realizacji;

• wykonano dokumentację projek-
tową na dobudowę i przebudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
kanalizacji deszczowej w ciągu 
komunikacyjnym od ul. Świę-
tokrzyskiej do ul. Skowyry i ul. 
Czermińskiego w Przysusze;

• wykonano 9 sztuk przydomowych 
oczyszczalni ścieków w następu-
jących miejscowościach: Ruski 
Bród – 3szt., Smogorzów – 1szt., 
Skrzyńsko – 2szt., Krajów – 
2szt.,Gaj – 1szt.;

• budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Głównej 
w Smogorzowie. Zadanie inwe-
stycyjne w trakcie realizacji – 
wniosek aplikacyjny o uzyskanie 

pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie nie 
został jeszcze rozpatrzony;

• wykonano sieć kanalizacji sani-
tarnej w ul. Ogrodowej, w miej-
scowości Janików o łącznej dłu-
gości: 2 345,00 m, w tym sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej oraz sieć kanalizacji sanitar-
nej ciśnieniowej wraz z montażem 
i uruchomieniem dwóch przepom-
powni. Zadanie w trakcie reali-
zacji – trwa procedura rozruchu 
technologicznego;

• opracowanie dokumentacji pro-
jektowej gniazdowej kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Janów. 
Zadanie w trakcie realizacji;

• opracowanie dokumentacji tech-
niczno – kosztorysowej na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w m. 
Zbożenna. Zadanie w trakcie re-
alizacji;

• zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w miejscowości Ja-
ników poprzez: budowę boiska 
wielofunkcyjnego (do piłki ręcz-
nej, siatkowej, koszykówki i teni-
sa) o nawierzchni poliuretanowej 
z osprzętem, ogrodzeniem terenu 
boiska (piłkochwyty wysokości 
6,00 m i 4,00 m), dojścia z kostki 
brukowej betonowej, wykonaniu 
trawników oraz montażu elemen-
tów małej architektury (ławki, 
stojak na rowery, kosz na śmieci) 
plus ogrodzenie terenu działki 
w systemie panelowym. Zadanie 
w trakcie realizacji, przewidywa-
ny termin wykonania 31.01.2019 
r.;

• opracowanie dokumentacji tech-
nicznej na przebudowę chodni-
ków, poprawę odwodnienia pasa 
drogowego, opracowanie projektu 
stałej organizacji ruchu na drodze 
wojewódzkiej nr 727 – ulicy Le-
gionów Polskich w Przysusze. Za-
danie w trakcie realizacji;

• wykonano dokumentację pro-
jektową instalacji gazowej wraz 
z wymianą kotłów co w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 1 
w Przysusze;

• wykonano częściową wymia-
nę stolarki okiennej w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Skrzyńsku;

• budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w ul. Dembiń-
skich i Słonecznej w Przysusze 

i Skrzyńsku. Zadanie w trakcie 
realizacji – wniosek aplikacyjny 
o uzyskanie pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie nie został jeszcze 
rozpatrzony;

• przebudowa oświetlenia drogo-
wego w ul. Świętokrzyskiej i ul. 
Topornia w Przysusze (droga wo-
jewódzka 749). Zadanie w trakcie 
realizacji;

• budowa zasilania energetycznego 
dla obiektów stadionu miejskiego 
w Przysusze. Zadanie na ukończe-
niu;

• budowa budynku zaplecza so-
cjalnego na stadionie miejskim 
w Przysusze. W związku z odstą-
pieniem przez wykonawcę robót 
w 2017 r. od umowy na realizację 
zadania z przyczyn niezależnych 
od Gminy Przysucha, przeprowa-
dzono nową procedurę przetargo-
wą na dokończenie inwestycji, tj. 
m.in. dokończenie budowy bu-
dynku zaplecza socjalnego na sta-
dionie, budowa ciągów pieszych 
z kostki betonowej, wykonanie 
utwardzenia terenu raz instalacja 
tunelu wyjściowego „szatnia – bo-
isko”. Zadanie zakończone.

Ponadto w I półroczu br. Gmina 
poniosła koszty na realizację takich 
zadań jak:
• przebudowa drogi gminnej ul. 

Grodzkiej w Przysusze – zadanie 
wykonane;

• przebudowa ul. Piłsudskiego 
w Skrzyńsku – jest w trakcie robót 
budowlanych;

• budowa chodnika od Jakubowa 
(ok. 560 m) – wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztoryso-
wej. Zadanie na ukończeniu;

• przebudowa drogi gminnej przy 
Placu Św. Marka w Skrzyńsku – 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej.

W I półroczu br. Gmina dokona-
ła wpłaty 20 tys. zł na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Po-
żarnej z przeznaczeniem na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go dla Komendy Powiatowej PSP 
w Przysusze oraz przekazała dota-
cję w wysokości 12.638,32 zł dla 
Powiatu Przysuskiego na zadanie 
„Budowa systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności o zagroże-
niach dla Powiatu Przysuskiego”.

Gazowa ruszy z sezonem 
grzewczym
Wraz z rozpoczęciem sezo-
nu grzewczego 2018/2019 ruszy 
w Przysusze pierwsza duża kotłow-
nia z wykorzystaniem gazu jako 
paliwa. Modernizacja kotłowni 
przy ul. Radomskiej (za budynkiem 
Domu Kultury) to jedna z najpo-
ważniejszych inwestycji PGKiM 
w Przysusze.
– Jest to inwestycja, która na pewno 
wpłynie pozytywnie na stan infra-
struktury ciepłowniczej w mieście 
i na ogólny stan środowiska – mówi 
Jarosław Korycki prezes PGKiM. – 
Kotłownia przy ul. Radomskiej za-
opatruje w ciepło takie budynki jak 
siedziba Samorządowego Przed-
szkola nr 1, budynek PZU, dwa bu-
dynki melioracji, Dom Kultury, ap-

