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Od Redakcji IP:
Ostatnia w kadencji sesja kojarzy się z podsumowaniem 
wyników samorządowej pracy. Niech słowa Pani Anity 
Dembińskiej – Gorzkowskiej – autorki niedawno wy-
danej książki „Dembińscy z Przysuchy Między Polską 
a Ameryką” posłużą za to podsumowanie:

„...... Jak wcześniej pisałam, pamiętam moje dzieciństwo, 
beztroskie lata w Przysusze. Na zakończenie moich 
wspomnień pozwalam sobie na kilka zdań refleksji. Otóż 
mimo wielkiego oddalenia mojego miejsca zamieszkania 
od Polski, to nie tracę kontaktu z ojczystym krajem. Czę-
sto tu przyjeżdżam. Nie zapominam także o Przysusze. 
Dostrzegam zmiany jakie zachodzą w tym mieście, jak 

ono się rozwija, jak staje się z każdym rokiem ładniejsze. Z uznaniem obserwuję jego nowe dziel-
nice – mam tu na uwadze budowę domów mieszkalnych. Widzę starania ludzi odpowiedzial-
nych za rozwój miasta, za jego wygląd. Widać tu gospodarską rękę......”

W  czwartek  11  października  br. 
Rada Gminy  i Miasta Przysucha 
odbyła 42. sesję – ostatnią w bie-
żącej,  VII  kadencji  samorządu. 
Podczas sesji radni podjęli szereg 
uchwał  i zapoznali się z  informa-
cją  o  stanie  oświaty  w  mieście 
i gminie na koniec roku szkolnego 
2017/2018 oraz  z uchwałą Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej z wy-
konania  budżetu  za  I  półrocze 
2018 roku.
OŚWIATA
– Radni Rady Gminy i Miasta zapo-
znali się z raportem o stanie oświa-
ty na terenie gminy Przysucha, na 
koniec roku szkolnego 2017/2018. 
Raport przedstawił dyrektor Przysu-
skiej Administracji Oświaty Sławo-
mir Stancelewicz. Raport zawiera 
szczegółową analizę, w tym porów-
nawczą z latami poprzednimi, wy-
ników nauczania w szkołach pro-
wadzonych przez samorząd Gminy 
i Miasta oraz demografii na terenie 
gminy, mającej wpływ na odnoto-
wany spadek ilości uczniów. Wnio-
ski wypływające z raportu ukie-
runkowane są na dalszą poprawę 
jakości usług edukacyjnych.
– Radni podjęli uchwałę wyrażają-
cą zgodę na przystąpienie Gminy 
Przysucha do realizacji programu 
edukacyjnego dla szkół pn. „Sta-
wiamy na rozwój”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego. Wartość projektu wynosi 

883 391,95 zł, w tym dofinansowa-
nie – 828 339,15 zł. Celem projek-
tu jest wyższy poziom kompeten-
cji kluczowych oraz umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy po-
przez objęcie uczniów dodatkowy-
mi zajęciami, a także zwiększenie 
kompetencji kadry nauczycielskiej 
w zakresie metod i form sprzyja-
jących kształtowaniu i rozwijaniu 
u uczniów kompetencji kluczo-
wych. Czas realizacji projektu: do 
końca czerwca 2020 roku.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
– Radni przyjęli dwa Gminne Pro-
gramy na 2019 rok: Przeciwdzia-
łania Narkomanii oraz Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 
Programy ukierunkowane są na roz-
wój form pomocy prawnej, psycho-
logicznej dla osób uzależnionych 
i zagrożonych, podnoszenie kwali-
fikacji osób pracujących w dziedzi-
nie profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom, rozwijanie szkol-
nych i środowiskowych programów 
profilaktycznych, wspieranie dzia-
łalności świetlic środowiskowych, 
z uwzględnieniem profilaktyki prze-
ciw uzależnieniom oraz współpracę 
z organizacjami pozarządowymi 
w celu wspólnej realizacji zadań 
związanych z promocją zdrowego 
stylu życia.
GOSPODARKA
 – Radni zapoznali się z uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotyczącej wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Przysucha za I pół-

Ostatnia – pracowita i uroczysta

zacji inwestycji, Gmina poniesie 
koszt w wysokości do 10 tys. zł 
opracowania projektu odwodnienia 
wymienionego odcinka.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
Zakończenie sesji RGiM miało cha-
rakter uroczysty. Radni podzięko-
wali za wieloletnią pracę na rzecz 
Gminy Przysucha, w tym wspólną 
w VII kadencji samorządu, Tade-
uszowi Tomasikowi Burmistrzowi 
Przysuchy, Adamowi Pałganowi Za-
stępcy Burmistrza i współpracującej 
z Radą administracji samorządowej. 
Męska część Rady pięknymi bukie-
tami róż podziękowała za wspólną 
pracę w Radzie swoim koleżankom 
radnym: Krystynie Bielawskiej i Te-
resie Gizińskiej. Była to też okazja 
do wręczenia dyplomów za uzyska-
nie III miejsca w plebiscycie Echa 
Dnia „Samorządowiec roku 2018”, 
w kategorii Radny Gminy i Miasta 
Przysucha. Otrzymali je Marian Ko-
zieł i Sławomir Adamczyk.
Przypomnijmy, że Tadeusz Tomasik 
Burmistrz Przysuchy w wyborach 
samorządowych 2018 nie kandy-
duje na Burmistrza, jest natomiast 
kandydatem do Rady Powiatu Przy-
suskiego. Swojego poparcia w wy-
borach na Burmistrza Przysuchy 
udziela Adamowi Pałganowi do-
tychczasowemu swojemu Zastępcy.
– Dziękuję za wspólne lata pracy 
wszystkim, z którymi współpra-
cowałem, radnym każdej kadencji 
oraz pracownikom Urzędu i gmin-
nych jednostek administracyjnych. 
Dziękuję mieszkańcom za udzielane 
wsparcie. Swojemu następcy oraz 
przyszłej Radzie Gminy i Miasta 
przekażę Gminę w dobrej kondycji 
finansowej, zaawansowanej infra-
strukturalnie, absolutnie przygo-
towanej do wykonania kolejnych 
ważnych dla mieszkańców inwesty-
cji – powiedział Tadeusz Tomasik. – 
Wierzę, że będzie to wybrane przez 
mieszkańców grono ludzi, którzy 
zasłużyli sobie już na miano samo-
rządowca – dodał Burmistrz.