teka oraz bloki mieszkalne przy ul. 
Radomskiej 13, 12, 10, 8, 6, 7, 5 i 3, 
przy ul. Legionów Polskich 4 i 4A, 
przy ul. Partyzantów 4, 4A i 4B. 
Obok budynków instytucji i firm 
jest to łącznie 247 lokali mieszkal-
nych. Zmodernizowana kotłownia 
ruszy w tym sezonie grzewczym – 
dodaje prezes spółki.
Przypomnijmy, że mieszkańcy 
Przysuchy już od 2016 roku mają 
możliwość przyłączenia się do sie-
ci dystrybucyjnej, sfinansowanej 
i wybudowanej przez spółkę DUON 
Dystrybucja S.A. Na chwilę obecną 
jest to sieć, która obejmuje ulice: 
Warszawską, Wiejską, Polną, Dem-
bińskich oraz Jana Pawła II. Pierw-
szym obiektem gminnym, który jest 

ogrzewany gazem jest budynek Ze-
społu Placówek Oświatowych przy 
ul. Warszawskiej. Warto zauważyć, 
że proces gazyfikacji ma ogromne 
poparcie władz miasta, a DUON 
posiada opracowaną koncepcję lo-

kalizacji sieci dystrybucyjnej na 
terenie całej Przysuchy. Szacuje się, 
że całkowita długość sieci gazowej 
dla miasta Przysucha będzie wyno-
siła ok. 20 km.

Stajemy przed kolejnym wyborem
Ten tekst nie jest przeciwko „ko-
muś”, jest tekstem „za” kimś. Jako 
obywatel i mieszkaniec miasta 
wypowiadam się w sprawie nad-
chodzących wyborów samorządo-
wych. Korzystam tu z gościnności 
redakcji Informatora. Zanim przej-
dę do meritum sprawy, pozwólcie 
Szanowni Czytelnicy na spojrzenie 
wstecz. Mija już 4 lata od chwili 
wyborów obecnych władz Gmi-
ny i Miasta. Nie ma tu miejsca na 
szczegółową analizę dokonań tych 
władz w minionym czteroleciu. Nie 
będę ukrywał – obserwuję miasto 
z wichrowego wzgórza i dokonuję 
– na swój prywatny użytek – bi-
lansu zmian jakie w nim zachodzą. 
Ten bilans wypada pozytywnie. 
Uwzględniając stan możliwości fi-
nansowych Gminy i Miasta widać, 
że nastąpił dalszy rozwój środowi-
ska, w którym żyjemy. Przysusze 
przybywa miejsc, które poprawiają 
jej walory estetyczne, porządkują 
ciągi komunikacyjne, przybywa po-
zycji, które powiększają stan biblio-
grafii o naszym mieście. Jest to po-
twierdzeniem tezy, że miejscowym 
władzom nie są obce sprawy kultu-
ry. Podejmowany przez władze edy-
torski wysiłek pozwala poszerzyć 
wiedzę o naszym mieście – tak do 
wewnątrz, jak i na zewnątrz lokal-
nego otoczenia.
Wszak nie samym chlebem... Roz-
wój miasta, realizacja zaplano-
wanych zamierzeń remontowych, 
modernizacyjnych czy inwesty-
cyjnych w obszarze infrastruktu-
ry, świadczy o trafności wyborów, 
jakich dokonaliśmy my, wyborcy 
z terenu gminy i miasta. Stabilność, 
kompetencja, znajomość potrzeb 
mieszkańców, moralne aspekty 
sprawowania władzy – to wszystko 
sprawia, że nasze miasto omijają – 

skądinąd znane – afery, skandale, 
przekręty, zawiązywanie koterii czy 
nadużycia samorządowych władz. 
To, o czym wyżej napisałem stano-
wi podstawę do wyrażenia uznania 
dla Rady Gminy i Miasta, dla Bur-
mistrza, pracownikom Urzędu oraz 
dla gospodarczych i administra-
cyjnych agend miasta, za ich pracę 
w minionym okresie.
Ale życie płynie nadal... „Coś się 
kończy, coś się zaczyna”. Stanie-
my niebawem przed kolejnym wy-
borem. Dokonywanie wyboru jest 
immanentną człowiekowi koniecz-
nością (już od Adama i Ewy). Bę-
dziemy wybierać – spośród wielu 
kandydatów – nową radę oraz Bur-
mistrza naszej jednostki admini-
stracyjnej, Radę Powiatu oraz nowy 
Sejmik Wojewódzki. Z etymolo-
gicznego ujęcia terminu „wybór” 
wynika, że w każdym przypadku 
potrzebny jest tu namysł, zastano-
wienie nad tym kogo, lub co mamy 
wybrać. Od właściwego wyboru 
zależy czy przyszłość, do której 
zmierzamy, potwierdzi jego traf-
ność, czy ten wybór spełni nasze 
oczekiwania. Zmierzam pomału do 
istoty tego artykułu. Odnośnie wy-
boru Rady Gminy i Miasta, Rady 
Powiatu i Sejmiku Wojewódzkie-
go – nie zabieram głosu, nie znam 
wszystkich kandydatów. Zatrzy-
mam się przy osobie kandydata na 
Burmistrza. Z założenia eliminuję 
polityczne rozważania o kandyda-
cie. Myślę, że władza samorządowa 
stopnia podstawowego nie powinna 
mieć politycznej twarzy. Powin-
niśmy wybrać ludzi, którzy będą 
potrafili współpracować, a nawet 
się spierać, pro publico bono. Wła-
śnie ta idea winna być stale w polu 
widzenia wybranej Rady. Obser-
wuję zmiany kadrowe w Urzę-

dzie. W 2015 r. Burmistrz Gminy 
i Miasta powołał Adama Pałgana 
na wakujące stanowisko Z-cy Bur-
mistrza. To powołanie uznałem, 
jako właściwe. Dotychczas był on 
dyrektorem Publicznego Gimna-
zjum w Przysusze. To jego osobie 
poświęcam część tego tekstu.
Zgłoszenie osoby Adama Pałgana 
jako kandydata na stanowisko Bur-
mistrza Gminy i Miasta Przysuchy 
jest pragmatyczną konsekwencją 
działania jego komitetu wyborcze-
go. Jest naturalnym (choć nie za-
wsze), że na miejsce odchodzącego 
szefa jakiejś jednostki organizacyj-
nej, produkcyjnej, nowym szefem 
zostaje jego zastępca.
Uznaję tą kandydaturę za właści-
wą. Zanim to uzasadnię, pozwólcie 
Szanowni Czytelnicy, że przybliżę 
krótko jego życiorys:
Adam Pałgan urodził się w 1965 
r. w. Przysusze. Tu ukończył szko-
łę  podstawową i liceum 
ogólnokształcące. Wyższe wy-
kształcenie uzyskał na Akademii 
Wychowania Fizycznego w War-
szawie zdobywając tytuł magistra. 
Ukończył podyplomowe studia 
trenerskie i zarządzanie oświatą. 
Od 1990 r. był nauczycielem wy-
chowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 2, a w latach 1999 do 
2002 r. w Publicznym Gimnazjum 
w Przysusze. Pracował z młodzieżą 
jako trener osiągając z nią sukcesy 
w lekkiej atletyce i w siatkówce. 
Od 2002 do 2007 r. był dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 2. Od 2007 
do 2015 r. kierował Publicznym 
Gimnazjum w Przysusze. Od lutego 
2015 r. do chwili obecnej jest Z–cą 
Burmistrza Gminy i Miasta. W jego 
domenie znajdują się: oświata, kul-
tura, sport, mienie komunalne i po-
moc społeczna. Jest on społecznie 
zaangażowany na rzecz środowisk 
kultury, edukacji i sportu. W latach 
2006 do 2013 był przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Centrum”. Jest 
członkiem zarządu Towarzystwa 
Kulturalnego im. Oskara Kolberga 
w Przysusze. Adam Pałgan jest żo-
naty. Ma dwoje dzieci w wieku 25 
i 23 lata.
Moją aprobatę dla tej kandydatu-
ry uzasadniam przede wszystkim 
jego życiorysem. Jest on osobą 
powszechnie znaną w Przysusze. 
Znają go uczniowie, a dziś niektó-
rzy z nich będą w tym roku wy-
borcami. Jest on znany rodzicom 
ówczesnych swoich uczniów. Na 
obecnym stanowisku, pracując przy 
boku długoletniego, doświadczone-
go Burmistrza Tadeusza Tomasika 
zdobył kompetencje w funkcjono-
waniu administracji samorządowej. 
Spotykałem się z nim w różnych 
oficjalnych okolicznościach, w któ-
rych reprezentował miejscową wła-
dzę. Wyniosłem z nich wrażenie, że 
jest to człowiek kompetentny, zrów-
noważony, o fizjonomii budzącej 
szacunek, mający charyzmę. W pu-
blicznych wystąpieniach mówi ade-
kwatnie do okoliczności, w których 
się wypowiada. Życzyłbym sobie, 
aby nasze miasto miało takiego 
Burmistrza. Kandydatowi życzę zaś 
sukcesu w tych wyborach.
Pozwólcie Szanowni Czytelnicy, że 
na zakończenie przywołam tu – sto-
sując pewną metaforę – myśl fran-
cuskiego filozofa Monteskiusza: „ 
Kto chce rządzić ludźmi nie powi-
nien ich gnać przed sobą, lecz spra-
wić, żeby podążali za nim”. Żywię 
przekonanie, że Adam Pałgan po-
siada cechy, aby realizować tę myśl.
P. S. Decyzję Burmistrza Tadeusza 
Tomasika o niewycofywaniu się 
z życia publicznego (w tzw. „kap-
cie”) przyjąłem z zadowoleniem. 
Jego doświadczenie, kompetencje, 
kontakty interpersonalne mogą być 
użyteczne dla przyszłej Rady Po-
wiatu, do której zamierza on kan-
dydować.

Edward Pawlik



Adam Pałgan Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Przy-
sucha: – Kadencja samorządu 
2014 – 2018 to pierwsza, w której 
przyszło mi pracować jako członek 
władz samorządowych na stano-
wisku Zastępcy Burmistrza. Nie-
wątpliwie nominacja na to stano-
wisko była dla mnie wydarzeniem 
bardzo ważnym. Odnosząc się do 
mijających czterech lat, za najpo-
ważniejsze działania z zakresu 
moich obowiązków uważam wdro-
żenie nowego ustroju szkolnego na 
terenie gminy Przysucha. Przy-
pomnę, że do dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego 
zobowiązała nas Ustawa Prawo 
oświatowe z dn. 16 grudnia 2016 r. 
Nie ukrywam, że reforma oświaty 
zawierała dla mnie pewien osobi-
sty akcent. Pracowałem przecież 
jako nauczyciel, a następnie jako 
dyrektor Publicznego Gimnazjum 
w Przysusze, które w myśl ustawy 
ulegało likwidacji. I to właśnie 
mnie, zgodnie z zakresem obo-
wiązków Zastępcy Burmistrza, 
przyszło nadzorować realizację tej 
decyzji w naszym mieście i gmi-
nie. To przykład sytuacji, kiedy 
profesjonalizm i obowiązek trzeba 
przedłożyć nad osobiste emocje. 
Wierzę, że mi się to udało. Warto 
tu przypomnieć, że dostosowanie 
sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkol-
nego na terenie gminy Przysucha 
wymagało wiele pracy, w tym 
uzgodnień, konsultacji, moderni-
zacji pomieszczeń w budynkach 
szkolnych pod potrzeby nowo two-
rzonych klas szkoły podstawowej 
i oddziałów przedszkolnych. Mi-
jająca kadencja samorządu była 
dla oświaty wyjątkowo pracowita. 
Także w zakresie realizacji przez 
szkoły licznych projektów eduka-
cyjnych, jak i poprawy stanu wy-
posażenia placówek. Na realizację 
wielu zadań gmina pozyskała dofi-