rocze 2018 roku oraz kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2018 – 2025. RIO po-
zytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu za I półrocze br., podkreśla-
jąc właściwe relacje pomiędzy uzy-
skiwanymi przez Gminę dochodami 
bieżącymi a wydatkami. RIO wy-
raziła opinię, iż realizacja budżetu 
na 2018 rok przebiega w Przysusze 
prawidłowo.
– Rada GiM wyraziła zgodę na 
podwyższenie o 200 tys. zł kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej Sp z.o.o., z siedzibą w Przysu-
sze i objęcie przez Gminę udziałów. 
Uzasadnieniem decyzji jest m.in. 
fakt modernizacji przez PGKiM 
kotłowni w mieście, w tym zmoder-
nizowanie pierwszej z nich, przy ul. 
Radomskiej, z węglowej na gazową. 
Inwestycja ta znacznie poprawi stan 
infrastruktury ciepłowniczej w mie-
ście i wpłynie na ogólny stan śro-
dowiska.
– Radni uchwałą zaakceptowali wa-
runki współpracy Gminy Przysucha 
z Województwem Mazowieckim 
w sprawie zadania, jakim jest po-
prawa odwodnienia skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 727 – ul. 
Dworcowej z drogą gminną – ulicą 
Polną w Przysusze. W myśl uzgod-
nień z Mazowieckim Zarządem 
Dróg, w celu przyspieszenia reali-
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Inwestor podjął decyzję
W czwartek 27 września br. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Przysucha 
– Tadeusz Tomasik wraz z zastęp-
cą  Adamem  Pałganem  spotkali 
się  z  przedstawicielami  dużej, 
zagranicznej  firmy  z  Singapuru 
– już dziś wiadomo – zdecydowa-
nego  inwestora  na  nieruchomo-
ści  przemysłowej  zlokalizowanej 
w  Skrzyńsku,  przy  ul.  Przemy-
słowej 25. W spotkaniu uczestni-
czyli  także  przedstawiciele  biura 
projektowego,  współpracującego 
z inwestorem.
W  kwietniu  br.  informowaliśmy, 
że  nieruchomością  przemysłową 
w  Skrzyńsku  jest  zainteresowany 
poważny  inwestor,  który  wówczas 
spotkał  się  z Burmistrzem Przysu-
chy i jego Zastępcą.
Po  kolejnym,  trzecim  już  spotka-
niu  Burmistrza  z  przedstawiciela-
mi  zagranicznej  firmy,  odbytego 
27  września  br.  wiadomo  już,  że 

decyzje  zapadły.  W  Skrzyńsku  na 
bazie  nieruchomości  przemysłowej 
powstanie  fabryka  wyrobów  tyto-
niowych.
  –  Inwestor,  z  którego  przedstawi-
cielami rozmawialiśmy, poinformo-
wał  nas,  że  w  najbliższych  dniach 
podejmie  kroki  ku  sfinalizowaniu 
transakcji,  by  jeszcze  w  tym  roku 
rozpocząć  prace  przygotowawcze 
do  zastosowania  bardzo  nowocze-
snej  technologii  swojej  produkcji 
– mówi Adam Pałgan z-ca Burmi-
strza  Przysuchy.  –  To  dla  naszej 
gminy i miasta bardzo dobra wiado-
mość, tym bardziej, że na przełomie 
roku  2018/2019,  zgodnie  z  zapo-
wiedzią inwestora, ma odbywać się 
rekrutacja pracowników. Szansę na 
zatrudnienie w  pierwszej  fazie  za-
kładu ma około 50 – 70 osób, głów-
nie z terenu gminy Przysucha. Z sa-
tysfakcją przekazuję  tę wiadomość 
mieszkańcom – dodaje Burmistrz.

Z  uzyskanych  informacji  wynika, 
że pełną parą zakład w Skrzyńsku 
ruszy w połowie 2019 roku. W przy-
gotowanie niezbędnej dokumentacji 
oraz zezwoleń i audytów zaangażo-
wani są między innymi pracownicy 
Wydziałów  Inwestycji  i  Zagospo-
darowania  Przestrzennego  oraz 
Ochrony Środowiska Urzędu Gmi-
ny i Miasta. Inwestor zapewnia, że 
planowana do użycia w Skrzyńsku 
technologia  produkcji  papierosów 
jest bardzo nowoczesna i nie zagra-

ża środowisku naturalnemu.
Dodajmy,  że  Urząd  Gminy  i Mia-
sta  udostępnił  inwestorowi  Miej-
scowy  Plan  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  potwierdzający 
przeznaczenie  wymienionej  nieru-
chomości na cel produkcyjny. Nie-
ruchomość do tej pory należąca do 
firmy Monier Brass, zlokalizowana 
w Skrzyńsku ma powierzchnię tere-
nu ponad 8 ha, w tym użytkowej bu-
dynków  produkcyjno  –  biurowych 
ponad 14 tys. m2.

Nagroda specjalna dla Burmistrza
Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy 
i  Miasta  Przysucha  został  wyróż-
niony  nagrodą  specjalną  w  kon-
kursie Echa Dnia  „Lider Regionu” 
i „Samorządowiec Roku 2018”.
W tym roku już po raz 13., podczas 
Gali w Zespole Szkół Muzycznych 
w  Radomiu,  odbytej  w  piątek  21 
września  br.,  rozstrzygnięty  został 
coroczny  konkurs  Echa  Dnia  „Li-
der Regionu” oraz konkurs „Samo-
rządowiec Roku 2018”.
– Od trzynastu lat nagradzamy wy-
jątkowe firmy, instytucje, samorzą-
dy  za  ich  przebojowość  na  rynku. 
Nikt lepiej niż nasi laureaci nie wie, 
jak  trudno  jest  nie  tylko  zaistnieć, 
ale  i  utrzymać  poziom  i  nadążyć 
za  galopującym  rynkiem.  Jest  to 

możliwe  tylko  dzięki  zaangażowa-
niu  i  wysiłkowi  szefów,  menedże-
rów  i  pracowników  inwestujących 
w  wiedzę  i  technologie  –  powie-
dział podczas Gali Stanisław Wró-
bel, redaktor naczelny Echa Dnia.
W  tym  roku  nagrodą  specjalną  za 
całokształt  pracy  w  samorządzie 
nagrodzono  czworo  samorządow-
ców  regionu  radomskiego  z  wy-
bitnymi  zasługami  dla  lokalnych 
społeczności,  którzy  jednocześnie 
kończą pewien etap swojej pracy sa-
morządowej nie kandydując w zbli-
żających  się  wyborach  na  funkcje 
pełnione przez siebie obecnie. Jed-
ną z tych osób jest Tadeusz Tomasik 
Burmistrz Przysuchy.
– Otrzymana nagroda za całokształt 

pracy  w  samorządzie  to  dla  mnie 
z jednej strony „nagroda pożegnal-
na”,  podsumowująca  moją  pracę 
jako  Burmistrza  Gminy  i  Miasta, 
z drugiej zaś  jest „bilansem otwar-

cia”  dla  mnie  kolejnego  etapu,  bo 
kandyduję  do  Rady  Powiatu  Przy-
suskiego,  jak  również  dla  mojego 
Zastępcy  Adama  Pałgana,  który 
kandyduje  na  Burmistrza  Przysu-
chy. To w jego ręce chcę przekazać 
ten „bilans otwarcia” – mówi Tade-
usz Tomasik.

Dziesięć  sztuk  tablic  informacyj-
nych  zainstalowanych  zostało  na 
terenie Gminy  i Miasta Przysucha. 
Na  tablicach  zamieszczone  są  in-
formacje  o  zabytkach,  ciekawych 
miejscach  w  Przysusze  i  okolicz-
nych miejscowościach, które warto 
odwiedzić.  Pomysłodawcą  i  reali-
zatorem  utworzenia  sieci  punktów 
informacyjnych  na  terenie  Gminy 
i Miasta  Przysucha  jest Dom Kul-
tury w Przysusze. Projekt ten został 
dofinansowany przez Lokalną Gru-
pę  Działania  „Razem  dla  Radom-
ki”  w  ramach  Poddziałania  19.2 
„Wsparcie  na  wdrażanie  operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w  zakresie  projektów  grantowych 
dla  naboru  tematycznego  pn.  Ak-
tywne Społeczeństwo.
Przypomnijmy,  że  Stowarzyszenie 

„Razem  dla  Radomki”  w  II  pół-
roczu  2017  roku  przeprowadziło 
dwa  konkursy  o  wybór  projektów 
w ramach projektu grantowego pn. 
Aktywne  Społeczeństwo  i  udzie-
liło wsparcia  łącznie 29 projektom 
na kwotę blisko 400 tys. zł. Wśród 
tych  projektów  wybrane  zostało  9 
inicjatyw  zgłoszonych  do  realiza-
cji  w  2018  roku  przez  organizacje 
pozarządowe z terenu gminy Przy-
sucha  oraz  Dom  Kultury  w  Przy-
susze.  Jednym  z  docenionych 
i  objętych  wsparciem  finansowym 
projektów  jest  właśnie  stworzenie 
sieci  punktów  informacyjnych  na 
terenie Gminy  i Miasta Przysucha. 
Wytyczenie w tej formie szlaku tu-
rystycznego  wzbogaconego  infor-
macjami o mieście i gminie to moż-
liwość  poznawania  historycznego 
i  turystycznego  bogactwa  gminy 
przez osoby odwiedzające ją, a tak-
że przez samych mieszkańców.