nansowanie środkami z zewnątrz, 
na przykład na wyposażenie stołó-
wek szkolnych w PSP 1 i w budyn-
ku gimnazjum w Przysusze oraz 
w PSP w Skrzyńsku, na wyposa-
żenie gabinetów profilaktyki zdro-
wotnej i pomocy przedlekarskiej 
oraz gabinetów stomatologicznych 
dla PSP 1 i PG czy na doposażenie 
szkół i placówek w zakresie pomo-
cy dydaktycznych dla szkół pod-
stawowych w celu podnoszenia 
jakości udzielanej pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej i zajęć 
rewalidacyjnych.
Dofinansowane zostały także pro-
jekty edukacyjne jak na przykład: 
„Książki naszych marzeń” – pro-
jekt promujący czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży, realizowany 
w PSP 1, PSP 2 i PSP w Skrzyń-
sku czy „Aktywna tablica” – pro-
jekt realizowany w PSP 2 i w PSP 
w Skrzyńsku, gdzie dokonany zo-
stał zakup pomocy dydaktycznych 
w ramach realizacji rządowego 
programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii komunikacyjnych na 
lata 2017-2019. Dofinansowywa-
ny był też systematycznie zakup 
podręczników i materiałów edu-
kacyjnych dla uczniów w ramach 
realizacji rządowego programu 
„Wyprawka szkolna”. Do najnow-
szych i największych projektów 
pod wględem kosztów, zrealizo-
wanych przy współfinansowaniu 
środkami unijnymi jest „Bajkowe 
przedszkole” – projekt polegający 
na adaptacji pomieszczeń w bu-
dynku PSP 2 na potrzeby przed-
szkola i stworzenie dwóch grup 
przedszkolnych.
 Łącznie w mijającej kadencji sa-
morządu Gmina pozyskała ponad 
jeden milion złotych dofinansowa-
nia do realizowanych zadań oświa-
towych.
W zakresie moich obowiązków 
obok oświaty jest też szeroko ro-
zumiana kultura i sport oraz opie-
ka społeczna i mienie komunalne.
Na pewno do jednych z trudniej-
szych zadań realizowanych przez 
samorząd VII kadencji były spra-
wy z zakresu, ogólnie mówiąc, 
opieki społecznej. Wykonywanie 
tych zadań determinowane jest 
ludzkimi problemami, często bar-
dzo trudnymi do rozwiązania. 
Dziękuję załodze Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za współpracę w tym zakresie.
Odnosząc się do dobiegającej 
końca kadencji samorzadu, chcę 
podkreślić, że w okresie czterech 
lat samorząd podjął wiele decyzji 

Tadeusz Tomasik Burmistrz 
Gminy i Miasta Przysucha: 
– W wyniku wyborów samorzą-
dowych, w listopadzie 2014 roku 
ponownie objąłem Urząd Bur-
mistrza Przysuchy. Przez kolejne 
cztery lata wspólnie z radnymi 
Rady Gminy i Miasta, sołtysami, 
pracownikami admnistracji samo-
rządowej, członkami organizacji 
pozarządowych, przy zaangażo-
waniu i wsparciu mieszkańców, 
kontynuowaliśmy w mieście 
i gminie stabilną i konsekwentną 
politykę inwestycyjną. Rok 2014 
– kończący poprzednią kadencję 
i rozpoczynający następną, był dla 
Przysuchy rokiem szczególnym. 
Myślę, że warto w tym miejscu 
przypomnieć, że był to Rok Kol-
bergowski i w naszym mieście od-
była się Inauguracja Roku Oskara 
Kolberga, zorganizowana przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Symbolem Roku 
Kolbergowskiego jest w Przysusze 
„Ławeczka z Kolbergiem”. Tam-
tego roku też Przysuchę po raz 
pierwszy odwiedziło „Lato z ra-
diem”, a Przysuska Orkistra Dęta, 
uhonorowna Medalem Pro Maso-
via, obchodziła jubileusz 60-lecia 
działaności. Rok 2014 – rozpoczy-
nający kolejne cztery lata pracy 
samorządowej był bardzo bogaty 
w ważne wydarzenia kulturalne, 
ale nie tylko. Przypomnę, że łącz-
na wartość inwestycji w 2014 roku 
– drogowych i innych – to prawie 
10 mln zł. To właśnie w 2014 roku 
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Kadencyjne podsumowanie
Dobiega końca VII kadencja samorządu. 21 października 
2018 roku odbędą się wybory samorządowe na kolejną – 
VIII kadencję, na lata 2018 – 2023. Zgodnie z nową ordy-
nacją wyborczą uchwaloną przez Sejm RP, kadencja samo-
rządu trwać będzie nie cztery jak dotychczas, ale pięć lat.
Z prośbą o krótkie podsumowanie mijającej kadencji 
zwróciliśmy się do Burmistrza Przysuchy Tadeusza Toma-
sika, Zastępcy Burmistrza Adama Pałgana i Przewodniczą-
cego Rady Gminy i Miasta Mirosława Pierzchały.

w życie nowe przepisy ustawy 
o gospodarowaniu odpadami. Na 
ich wprowadzenie na terenie gmi-
ny musieliśmy być przygotowani. 
W mijającej kadencji wiele było 
zmian ustawowych wymagających 
od samorządu i Burmistrza podej-
mowania działań organizacyjnych 
i decyzji finansowych, choćby 
realizacja Programu Rodzina 
500 plus czy innych programów 
pomocowych. Niemniej jednak 
Burmistrz to osoba, która przede 
wszystkim odpowiada za realiza-
cję budżetu gminy, w tym za reali-
zację zaplanowanych inwestycji. 
Nie sposób tu wymienić wszystkie 
zrealizowane inwestycje na prze-
strzeni ostatnich czterech lat, ale 
mam nadzieję, że mieszkańcy pa-
miętają jak wyglądały przed prze-
budową ulice: Skowyry, Leśna, 
Konopnickiej, Żeromskiego, Brzo-
zowa, Polna, Dembińskich, Sikor-
skiego, Jana Pawła II w Przysusze. 
Zbudowaliśmy i zmodernizowa-
liśmy wiele dróg wiejskich w Po-
mykowie, Smogorzowie, Skrzyń-
sku, Zbożennie, Lipnie, Dębinach, 
Wistce, Beźniku, Ruskim Brodzie, 
Gaju. Wykonaliśmy Plac zabaw 
w Skrzyńsku, centrum sportowo 
– rekreacyjne w Krajowie, a w Ja-
nikowie jest w trakcie realizacji. 
Zmodernizowana została świetlica 
wiejska w Janowie, a rozpoczyna-
my budowę nowej świetlicy w Dę-
binach. Wspieraliśmy Ochotnicze 
Straże Pożarne z terenu Gminy 
i Miasta Przysucha.
Po modernizacji zmienił się dia-
metralnie wygląd Placu 3 Maja 
w Przysusze, a projekt moderniza-