Inicjatywa wsparta grantem LGD
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Budynek na stadionie gotowy
Przecięciem  symbolicznej  wstę-
gi  samorządowe  władze  miasta 
i  gminy  Przysucha  uświetniły 
w  sobotę  29  września  zakończe-
nie  budowy  budynku  zaplecza 
socjalnego na stadionie miejskim 
w Przysusze. Krótka, ale bardzo 
ważna  dla  społeczności  Przysu-
chy  uroczystość,  odbyła  się  na 
kilka minut przed meczem przy-
suskiego  Oskara  z  Pilicą  Biało-
brzegi.
W sobotę 29 września na miejskim 
stadionie  spotkali  się: Tadeusz To-
masik  Burmistrz  Gminy  i  Miasta 
Przysucha, Adam Pałgan Zastepca 
Burmistrza,  Mirosław  Pierzcha-

ła  Przewodniczący  Rady  Gminy 
i  Miasta,  Stanisław  Kądziela  Wi-
ceprzewodniczący  Rady,  Sławo-
mir  Pietrzyk  Prezes  Radomskiego 
Okręgowego  Związku  Piłki  Noż-
nej,  Jacek  Kasprzak  Wiceprezes 
ROZPN,  Zygmunt  Kobylarczyk 
członek  Zarządu  ROZPN,  człon-
kowie  Zarządu  MKS  OSKAR 
Przysucha  z  Prezesem  Tadeuszem 
Rejmerem  oraz  przedstawiciele 
administracji  samorządowej:  Zbi-
gniew  Augustyniak  dyrektor  PSK 
i Piotr Stefańczyk kierownik Dzia-
łu  Inwestycji  i  Zagospodarowania 
Przestrzennego UgiM w Przysusze.
Przecięcia symbolicznej wstegi do-

korzystania  z  niego  sportowcom, 
trenerom i działaczom sportowym. 
To  kolejny  obiekt  wzbogacający 
bazę  sportową w mieście  i  podno-
szący jej jakość. Niech dobrze służy 
wszystkim  uprawiającym  sport  – 
powiedział Adam Pałgan Zastępca 
Burmistrza Przysuchy.
– Wysoki standard zaplecza socjal-
nego na przysuskim stadionie speł-
nia warunki nie tylko czwartej, ale 
i  drugiej  ligi.  Serdecznie  dziękuję 
samorządowym  władzom  Przysu-
chy, Panu Burmistrzowi  i  jego Za-
stępcy  za  dotychczasową,  owocną 
współpracę.  Nowowybudowany 
obiekt to przykład na to, że w Przy-
susze władze dbają o rozwój sportu 
–  dodał  Sławomir  Pietrzyk  Prezes 
ROZPN,  przekazując  jednocześnie 
komplet  piłek  i  artykuły  sportowe 
dla  potrzeb  młodzieży  i  seniorów 
przysuskiego Oskara.
W  nowowybudowanym  obiekcie 
znajdują  się  szatnie  z  prysznicami 
dla  sportowców,  pomieszczenia 
dla trenerów i Zarządu Klubu, sala 
konferencyjna,  sanitariaty  dla  pu-
bliczności.  Budynek  wyposażony 
jest też w tunel wyjściowy „szatnia 
– boisko”. Jest obiektem wolnosto-
jącym, jednokondygnacyjnym o po-
wierzchni ponad 433 m2.

konali: Tadeusz Tomasik Burmistrz 
Przysuchy,  Mirosław  Pierzchała 
Przewodniczący  Rady,  Sławomir 
Pietrzyk  Prezes ROZPN  i  Tadeusz 
Rejmer Prezes MKS OSKAR.
–  Nowowybudowany  budynek  za-
plecza socjalnego zapewnia komfort 

Przybył miastu nowy obiekt
W tym tekście będzie nieco o histo-
rii. O tym co było, co minęło, a co 
wydarzyło  się  w  stuleciu  odzyska-
nia  przez  Polskę  niepodległości. 
Będzie też o nowym obiekcie, który 
poszerza bazę obiektów użyteczno-
ści publicznej w mieście.
Ale po kolei. Kiedy mówimy o histo-
rii – tej najnowszej – uruchamiamy 
wówczas  naszą  pamięć.  Powodem 
napisana  tego  tekstu  jest  wybudo-
wany na stadionie piłkarskim nowy 
kompleks  zaplecza  socjalnego  dla 
sportowców. Kiedy patrzymy na ten 
budynek pojawia się pytanie: „a jak 
to  było  dawniej?”.  Pozwólcie  Sza-
nowni Czytelnicy  na  chwilę wspo-
mnień,  na  przywołanie  w  pamięci 
obrazu  powojennego  stanu  rzeczy. 
Gdzie  piłkarze  rozgrywali  mecze?, 
gdzie się myli po meczu? Pamiętam 
tamten czas. Byłem chłopięcym ki-
bicem ówczesnej drużyny. Nazywa-
ła się „OMTUR”Przysucha. /Nazwa 
w  pełnym  brzmieniu:  Organizacja 
Młodzieżowa Towarzystwa Uniwer-
sytetów  Robotniczych/.  Potem  był 
„START”. Byłem bramkarzem w tej 

drużynie. Żyją jeszcze wśród nas Ci, 
którzy pamiętają dawne wydarzenia 
piłkarskie. Otóż! Stadion? Takie sło-
wo wówczas w osadzie nie istniało. 
Jego  funkcję – oczywiście w ogra-
niczonym zakresie, wynikającym ze 
skali osady,  jej publicznej majętno-
ści – sprawowało boisko ulokowane 
na targowicy przy ulicy Targowej /!/. 
We wtorki targ, a w niedzielę mecz. 
Sprzedawano  tu  i kupowano bydło, 
konie, owce, kozy. Obok boiska była 
waga  dla  zwierząt.  Ujmując  rzecz 
etymologicznie,  to  od  tych  targów 
bierze  się  nazwa  tej  ulicy.  Boisko? 
Duże  słowo.  Jego  powierzchnia  to 
utwardzony  teren  w  układzie  bra-
mek  północ  –  południe.  Charakte-
rystycznym  elementem,  a  zarazem 
mankamentem, był jego spadek. Do 
przerwy jedna z drużyn grała z gór-
ki,  a  po  przerwie  pod  górkę.  Szat-
nia? Piłkarze przebierali się czasami 
w pomieszczeniu wagi, na wolnym 
powietrzu, a niektórzy, ci co blisko 
mieszkali  / Sobczakowie, Leguccy, 
Jankowscy/,  przychodzili  w  stroju 
sportowym. Umywalki? Prysznice? 