cji kolejnego – Placu Wyszyńskie-
go, jest gotowy do realizacji.
Gmina Przysucha niemal w stu 
procentach jest zwodociągowana, 
i w ponad 80 % skanalizowana. 
To efekt prac samorządu także tej, 
dobiegającej końca kadencji w po-
staci dwóch zadań wodociągowych 
w Zbożennie i kanalizacji sanitar-
nej ul. Ogrodowej w Janikowie.
Postępuje gazyfikacja Przysuchy 
czego efektem jest moderniza-
cja kotłowni przy Domu Kultury 
w Przysusze na paliwo gazowe co 
zaowocuje poprawę stanu środo-
wiska.
Konkretnych kształtów nabiera 
projekt powstania fabryki pa-
pierosów w obiektach „Monier” 
w Skrzyńsku.
Trudno w jednej wypowiedzi 
wymienić wszystkie działania 
podejmowane przez samorząd 
na przestrzeni ostatnich czterech 
lat. Odnotowywane były syste-
matycznie na łamach Informatora 
Przysuchy. Osobiście czuję satys-
fakcję z efektywnej współpracy 
z radnymi, sołtysami, pracowni-
kami administracji samorządowej, 
instytucji, organizacji. Dziękuję 
mieszkańcom za zaufanie i wspar-
cie. Uważam, że kończymy tę ka-
dencję dobrymi wynikami.
Łączny koszt zrealizowanych in-
westycji w ciągu tych 4 lat wynosi 
20 ml zł. W ręce nowo wybranego 
samorządu i Burmistrza przekażę 
Gminę i Miasto w dobrej kondycji 
finansowej, uporządkowane infra-
strukturalnie i w pełni przygoto-
wane na nowe zadania.

mających na celu powiększenie 
bazy sportowej w gminie poprzez 
budowę boisk, wspieranie imprez 
sportowo – rekreacyjnych, festy-
nów rodzinnych czy też decyzji 
wzbogacających oferetę kulturalną 
dla mieszkańców.
Nie byłoby to możliwe bez współ-
pracy i zaangażowania pracowni-
ków administracji samorządowej, 
oświaty, nauczycieli, rodziców, 
członków organizacji społecz-
nych i stowarzyszeń. Wszystkim, 
którzy w tych działaniach wspie-
rali Urząd Burmistrza i osobiście 
mnie, bardzo dziękuję.

Mirosław Pierzchała Prze-
wodniczący Rady Gminy 
i Miasta: – Podsumować cztery 
lata kadencji samorządu wcale 
nie jest łatwo. Do chwili obecnej 
odbyliśmy 41 sesji Rady Gminy 
i Miasta, przed nami jeszcze jedna 
sesja – w październiku, kończąca 
VII kadencję. Podjęliśmy dziesiąt-
ki uchwał w sprawach ważnych 
dla mieszkańców oraz w sprawach 
wynikających z nowelizacji ustaw 
czy rządowych rozporządzeń. Nie-
wątpliwie najważniejszą z podej-
mowanych przez samorząd uchwał 
jest uchwała budżetowa, bo to ona 
określa wydatki i dochody gmi-
ny w określonym roku. W dwóch 
poprzednich kadencjach byłem 
radnym i pracowałem w komisji 
budżetowej, dzięki czemu mogłem 
przekonać się, jak to mówią: „na 
własnej skórze”, ile pracy wymaga 
i jak skomplikowane jest zbudo-
wanie projektu budżetu gminy na 
dany rok. Powtórzę tu słowa, które 
już na łamach IP wypowiadałem: 
chylę czoła przed panią Skarbnik 
Gminy, pracownikami jej dzia-
łu oraz wiedzą, konsekwencją 
i kulturą osobistą Burmistrza Ta-
deusza Tomasika. W tej kadencji 
poznałem także jaką wartość dla 
sprawnej pracy samorządu ma 
kompetencja, wewnętrzny spo-
kój nominowanego z początkiem 

kadencji Zastępcy Burmistrza 
Adama Pałgana. Bardzo wysoko 
oceniam współpracę z administra-
cją samorządową naszego miasta 
i gminy. Bardzo sobie cenię za-
angażowanie koleżanek i kolegów 
radnych, serdecznie im dziękuję za 
wsparcie, otwartość w dyskusjach 
i naprawdę ciężką pracę w okresie 
mijającej kadencji. Radni pracując 
w komisjach Rady powodowali, 
że uchwalane przez samorząd na 
sesjach uchwały były skrupulatnie 
przedyskutowane i podejmowane 
zgodnie z prawem. Fakt, czasami 
w gronie radnych mieliśmy różne 
zdania na dany temat, ale zawsze 
potrafiliśmy wypracować jedno, 
wspólne stanowisko. To duża sa-
tysfakcja mieć świadomość, że 
uczestniczyło się w tworzeniu po-
zytywnych rzeczy, że dzięki decy-
zjom radnych stan infrastruktury 
drogowej, kanalizacyjnej czy wo-
dociągowej w mieście i gminie jest 
dobry, że mamy odnowione centra 
małych miejscowości, że nasze 
dzieci i młodzież uczą się, upra-
wiają sport w dobrych warunkach. 
Jako przewodniczący Rady pełni-
łem cotygodniowe dyżury, co daje 
w mijającej kadencji blisko 200 
bezpośrednich spotkań z miesz-
kańcami, którzy zgłaszali swo-
je spostrzeżenia, uwagi, prośby, 
a także przychodzili szukając po-
mocy w bardzo trudnych losowych 
sprawach. Analogicznie z różnymi 
problemami zgłaszali się miesz-
kańcy do moich kolegów radnych. 
I to jest ta druga odsłona pracy sa-
morządu w tej kadencji – obok po-
dejmowania decyzji o charakterze 
globalnym to także pomoc w roz-
wiązywaniu bardzo indywidual-
nych spraw, oczywiście zgodnie 
z kompetencjami Rady, które są 
określone ustawą o samorządzie. 
Była to pracowita kadencja dla nas 
wszystkich, a efekty są widoczne 
w postaci zrealizowanych inwe-
stycji, w poprawiającym się stanie 
bezpieczeństwa czy wizerunku 
miasta i gminy. Przed nami ostatni 
miesiąc VII kadencji. Rozpoczęła 
się na dobre kampania wyborcza. 
I niestety, muszę to powiedzieć, 
mamy powtórkę sprzed czterech 
lat. Trudno doszukać się zasad 
fair play w metodach stosowanych 
przez naszych konkurentów. To 
smutne, kiedy w celu zdyskrymi-
nowania konkurencji wykorzystu-
je się ważne dla mieszkańców uro-
czystości o charakterze religijnym 
i patriotycznym. Osobiście jestem 
wdzięczny losowi, że w mijającej 
kadencji przyszło mi pracować 
z mądrymi i godnymi ludźmi.