Wiadra  z wodą! Bramki  nie miały 
siatek.  Z  czasem  je  założono.  To 
było  wydarzenie!  Granice  /  linie/ 
boiska wysypywano wapnem od p. 
Zajdy, albo trocinami od p. A. Ślu-
farskiego. Klozet? „Sławojka!”
W  miarę  rozwoju  Przysuchy  taki 
stan  nie  mógł  dalej  trwać.  Osada 
stała  się  powiatem  /prawa miejskie 
przywrócono w 1958 r./ i wstyd było 
rozgrywać  mecze  na  dotychczaso-
wym boisku. Pracowałem w  latach 
1961–  1964  w  Wydziale  Budow-
nictwa  i  Architektury  Powiatowej 
Rady. Zostałem kiedyś wezwany do 
Przewodniczącej  A.  Tarnowskiej, 
od  której  otrzymałem  polecenie 
wykonania  rysunku  niwelety  tere-
nu pod przyszły stadion. Wcześniej 
władze podjęły decyzję o lokalizacji 
stadionu w dawnym ogrodzie Hen-
ryka hr. Dembińskiego. Wykonałem 
tę  pracę.  Nie  znam  losów  budowy 
stadionu – wyjechałem z Przysuchy 
w  1964  r.  Powróciłem  tu w  2005r. 
Zastałem  już  nowy  stadion  z  pro-
wizorycznym – ze względu na jego 
stan – zapleczem socjalnym dla za-
wodników.  Dwa  lata  temu  udałem 
się na  rozmowę z Zastępcą Burmi-
strza p. Adamem Pałganem. Treścią 
rozmowy był stan i wygląd dotych-

czasowego  zaplecza.  Uzyskałem 
zapewnienie,  że  będzie  budowany 
nowy  obiekt,  spełniający  wymogi 
stawiane  tego  rodzaju  budynkom, 
że władzom miasta nie są obce spra-
wy rozwoju sportu  i uprawianie go 
przez młodzież w przyzwoitych wa-
runkach. Potwierdzono istnienie do-
kumentacji  technicznej  dla  realiza-
cji obiektu, stwierdzono zarazem, że 
zaplecze  zostanie  wybudowane  za 
dwa lata. Dotrzymano słowa. Nowe 
zaplecze  posiada  szatnie,  umywal-
ki, prysznice, saunę, pomieszczenie 
magazynowe  na  sprzęt,  pokój  dla 
sędziów,  pokój  dla  trenerów  i  po-
mieszczenie  biurowe.  Pozostałym 
zadaniem  dla  władz  miasta  będzie 
wyposażenie  tego  obiektu  w  od-
powiednie  urządzenia  /szafki  itp./. 
Wybudowanie zaplecza jest niewąt-
pliwie  poprawą  warunków  dla  pił-
karzy,  dla  uprawiania  piłki  nożnej. 
Obejrzałem to zaplecze. Miejscowy, 
Miejski  Klub  Sportowy  „OSKAR” 
otrzymał obiekt socjalny z prawdzi-
wego zdarzenia. Życzeniem kibiców 
jest, aby równolegle z poprawą wa-
runków do gry,  szła  również dobra 
gra zawodników.

Edward Pawlik
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Piknik w rocznicę Niepodległej
W  sobotę  22  września  na  popu-
larnych  „Skałkach”,  na  terenie 
Nadleśnictwa  Przysucha  odbył 
się  otwarty  piknik  rodzinny  w  ra-
mach  obchodów  100.  rocznicy 
odzyskania  przez  Polskę  niepodle-
głości.  Podczas  pikniku  Muzeum 
im.  Oskara  Kolberga  w  Przysusze 
zaprezentowało  tematyczną  wysta-
wę  pn.  „100-lecie  Niepodległości. 
Przysucha  1918-2018”  oraz  stoisko 
z  muzealnymi  wydawnictwami. 
Ponadto  w  atmosferę  obchodów 

tej  ważnej  dla  Polaków  rocznicy 
wprowadził  uczestników  pikniku 
Nauczycielski  Chór  „Canto”  kon-
certem  pieśni  patriotycznych.  Za-
grała  też  Powiatowa  Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „VOX CORDIUM”. 
Ponadto  odbył  się  bieg  przełajowy 
służb  mundurowych.  W  pikniku 
z  ramienia  samorządowych  władz 
gminy  i  miasta  Przysucha  uczest-
niczył Zastępca Burmistrza Przysu-
chy Adam Pałgan.
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Ekologicznie z Hortexem
Po  raz  drugi  firma  Hortex  była 
organizatorem  akcji  Hortex  Na-
turalnie.  Podobnie,  jak  rok  temu, 
partnerami  inicjatywy  był  Zespół 
Szkół  nr  2  im.  Skowyry  w  Przy-
susze,  EKO-PUNKT  Organizacja 
Odzysku Opakowań SA oraz Nad-
leśnictwo  Przysucha.  W  wydarze-
niu, pod opieką nauczycieli, wzięło 
udział  94  uczniów  technikum  i  26 
uczniów szkoły branżowej I stopnia 
z Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowy-
ry w Przysusze.
II edycja akcji podobnie jak w roku 
ubiegłym  odbyła  się  na  terenie 
Nadleśnictwa  Przysucha.  Ucznio-
wie  czterech  klas  zbierali  śmieci 
wzdłuż  dwóch  tras  wyznaczonych 
w  leśnictwie  Rawicz.  Po  przeby-
ciu blisko 5 km uczniom udało się 
zebrać  10  worków  śmieci,  każdy 
po 120 litrów. Piknik podsumowu-
jący  akcję  odbył  się  na  Skałkach. 
Tam  uczennice  technikum  żywie-
nia  i usług gastronomicznych wraz 
z  nauczycielami,  przygotowały  dla 
wszystkich uczestników ciepły po-

siłek z produktów Hortex.
Na  zakończenie  wyróżniający  się 
uczniowie  otrzymali  ciekawe  na-
grody  ufundowane  przez  ZPOW 
Hortex Przysucha i EKO-PUNKT.
  –  Jako  firma  bardzo  dużą  wagę 
przykładamy  do  zagadnień  zwią-
zanych z ochroną środowiska,  stąd 
pomysł  na  akcję  Hortex  Natural-
nie. W tym roku szczególną uwagę 
zwracamy  na  czystość  lasów  oraz 
budowanie  świadomości  segre-
gowania  i  recyclingu  opakowań. 
Lasy są naszym wspólnym dobrem, 
o  które  powinniśmy  dbać. Chętnie 
korzystamy z ich dobrodziejstwa, są 
miejscem  odpoczynku,  dzięki  nim 
oddychamy  czystym  powietrzem, 
ale  także  chronią  zasoby  wodne. 
Zabrudzić można je szybko, ale za-
legające  w  nim  śmieci  rozkładają 
się  bardzo  długo,  co  jest  nie  tylko 
nieestetyczne  ale  także  niebez-
pieczne  – mówi  Przemysław Bart-
kowiak,  Dyrektor  ZPOW  Hortex 
w Skrzyńsku.
 – Problem dzikich wysypisk śmieci 

powstających w lesie z roku na rok 
jest  coraz  mniejszy,  ale  wciąż  ist-
nieje. Zjawisko to prowadzi jednak 
do  zaburzeń  funkcjonowania drze-
wostanów  jak  i  żyjących  w  nich 
organizmów. Pozostawione odpady 
z  czasem  zaczynają  się  rozkładać, 
na  skutek  czego  następuje  rozwój 
bakterii  chorobotwórczych  i  grzy-
bów.  Torebki  foliowe mogą  zostać 
połknięte przez zwierzęta, co może 
doprowadzić  nawet  do  śmierci. 
Problemem  są  również  porzuco-
ne  metalowe  odłamki  oraz  szkło, 
które  pozostawione  w  lesie  mogą 
stanowić  zagrożenie  i  skutkować 
okaleczeniami zwierząt. Śmieci po-
zostawiane w lesie nie ulegają natu-

ralnemu rozkładowi i bardzo długo 
zalegają w środowisku. Wspomnia-
ne  jednorazowe  torebki  foliowe 
pozostają w środowisku ponad 100 
lat, metalowe puszki około 100 lat, 
zaś  szkło  nawet  kilka  tysięcy  lat, 
ponieważ  praktycznie  nie  ulega 
rozkładowi  –  dodaje  Nadleśniczy 
Nadleśnictwa  Przysucha  Czesław 
Korycki.
II  edycja  akcji  Hortex  Naturalnie 
dowodzi, że poza licznymi rozwią-
zaniami  proekologicznymi, w  któ-
re  Hortex  inwestuje  w  zakładzie, 
w Skrzyńsku, firma ma także swój 
wkład w budowanie postaw proeko-
logicznych wśród dzieci i młodzie-
ży.
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JARMARK LUDOWY W ZBOŻENNIE
W niedzielę 23 września, w Zbo-
żennie  odbył  się  Jarmark  Ludo-
wy,  zorganizowany  przez Gminę 
i  Miasto  Przysucha  oraz  Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Razem dla Radomki”.
Mieszkańców  Zbożenny  przyby-
łych  całymi  rodzinami  na  teren 
świetlicy wiejskiej przywitali: Bur-
mistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik, 
Zastępca Burmistrza Adam Pałgan 
i  gospodarz  jarmarku:  sołtys  Zbo-
żenny – radny Rady Gminy i Miasta 
Przysucha  Marian  Kozieł.  Życzyli 
uczestnikom dobrej zabawy w gro-
nie rodziny i przyjaciół. W jarmar-
ku  uczestniczyła  grupa  radnych 
Rady  Gminy  i  Miasta  Przysucha 
z  Przewodniczącym  Mirosławem 

Pierzchałą,  Sekretarz  GiM  Stani-
sław Wiaderek  oraz  Prezes  Towa-
rzystwa  Kulturalnego  im.  Oskara 
Kolberga Jerzy Kwaśniewski.
Pogoda  w  niedzielne  popołudnie 
dopisała,  a  boisko  przy  wiejskiej 
świetlicy  szybko  wypełniło  się 
mieszkańcami  Zożenny  i  okolic, 
chętnymi  do  wspólnego  spędzenia 
czasu.  Ze  świetlicowego  placu  za-
baw  dla  dzieci  dobiegał  gwar  ba-
wiących się najmłodszych uczestni-
ków  jarmarku, natomiast  z  estrady 
ustawionej  na  boisku  dochodziły 
dźwięki muzyki  ludowej  i  biesiad-
nej.  Publiczność  do  tańca  porwa-
ły  kapele  ludowe:  Jana  Maraska 
z Przysuchy, Lipców z Wygnanowa, 
Foktów z Ostrołęki. Dał się porwać 

także sołtys Zbożenny Marian Ko-
zieł,  który  skocznego  oberka  za-
tańczył  z  radną  Rady  GiM  Teresą 
Gizińską. Ludowymi przyśpiewka-
mi  bawiły  panie  z Lokalnego Sto-
warzyszenia  Kobiet  ze  Skrzynna, 
które przygotowały również stoisko 
z  pysznymi  potrawami  regional-
nymi. Nie zabrakło więc chleba ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem, sa-
łatek  i przystawek,  żuru  i  słodkich 
wypieków.  Pachnącymi,  domowy-
mi wyrobami zachęcał wiejski stół.
Po kapelach ludowych wystąpił ze-
spół  biesiadno  –  rozrywkowy  Sła-
womira Wasilewskiego z Bierwiec. 
W międzyczasie można  było  obej-
rzeć wystawę rękodzieła na stoisku 
Pracowni  Rękodzieła Artystyczne-

go Dekor – Dar pani Barbary Bał-
towskiej z Przysuchy. Wzrok przy-
ciągały  drewniane  płaskorzeźby 
o charakterze  religijnym, kolorowe 
figurki  –  magnesy  i  wzruszające, 
wykonane  w  ciepłych  kolorach 
„aniołki”.
Na  jarmarku był  też kiermasz pro-
duktów  kulinarnych  oraz  zabawy 
animacyjne dla dzieci.
Jarmark Ludowy w Zbożennie 
współfinansowany był przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Razem dla Radomki” ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.4 „Wspieranie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywi-
zacji objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020” w ramach projektu współfi-
nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
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Festynem zakończono projekt „Aktywne Skrzyńsko”
W niedzielę 23 września, w Skrzyń-
sku  odbył  się  rodzinny  festyn, 
którego  organizatorem  było  Sto-
warzyszenie  „Razem  dla  Skrzyń-
ska”. Stowarzyszenie w  ten sposób 
podsumowało  udział  w  projekcie 
„Aktywne Skrzyńsko”. Z uczestni-
kami festynu spotkali się Burmistrz 
Przysuchy  Tadeusz  Tomasik,  Za-
stępca  Burmistrza  Adam  Pałgan 
i Prezes Towarzystwa Kulturalnego 
im.  Oskara  Kolberga  Jerzy  Kwa-
śniewski.
Burmistrz  Tadeusz  Tomasik  po-
dziękował paniom ze Stowarzysze-
nia „Razem dla Skrzyńska” za ak-
tywny  udział  w  życiu  społecznym 
przysuskiej  gminy  oraz  za  godne 
reprezentowanie  Przysuchy  na  po-
wiatowych dożynkach.
–  Na  terenie  naszej  gminy  bardzo 
aktywnie  działają  dwie  organiza-
cje:  Stowarzyszenie  „Razem  dla 
Skrzyńska”  w  Skrzyńsku,  organi-
zator i gospodarz tego festynu oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w  Jani-
kowie  –  powiedział  Adam  Pałgan 
Zastępca  Burmistrza  Przysuchy.  – 
Uważam, że działalność pań w tych 
organizacjach  jest  przykładem  dla 

mieszkanek  innych  sołectw,  które 
powinny pójść w ślady wspaniałych 
kobiet  ze  Skrzyńska  i  Janikowa, 
i  tworzyć  kolejne  stowarzyszenia. 
Tak  cenną  dla  społeczności  gmi-
ny  działalność  samorządowe  wła-
dze  Przysuchy  zawsze  wspierały. 
W  ostatnim  czasie  uczestniczyłem 
w  rozmowach  na  temat  powsta-
nia  w  Krajowie  stowarzyszenia 
o działalności analogicznej do tych 
w Skrzyńsku czy Janikowie. To do-
bra wiadomość – dodał Adam Pał-
gan.
Na festynie bawiono się przy dźwię-
kach  muzyki  ludowej  i  biesiadnej. 
Wystąpiły:  Zespół  Stowarzyszenia 
„Józefinki”  z  Rusinowa  z  akorde-
onistą  Sylwestrem  Kucem,  Kapela 
Jana Wochniaka z Wieniawy, Kape-
la ze Skrzyńska w składzie Andrzej 
Malik,  Stanisław  Przybyszewski 
i Józef Kamiński.
Panie  ze  Stowarzyszenia  „Razem 
dla  Skrzyńska”  częstowały  regio-
nalnymi  potrawami.  Były:  gro-
chówka  i  zupa  gulaszowa,  kapusta 
z grochem, pierogi z barszczykiem, 
chleb ze smalcem i ogórkiem, ciasta 
oraz napoje ciepłe i soki. Natomiast 

wieczorem  bawiono  się  z  DJ  Dar-
kiem Lipińskim.
Imprezie  towarzyszyło  otwarcie 
wystawy  zdjęć,  obrazujących  daw-
ną  zabudowę  Skrzyńska  wraz  ze 
zgromadzonymi eksponatami, stro-
jami,  narzędziami,  którymi  posłu-
giwali się mieszkańcy w pracy i go-
spodarstwach domowych. Wystawa 
stanowi  stałą  ekspozycję  imitującą 
wystrój  chaty  z  poczatków  XXw. 
Stowarzyszenie  wydało  też  folder 
pokazujący  dotychczasową  dzia-
łalność  „Razem  dla  Skrzyńska”. 
W zorganizowaniu wystawy pomo-
gła  Stowarzyszeniu  dr  Agnieszka 
Zarychta-Wójcicka.
Festyn  rodzinny,  towarzysząca mu 
wystawa,  wydanie  folderu  o  pra-
cy  i  osiągnięciach  stowarzyszenia, 
wcześniej  odbyte  warsztaty  kuli-
narne  oraz  zorganizowany w mię-
dzyczasie  konkurs  plastyczny  dla 
dzieci  i  młodzieży  to  inicjatywy, 
które  odbyły  się  w  ramach  reali-
zowanego  przez  Stowarzyszenie 
„Razem  dla  Skrzyńska”  projektu 
„Aktywne Skrzyńsko”.
Rozstrzygnięcie  i  uroczyste  wrę-
czenie  nagród  w  konkursie  pla-

stycznym  odbyło  się  po  festynie 
rodzinnym, we wtorek  2  paździer-
nika  w  budynku  świetlicy  wiej-
skiej. Tematem konkursu pn. „Moje 
Skrzyńsko” było przedstawienie za-
budowy  Skrzyńska.  Prace  ocenia-
ne  były  przez  komisje  z  uwzględ-
nieniem  kategorii  wiekowych  kl. 
0-3  i  kl.  4-8.  W  kategorii  dzieci 
młodszych  wyróżnienia  i  nagrody 
otrzymali:  Amelka  Trochim, Maja 
Kwintal, Jaś Frączek, a w kategorii 
młodzieży  szkolnej:  Nikola  Woź-
niak, Wiktoria Stefańska, Zuzanna 
Trochim  i  Jakub  Górka.  Nagrody 
ufundowała  Wspólnota  Gruntowa 
dla Zagospodarowania Wsi Skrzyń-
sko,  Stowarzyszenie  „Razem  dla 
Skrzyńska”,  Filia  Biblioteki  Pu-
blicznej  w  Skrzyńsku  oraz  księgr-
nie w Przysusze. Nagrodzone prace 
można  zobaczyć w  świetlicy wiej-
skiej w Skrzyńsku.
Projekt „Aktywne Skrzyńsko” fi-
nansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektu 
grantowego Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Razem dla Radomki” pn. 
„Promocja i rozwój obszarów wiej-
skich”.
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Młodzież z Mariówki 
na Jasnej Górze
Młodzież  licealna  i  gimnazjalna 
z Mariówki uczestniczyła w XVIII 
Ogólnopolskim  Forum  Młodzieży 
Szkół Katolickich na Jasnej Górze. 
U  stóp  Matki  Bożej  zgromadziło 
się ok. 2 tysięcy młodzieży ze szkół 
katolickich,  z  całej  Polski.  Myślą 
przewodnią  spotkania  były  słowa 

św.  Jan Paweł  II: „Wypełnijmy do-
kładnie rolę, jaką Bóg powierza 
każdemu z nas w swoim Kościele”. 
W programie była konferencja skie-
rowana do młodzieży, msza święta, 
wspólna Droga Krzyżowa  i wystę-
py muzyczne.

Patriotyczna uroczystość 
w Stefanowie
Adam  Pałgan  Zastępca  Burmi-
strza  Gminy  i  Miasta  Przysucha 
reprezentował  samorządowe  wła-
dze  gminy  i  miasta  na  obchodach 
74.  rocznicy  bitwy  Armii  Krajo-
wej  w  czasie  II  wojny  światowej 
pod  Stefanowem  koło  Gielniowa 
i rocznicy pacyfikacji tej wsi. Uro-
czystość odbyła  się w niedzielę 30 
września.  Rozpoczęła  ją  polowa 
msza  święta,  odbył  się  apel  pole-
głych,  a  delegacje  kombatantów, 
harcerzy i samorządowców złożyły 
wieńce pod tablicą pamiątkową.
Wieś Stefanów jest symbolem wal-
ki  o  niepodległość.  26  września 
1944  roku pod Stefanowem doszło 
do zwycięskiej bitwy 25 i 72 pułku 

piechoty Armii Krajowej z wojska-
mi niemieckimi. W odwecie za opór 
akowców hitlerowcy spacyfikowali 
ludność i spalili trzy wsie w rejonie 
Gielniowa: Gałki, Stefanów i Budy. 
Ludność  Stefanowa  zdążyła  uciec 
do pobliskich lasów. Po wojnie wieś 
odbudowano,  ale w 1952  roku ów-
czesna  władza  przesiedliła  miesz-
kańców  na  drugi  koniec  Polski, 
a  ich domostwa zrównała z ziemią 
pod  pretekstem  budowy  poligonu. 
Poligon  nigdy  nie  powstał.  Dziś 
jest w tym miejscu  tablica przypo-
minająca  o  istnieniu  miejscowości 
i głębokich tradycjach AK. Co roku 
odbywa  się  tam  uroczystość  upa-
miętniająca te wydarzenia.

10. pielgrzymka do Studzianny
„Jesteśmy  napełnieni  Duchem 
Świętym” to hasło tegorocznej,  już 
10.  pieszej  pielgrzymki  młodych 
z  parafii  św.  Jana  Nepomucena 
w Przysusze do Sanktuarium Matki 
Bożej Świętorodzinnej w Studzian-
nie. W sobotę 22 września o godz. 
8  wyruszyła  z  Przysuchy  na  piel-
grzymi szlak 190 – osobowa grupa 
pielgrzymów,  w  większości  mło-
dzieży  z  przysuskich  szkół,  której 
towarzyszyła spora grupa osób star-
szych, ale za to... młodych duchem. 
Pielgrzymów  poprowadził  ks. Ma-
riusz Molenda, wikariusz  z  parafii 
św. Jana Nepomucena w Przysusze, 

w drodze do Drzewicy pomagał mu 
ks.  Norbert  Piwnik.  Nastrój  piel-
grzymki udzielił się wszystkim pąt-
nikom, którzy biorąc czynny udział 
w modlitwach  i  pieśniach  przeżyli 
prawdziwe rekolekcje w drodze.
Tradycyjnie  bardzo  gościnnie, 
mieszkańcy miejscowości Krzesła-
wice  i  Grabowa  przyjęli  pielgrzy-
mów  obfitymi  poczęstunkami.  Po 
przebyciu 32 km pielgrzymi mogli 
pokłonić  się,  złożyć  swoje  prośby 
i  podziękowania  przed  obrazem 
Matki Bożej Świętorodzinnej, a na-
stępnie uczestniczyć w mszy świę-
tej.