została oddana do użytku pełno-
wymiarowa hala sportowa przy ul. 
Warszawskiej. Koszt tej inwestycji 
to ponad 4,4 mln zł, z czego ponad 
jeden milion zł gmina pozyskała 
w ramach dofinansowania środ-
kami z zewnątrz. To także mo-
dernizacja świetlicy w Zbożennie 
oraz przebudowa wielu ulic i dróg 
w mieście i gminie. Do najwiek-
szych inwestycji drogowych nale-
żało rozpoczęcie przebudowy ulic 
Warszawskiej i Partyzantów, by 
rok później Przysuchę ze Skrzyń-
skiem połączyła droga z nową 
nawierzchnią i ciągiem pieszo 
– rowerowym. Na jej wykonanie 
gmina otrzymała blisko 2 miliony 
złotych dofinansowania z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. To połowa wartości 
zadania. Wracam do roku 2014 
i przypominam tę właśnie inwe-
stycję, ponieważ jest ona jednym 
z wielu przykładów na to, że dzień 
wyborów samorządowych to z jed-
nej strony wybór nowego składu 
władz samorządowych, ale z dru-
giej obowiązek konsekwentnej 
kontynuacji rozpoczętych działań 
inwestycyjnych oraz wszystkich 
tych, które wzbogacają życie spo-
łeczne i kulturalne mieszkańców. 
Z satysfakcją mogę stwierdzić, że 
w nową kadencję samorządu 2014 
– 2018 weszliśmy z konkretnym 
dorobkiem i konkretnymi zamie-
rzeniami.
Urzędowi Gminy i Miasta z każ-
dym rokiem przybywało obo-
wiązków i zadań wynikających 
z nowych aktów prawnych lub 
nowelizacji istniejących, dlatego 
z początkiem 2015 roku podjąłem 
decyzję o wsparciu Urzędu Burmi-
strza osobą, która przejmie część 
obowiązków. Zadań przybywało, 
a sprawność Urzędu względem 
obsługi mieszkańców musiała być 
utrzymana. Powołałem pana Ada-
ma Pałgana na swojego zastępcę. 
Dziś oceniam, że podjąłem dobrą 
decyzję. To człowiek kompetentny 
i godny zaufania.
W pierwszym, pełnym roku obec-
nej kadencji – roku 2015 – zmie-
rzyliśmy się z tematem bardzo 
ważnym dla mieszkańców. Weszły 
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VII kadencja samorządu Gminy i Miasta Przysucha 2014 – 2018 WAŻNE INWESTYCJE I WYDARZENIA ZAPISANE W OBIEKTYWIE

1. Konferencja finalna podsumowująca siedem edycji projektu „SZANSA” realizowanego przez M-
-GOPS w Przysusze

2. Burmistrz Tadeusz Tomasik powoluje Adama Pagana na swojego zastępcę
3. Powstał nowy plac zabaw w Skrzyńsku
4. Mecz pełen wrażeń: artyści kontra mieszkańcy
5. Dzień Rzemiosła w Przysusze
6. Przebudowane ulice Warszawska i Partyzantów w Przysusze
7. Przysucha przystąpiła do Partnerstwa Regionalnego
8. Przebudowana ul. Partyzantów w Przysusze
9. Przebudowana ul. Warszawska od strony Skrzyńska
10. Przebudowana ul. Skowyry w Przysusze
11. Przebudowana droga gminna Dębiny – Krajów
12. Światowe Dni Młodzieży – pielgrzymi z Włoch, Węgier, Konga i Brazylii gościli w Przysusze
13. OSP w Smogorzowie obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia

14. Gazyfikacja Przysuchy rozpoczęta
15. 11 Listopada – każdego roku oddawano hołd walczącym o niepodległość Polski
16. 200 lat szkolnictwa podstawowego w Przysusze
17. Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował działalność
18. 3 Maja – każdego roku uroczyście uczczone
19. Przebudowane ul. w Przysusze: Konopnickiej, Żeromskiego, Brzozowa
20. Plac 3 Maja w Przysusze zmodernizowany
21. 100 lat ma OSP w Przysusze
22. Świetlica w Janowie zmodernizowana
23. Pierwszy Bożonarodzeniowy Jarmark
24. „Powitajmy Niepodległą” – koncerty w Domu Kultury dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości
25. Srebrne gody Chóru Canto
26. Nowo wybudowany budynek socjalny na stadionie w Przysusze

1 14

4 17

7 20

10 23

13 26

2 15

5 18

8 21

11 24

3 16

6 19

9 22

12 25



Sezon siatkówki plażowej dobiegł 
końca, więc dla Michała Koryc-
kiego – przysuskiego przedsta-
wiciela tych rozgrywek nadszedł 
czas podsumowań. Z pewnością 
był to najlepszy sezon w karierze 
22-letniego zawodnika. Team Chi-
niewicz/Korycki zwyciężył w za-
wodach Pucharu Polski w Rybniku 
i zajął trzecie miejsce w turnieju 
Plaży Open w Dąbrowie Górni-
czej. W klasyfikacji generalnej 
cyklu Plaży Open uplasował się 
na drugiej pozycji, natomiast 
w klasyfikacji Mistrzostw Polski 
Martin z Michałem zajęli trzecie 
miejsce. Dobre wyniki na krajo-
wym podwórku dały przysusko 
– warszawskiej parze przepust-
kę na turnieje międzynarodowe. 
Duet brał udział w dwóch tur-
niejach Pucharu Świata w Vaduz 
(Liechtenstein) i Siofok (Węgry). 
Drugi z zagranicznych turniejów 
był szczególnie udany, gdyż po 
zwycięstwach z Czechami, RPA, 
Słoweńcami i Węgrami walczyli 
w ćwierćfinale ,w którym musieli 
uznać wyższość drużyny z Nie-
miec.
Podczas sezonu 2018 wielokrot-

nie zostały dostrzeżenie indywidu-
alne umiejętności Michała. Został 
on wybrany m.in najlepszym za-
wodnikiem Pucharu Polski w Ryb-
niku, a także najlepszym zagrywa-
jącym całego cyklu Plaży Open.
Warto dodać, że para Chiniewicz/
Korycki była wspierana przez firmy 
z przysuskiego regionu.

W ubiegłym miesiącu Oddział 
Regionalny PCK we współpracy 
z proboszczem parafii pw. św. Jana 
Nepomucena w Przysusze ks. kan. 
S t a n i s ł a w e m 
Tr a cz y ń sk i m , 
z o r g a n i z o -
wał wakacyjną 
zbiórkę krwi. 
Zgłosiło się 31 
osób, z których 
21 oddało krew. 
OR PCK dzię-
kuje ks. kan. 
S t a n i s ł awow i 
Traczyńskiemu 
i ks. Mariuszo-
wi Molendzie za 
pomoc i serdecz-
ny stosunek do 
k r w io d awc ow 
i ekipy Radom-
skiego Centrum 
Krwiodawstwa 
i Krwiolecznic-
twa.
Na zdjęciu 
mieszkanka Ja-
nikowa p. Bogu-
miła Ciesielska 

oddaje krew. Warto podkreślić, że 
jej dwie dorosłe córki uczestniczą 
również w honorowym krwiodaw-
stwie.
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Udany sezon plażowego siatkarza 
z Przysuchy

Ws p ó l n a  a k c j a  h o n o r o w e g o 
k r w i o d a w s t w a

Wędkarze walczyli o puchar
W niedzielę 9 września nad za-
lewem w Toporni odbyły się za-
wody wędkarskie w dyscyplinie 
spławikowej o puchar Burmistrza 

Przysuchy. W wędkarskiej rywali-
zacji wzięło udział 32 zawodników, 
w tym grupa młodzieży.
Zawody sędziowali T.Giziński, 

W.Kołsut, B.Chaberska. W tego-
rocznych zawodach, w poszcze-
gólnych kategoriach zwyciężyli: 
w kategorii „Senior”: I miejsce 
– M.Pałgan, II – N.Tokarski, III 
– J.Górnik; w kategorii „Junior”: 

I miejsce – W.Chaberski, II – 
M.Czarnecki; w kategorii „Kadet”: 
I miejsce – J.Piecyk, II – W.Zagdań-
ski, III – B.Polcik.
Puchar, nagrody i pamiątkowe dy-
plomy wręczył Zastępca Burmistrza 
Przysuchy Adam Pałgan. Pogratu-
lował zawodnikom i organizatorom 
wspólnego przedsięwzięcia, które 
pozwala całym rodzinom spędzić 
czas w pięknym otoczeniu przyrody 
nad zalewem w Toporni.
Zawody zorganizowane były przez 
koło wędkarskie Nr 20 z Przysuchy 
przy dużym wsparciu Urzędu Gmi-
ny i Miasta oraz sponsorów, którzy 
ufundowali nagrody dla zawodni-
ków, za co organizatorzy serdecznie 
dziękują.

Warsztaty kulinarne 
w Skrzyńsku
W sierpniu br., w świetlicy wiejskiej 
w Skrzyńsku odbywały się warszta-
ty kulinarne prowadzone w ramach 
Projektu „Aktywne Skrzyńsko”, 
realizowanego przez Stowarzysze-
nie „Razem dla Skrzyńska”. Pro-
jekt finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu grantowego Lokalnej Grupy 
Działania „Razem dla Radomki” 
pn. „Promocja i rozwój obszarów 
wiejskich”. Spotkania kulinarne po-
święcone były różnorodnej tematy-

ce: od potraw jarskich, z ziemniaka, 
poprzez przystawki ciepłe i zimne, 
zupy, pierogi, dania z drobiu, mięsa 
wieprzowego, z rusztu, przetworów 
z warzyw oraz dekorowanie po-
traw i stołu. Warsztaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem nie tylko 
pań, ale także męskiej części miesz-
kańców. W ramach projektu odbyło 
się 10 spotkań, które prowadziła p. 
Jadwiga Stolarska.

Anna Szyszka

Historia skrzyńskiej OSP 
na wystawie
2 września br. w świetlicy, 
w Skrzyńsku odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy poświęconej 100 
– leciu istnienia OSP w Skrzyńsku. 
Wystawa, jak i publikacja o OSP 
została przygotowana przez p. dr 
Agnieszkę Zarychtę – Wójcicką, 
która w bardzo ciekawy sposób 
przybliżyła licznie zebranym miesz-
kańcom Skrzyńska historię powsta-
nia oraz najważniejsze wydarze-
nia i sylwetki druhów minionych 
stu lat skrzyńskiej OSP. Wystawa 
zgromadziła fotografie ukazujące 
najważniejsze wydarzenia z życia 
strażaków na przestrzeni stulecia. 
pamiątkowe puchary i dyplomy, 
które jednostka otrzymała za uczest-
nictwo w zawodach strażackich 
i udział w uroczystościach. Waż-
nym uzupełnieniem wstawy były 
przekazane przez rodziny strażaków 

pamiątki w postaci odznaczeń i za-
bytkowych już mundurów strażac-
kich. Specjalnie na tę okazję została 
odrestaurowana zabytkowa sikawka 
znajdująca się w posiadaniu OSP 
w Skrzyńsku. Skarbnik OSP – druh 
Adam Łochowski wraz z najmłod-
szymi strażakami zaprezentowali 
krótki pokaz umundurowania stra-
żackiego, jakie jest używane w ak-
cjach ratunkowych i gaśniczych. 
Spotkanie zakończyło się poczę-
stunkiem przygotowanym przez pa-
nie ze Stowarzyszenia „Razem dla 
Skrzyńska” i opiekunkę świetlicy 
p. Dagmarę Woźniak. Wydarzenie 
to uświetnili swoją obecnością: Za-
stępca Burmistrza Przysuchy Adam 
Pałgan i emerytowany Komendant 
PSP w Przysusze Ryszard Lewan-
dowski.