W setną rocznicę…
W piękny, słoneczny dzień 18 wrze-
śnia,  uczniowie  Niepublicznego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego  w  Przysusze  wzięli 
udział w wycieczce do Muzeum im. 
Orła  Białego  w  Skarżysku  –  Ka-
miennej.  Tam  przewodnik  w  bar-
dzo interesujący sposób przedstawił 
wojenne  eksponaty.  Były  wśród 
nich  między  innymi:  czołgi,  sa-
moloty,  wyrzutnie  rakiet,  kuchnie 
polowe  i  wiele,  wiele  innych  cie-
kawych  pamiątek.  Eksponatami 

przyciągającym  największą  uwagę 
były  okręt  i  samolot,  na  którego 
pokład  uczestnicy wycieczki mieli 
okazję  wejść.  Następnie  zwiedzili 
Muzeum  Instrumentów  Ludowych 
w Szydłowcu, gdzie oglądali dawne 
instrumenty  muzyczne,  o  których 
przewodniczka  ciekawie  opowia-
dała i zachęcała do gry. Wyjazd ten 
był jednym z wydarzeń mających na 
celu uczczenie 100 – lecia Niepod-
ległości  Polski  przez  społeczność 
NSOSW.
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Dzień Przedszkolaka
„W całej  Polsce  dzień  jest  taki,  że 
świętują  przedszkolaki”  –  takimi 
słowami 20 września w Samorządo-
wym Przedszkolu nr 1 w Przysusze, 
nauczycielka  prowadząca  Joanna 
Rakowska  rozpoczęła  uroczystość 
Dzień  Przedszkolaka.  Następnie 
dyrektor placówki Wiesława Gemb-
czyńska  złożyła  wszystkim  dzie-
ciom życzenia z okazji ich święta.
Kształtując  umiejętności  nawią-
zywania  serdecznego  kontaktu 
z  rówieśnikami,  dzieci  również 
przywitały się przy znanej zabawie 
muzycznej.  Wierszem  „Balonik” 
nauczycielka  wprowadziła  dzie-
ci  w  świat  empatii  i  oczekiwania 

na  swojego  przyjaciela.  Wszystkie 
przedszkolaki  aktywnie  uczestni-
czyły  w  przeprowadzonej  dla  nich 
imprezie,  wykazując  się  zdolno-
ściami w różnych dziedzinach. Pod-
czas całej uroczystości nie zabrakło 
zabaw  matematycznych,  plastycz-
nych  oraz  integrujących  wszystkie 
dzieci.
Przedszkolaki  miały  możliwość 
wylosowania  zabaw  muzycznych 
oraz  przyjaciela  dla  swojej  gru-
py  w  postaci  balonu  zwierzątka. 
Wszystkie dzieci nagrodzone zosta-
ły cukierkami, po czym zrobiły so-
bie pamiątkowe zdjęcia w grupach.

Joanna Rakowska

„EDWARD” z uczniami PSP 1
19 września br. policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Przysusze 
wspólnie  z  uczniami  Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  Nr  1  prze-
prowadzili  happening  pod  nazwą 
EDWARD,  czyli Europejski Dzień 
Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach 
(European  Day  Without  A  Road 
Death).  Akcja  EDWARD  promuje 
„wizję zero” przyjętą w wielu kra-
jach europejskich, czyli dążenie do 
zmniejszenia liczby wypadków dro-
gowych  ze  skutkiem  śmiertelnym 
do zera.
Policjanci  z  Komendy  Powiatowej 
Policji w Przysusze przeprowadzili 
wspólnie z uczniami PSP 1 w Przy-
susze  happening  przy  drodze  kra-

jowej Nr 12. Uczestnicy  akcji  pro-
mowali  bezpieczeństwo  w  ruchu 
drogowym.  Z  transparentami  ma-
szerowali po przejściu dla pieszych 
i  promowali  bezpieczne  zachowa-
nia  na  drogach  przez  kierujących, 
jak i pieszych. Hasła przygotowane 
przez  dzieci  dotyczyły  ważnych 
problemów  ruchu  drogowego  jak 
nadmierna  prędkość,  nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu, nieprawi-
dłowe  wyprzedzanie,  niekorzysta-
nie  z  pasów  bezpieczeństwa  przez 
kierujących  i  pasażerów, używanie 
telefonów  komórkowych  podczas 
jazdy  oraz  nietrzeźwość  kierują-
cych.

Cyrk w mariowskiej szkole
W  Mariówce  mówią:  „Szkoła  to 
nie  tylko  miejsce  nauki,  ale  także 
ciekawych  i  radosnych  spotkań”. 
Dlatego też we wtorek 18 września, 
w  Katolickiej  Szkole  Podstawowej 
im.  św.  Królowej  Jadwigi  w  Ma-
riówce  gościli  cyrkowi  artyści. 
Dzieci  z  dużym  zainteresowaniem 
obserwowały,  to  co  działo  się  na 
scenie,  tym  bardziej,  że  niektóre 
występy odbywały  się  z  ich udzia-
łem. Kolejne punkty programu pre-

zentowane przez cyrkowców wzbu-
dzały  podziw,  zwłaszcza  wśród 
najmłodszych  widzów.  Uczniowie 
mogli  zobaczyć  wesołego  klow-
na,  obserwować  pokazy  żonglerki, 
ekwilibrystyki  oraz  iluzji.  Jednak 
najwięcej  emocji  wzbudził  wąż, 
którego każdy z uczniów mógł do-
tknąć,  a nawet potrzymać. Spotka-
nie z artystami cyrkowymi ucznio-
wie będą jeszcze długo wspominać.

„Bezpieczny przedszkolak” 
w Mariówce
Na  zaproszenie  dyrekcji  szkół 
w  Mariówce,  z  przedszkolakami 
i  uczniami  klasy  pierwszej  Kato-
lickiej Szkoły Podstawowej im. św. 
Królowej  Jadwigi w Mariówce,  24 
września br. spotkali się pracowni-
cy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego  w  Radomiu.  Spotka-
nie odbyło się w  ramach kampanii 
społecznej „Jesteś widoczny,  jesteś 
bezpieczny”,  natomiast w Mariów-
ce  pracownicy WORD  przeprowa-
dzili akcję „Widoczny i Bezpieczny 
Przedszkolak”.  Po  prelekcji  i  pre-
zentacji  multimedialnej,  w  której 
dzieci brały aktywny udział, przed-

szkolakom  zostały  wręczone  od-
blaskowe maskotki, a pierwszakom 
zestawy  odblaskowe,  które  mogą 
wykorzystać  do  oznaczenia  pleca-
ków i okrycia wierzchniego. Prelek-
cji przysłuchiwali  się  także obecni 
na  sali  rodzice.  Prowadzący  przy-
pominali  rodzicom  o  obowiązku 
noszenia  elementów  odblaskowych 
po  zmroku.  Dodatkową  atrakcją 
dla przedszkolaków było to, że każ-
da  grupa  otrzymała  odblaskowego 
węża  spacerowego.  Teraz  przed-
szkolaki  mogą  bezpiecznie  space-
rować, bo będą widoczne z daleka.
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Pierwszaki ślubowały w Mariówce
W  poczet  uczniów  Katolickiej 
Szkoły  Podstawowej  im.  św.  Kró-
lowej  Jadwigi  w  Mariówce,  2 
października  br.,  zostali  przyjęci 
uczniowie  klasy  pierwszej,  którzy 
podczas  uroczystej  mszy  świętej, 
odprawionej  w  auli  szkolnej,  uro-
czyście złożyli ślubowanie. Później, 
wraz z całą wspólnotą  szkolną od-
śpiewali  hymn  o  świętej  Królowej 
Jadwidze – Patronce Szkoły.
Po  zakończonej  Eucharystii,  dy-
rektor  mariowskich  szkół  Agata 
Wyrodek  symbolicz-nie  pasowa-
ła  każdego  pierwszaka  na  ucznia 
drewnianym  ołówkiem.  Życzyła 

wytrwa-łości  w  zdobywaniu  wie-
dzy  oraz  wręczyła  legitymacje 
szkolne.  Następnie  wycho-waw-
czyni  p.  Edyta  Lipińska,  rozda-
ła  uczniom  pamiątkowe  dyplo-
my.  Przedstawicielka  Samorządu 
Uczniowskiego  złożyła  życzenia 
młodszym  kolegom  i  koleżankom, 
witając ich ciepło w gronie uczniów 
oraz  przekazała  ołówki  na  dobry 
początek  nauki.  Pierwszaki  otrzy-
mały  też piękne birety. Uroczystść 
ślubowania  uatrakcyjniły  występy 
artystyczne w wykonaniu  uczniów 
mariowskich szkół.

Policjanci odwiedzili 
Klub Seniora
Przysuscy policjanci realizując pro-
gram  „I  ty  kiedyś  będziesz  senio-
rem”, spotkali się z członkami Klu-
bu  Seniora  w  Przysusze.  Podczas 
spotkania  funkcjonariuszka  KPP 
w  Przysusze  zwróciła  uwagę  na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
oraz  oszustwa,  na  które  narażeni 
są najczęściej seniorzy. Policjantka 
wyjasniała seniorom jak ustrzec się 
przed oszustami, którzy często oso-
by starsze i samotne wybierają jako 
swoje  ofiary.  Przypomniała  meto-
dy, jakie najczęściej stosują oszuści, 
w  tym  m.in.  „na  wnuczka”,  „pra-
cownika  socjalnego”,  policjanta”. 
Seniorzy  mieli  okazję  dowiedzieć 
się  jak  ochronić  mieszkanie  przed 

włamaniem. Upowszechniano rów-
nież  wiedzę  na  temat  „Krajowej 
Mapy  Zagrożeń  Bezpieczeństwa” 
oraz  aplikacji  „Moja  Komenda”. 
Ta  ostatnia  wzbudziła  tak  ogrom-
ne  zainteresowanie,  że  w  trakcie 
spotkania  policjantka  instalowała 
aplikację  na  telefonach  seniorów. 
Przypomniała  też  o  obowiązku 
używania elementów odblaskowych 
po zmierzchu, poza obszarem zabu-
dowanym oraz o podstawowych za-
sadach  poruszania  się  pieszych  po 
drogach.  Na  zakończenie  spotka-
nia,  policjantka  przekazała  uczest-
nikom  elementy  odblaskowe  oraz 
materiały informacyjne.

Policjanci edukują
Ogólnopolskie działania pod nazwą 
„Bezpieczna  droga  do  szkoły”  re-
alizują  przysuscy  policjanci.  Wraz 
z  rozpoczęciem  roku  szkolnego 
2018/2019  odbyli  szereg  spotkań 
w  przysuskich  szkołach  i  przed-
szkolach.  Celem  spotkań  funkcjo-
nariuszy  z  przysuskiej  Komendy 
Powiatowej  Policji  w  placówkach 
oświatowych jest edukacja z zakre-
su bezpieczeństwa dzieci w drodze 
do  szkoły  i  ze  szkoły  do  miejsca 
zamieszkania.  Policjanci  odwie-
dzili między innymi Samorządowe 
Przedszkole nr 1 i Publiczną Szkołę 
Podstawową nr 1 w Przysusze.
W  przedszkolu  funkcjonariuszka 
z  Zespołu  Profilaktyki  Komen-
dy  Powiatowej  Policji  szczególną 

uwagę zwróciła na zasady obowią-
zujące  przy  przewożeniu  dzieci 
samochodem,  jak należy zachować 
się jeżdżąc rowerem, na obowiązek 
noszenia przez pieszych po zmroku 
poza  strefą  zabudowaną  elemen-
tów  odblaskowych  lub  kamizelek. 
Uczyła  dzieci  umiejętności  połą-
czenia się z numerami alarmowymi 
w przypadku zaistnienia zdarzenia 
zagrażającego  zdrowiu  i  życiu  in-
nych osób.
Przedszkolaki  i  uczniowie  PSP  1 
w  towarzystwie policjantów odbyli 
praktyczne  ćwiczenia  na  wyzna-
czonych  pasami  przejściach  dla 
pieszych.  Dzieci  niosły  kolorowe 
ulotki  z  napisem  „Kierowco!  Nie 
polujemy na zebrach!”.

Ogólnopolski Dzień Tornistra
Przeciążone tornistry to temat, któ-
ry  co  roku pojawia  się  przy okazji 
rozpoczęcia  roku  szkolnego.  Anna 
Zalewska  –  minister  edukacji  – 
ogłosiła  1  października  „Ogólno-
polskim Dniem Tornistra”. W  tym 
dniu, w PSP nr 1 w Przysusze zosta-
ła przeprowadzona akcja edukacyj-
no  –  profilaktyczna, w  czasie  któ-
rej  były  ważone  plecaki  uczniów. 
Wspólnie z uczniami została spraw-
dzona  ich  zawartość.  Miało  to  na 
celu zobrazowanie, co dzieci w nich 
noszą  i  czy  rodzice  i  ich  pociechy 

zwracają  uwagę  na  to, w  jaki  spo-
sób właściwie zapakować przybory 
szkolne.  Ponadto  przeprowadzo-
no  pogadankę,  która  uświadomiła 
dzieciom,  jak  wiele  jest  zbędnych 
rzeczy w ich tornistrach. Kolejnym 
działaniem była praca grupowa me-
todami aktywizującymi. Uczniowie 
wykonywali plakaty, układali wier-
szyki tematyczne. Po ich prezentacji 
wyciągnęli wnioski, że lekki torni-
ster to zdrowy kręgosłup.

L.Wiśniewska i B.Pałgan
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Historia Niepodległej 
opisana piosenką
W  niedzielę  14  października, 
w przysuskim Domu Kultury odbył 
się czwarty z kolei koncert z cyklu 
„Powitajmy Niepodległą”.  Tym  ra-
zem  gospodarzem  wydarzenia  był 
Nauczycielski  Chór  Canto,  który 
wystąpił  z  repertuarem  pieśni  pa-
triotycznych.  Usłyszeliśmy  m.in.: 
Marsz  Sybiraków,  Modlitwę  obo-
zową,  Tylko  we  Lwowie,  Polskie 
kwiaty,  Ukraina,  czyli  poplarne 
Sokoły  oraz  piękne  tango  na  głos, 
orkiestrę i solowe wykonanie przez 
Ewę  Retelewską.  Analogicznie 
do  poprzednich  koncertów  z  cy-

klu  „Powitajmy Niepodległą”,  była 
pieśń  i  opowieść.  O  wydarzeniach 
z  okresów  walki  o  niepodległość 
opowiadał  historyk  Jerzy  Klimek. 
Opracowanie  muzyczne:  Karol 
Sionek.  Przypomnijmy,  że  ob-
chody  Roku  Jubileuszu  100-lecia 
odzyskania  przez  Polskę  Niepod-
ległości  rozpoczęto  w  Przysusze 
koncertem patriotycznym 18 lutego 
br. Zabrzmiały wówczas pieśni  to-
warzyszące uczestnikom Powstania 
Listopadowego,  Powstania  Stycz-
niowego oraz pieśni legionów.
Drugi z cyklu „Powitajmy Niepod-

ległą”  koncert  z  udziałem  solistów 
Estrady Domu Kultury odbył  się 3 
maja, a trzeci 9 września. Na scenie 
Domu Kultury, przywołując pieśnią 
i  muzyką  historyczne  wydarze-
nia,  w  koncertach  tych  wystąpili: 
Magdalena  Jasińska,  