Anna Szyszka

Wernisaż na 100 – lecie 
„Skowyrówki”
14 września br. w Muzeum im. 
Oskara Kolberga w Przysusze Od-
dziale MWR w Radomiu, została 
uroczyście otwarta wystawa: „100 
lat Szkoły im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze”. Ekspozycja prezen-
tuje historię szkoły w latach 1918-
2018 oraz jej patrona. Kuratorem 
wystawy i autorką scenariusza jest 
dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka.
Na wernisaż przybyły władze sa-
morządowe powiatu przysuskiego 
i gminy Przysucha. Samorządowe 
władze Gminy i Miasta Przysucha 
reprezentowali Zastępca Burmi-
strza Adam Pałgan i przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta Miro-
sław Pierzchała. Obecni byli także 
przedstawiciele Cechu Rzemiosł 
Różnych, Państwowej Straży Po-

żarnej, Nadleśnictwa, dyrektorzy 
placówek oświatowych, Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty. Licznie 
przybyli emerytowani nauczyciele 
ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry oraz 
absolwenci szkoły. Gości przywita-
ła Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum 
Wsi Radomskiej w Radomiu, na-
stępnie kurator wystawy przybliży-
ła założenia ekspozycji i zapoznała 
przybyłych z wystawą. Głos zabra-
ła także Małgorzata Bednarska, 
dyrektor Szkoły-Jubilatki, która 
podziękowała za zorganizowanie 
wystawy i zaprosiła gości na słodki 
poczęstunek.
W ekspozycji są prezentowane 
obiekty związane z działalnością 
szkoły i Ludwikiem Skowyrą: kro-
niki, dokumenty, księgi honorowe, 

świadectwa szkolne, fotografie. 
Na 15 planszach została przedsta-
wiona historia szkoły w okresie 
1918-2018, z podziałem na: historię 
ogólną placówki, biogram patrona, 
organizacje szkolne, sport, działal-
ność samorządu, gazetki szkolne, 
kadrę nauczycielską, działalność 
organizacji: PCK, „Złote Serca”, 

SKS, ZHP, TPPR. W gablotach 
wystawienniczych eksponowane są 
odznaczenia i puchary szkolne, ory-
ginalne dokumenty, zeszyty inter-
natowe, fotografie, kroniki szkolne 
oraz prace warsztatowe uczniów.
Wystawa czynna jest do 30 listopa-
da br.

Wyśpiewali historię Niepodległej
9 września b.r. w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Przysusze odbył 
się trzeci koncert z cyklu „Powi-
tajmy Niepodległą”. Cykl ten ma 
na celu wspólne wyśpiewanie hi-
storii Polski. Tym rzem widzowie 
mogli usłyszeć i wspólnie zaśpie-
wać pieśni harcerskie, Powstania 
Warszawskiego oraz pieśni okresu 
Solidarności. Koncert jak zwykle 
perfekcyjnie poprowadziła Ju-
styna Dąbrowska, komentarzem 
historycznym ciekawie opatrzył 
okresy Solidarności i Powstania 
Warszawskiego Jerzy Klimek, a hi-
storię harcerstwa przybliżył zebra-
nym Komendant Hufca Przysucha 
druh harcmistrz Krzysztof Zając. 
W programie znalazły się piosenki: 
„Płonie ognisko i szumią knieje”, 

„Obozowe tango”, „Marsz Mokoto-
wa”, „Warszawskie dzieci idziemy 
w bój”, hymn Solidarności „Mury”, 
„Pytasz mnie” z rep. A. Rosiewicza 
oraz „Czerwone róże”, wyśpiewane 
przez Ewę Retelewską, Magdalenę 
Jasińską, Katarzynę Sionek, Walde-
mara Reka, Pawła Buckiego i Pawła 
Kowalskiego. Solistom akompanio-
wał band w składzie Marek Kowal-
ski, Karol Sionek, Roman Gorzew-
ski, Urszula i Dariusz Rejmer oraz 
Dominik Szymczyk. Utwory pod 
względem muzycznym opracował 
i nad całością czuwał Marek Ko-
walski. Następny koncert z cyklu 
„Powitajmy Niepodległą” odbędzie 
się 14 października. Tym razem go-
spodarzem koncertu będzie Chór 
Nauczycielski „CANTO”.
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Narodowe Czytanie 2018

„Przedwiośnie” zabrzmiało w Przysusze i Skrzyńsku
W sobotę 8 września, w całej Polsce odbywało się 
Narodowe Czytanie – akcja społeczna propagują-
ca znajomość literatury narodowej i odbywająca 
się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W bieżącym roku, w siódmej już edycji 
Narodowego Czytania, wybrano „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego.
Do wspólnego czytania powieści Żeromskiego 
przystąpili mieszkańcy Przysuchy i uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku. 
Narodowe Czytanie w Przysusze zorganizowała 
Biblioteka Publiczna, a odbyło się tradycyjnie 
na Placu Kolberga z wykorzystaniem „Ławeczki 
Oskara Kolberga”. Pomoc organizacyjną zapew-
nili pracownicy Domu Kultury.
Wśród czytających byli mieszkańcy Przysuchy, 
szkolna młodzież i reprezentujący samorząd 
Gminy i Miasta Przysucha – radny Michał Wilk. 
Pracownicy biblioteki stemplowali specjalną pie-
częcią egzemplarze „Przedwiośnia” przyniesione 
przez uczestników akcji. W tym samym czasie, 

w Skrzyńsku do Narodowego Czytania przystą-
pili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej.
– W tym roku Prezydent RP zaprosił rodaków 
do wspólnego czytania „Przedwiośnia” Stefa-
na Żeromskiego. Przyjęliśmy to zaproszenie 
i zgłosiliśmy naszą inicjatywę w Kancelarii Pre-
zydenta. Odpowiedzią na naszą deklarację było 
m. in. przesłanie do szkoły pieczęci, która służy 
do składania pamiątkowego stempla na przynie-
sionych przez uczestników akcji egzemplarzach 
„Przedwiośnia”. W sobotę 8 września, w budyn-
ku szkoły zebrali się ci, którym kultura nie jest 
obca. Przybyłi uczniowie zwłaszcza klas ósmych, 
ale też klasy 5a, szóstej i siódmej – poinformowa-
ła nas Agata Zawada z PSP w Skrzyńsku.
Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbyła 
się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Oprócz jej stałego, głównego celu, 
którym jest promocja czytelnictwa, była też for-
mą uczczenia jubileuszu.


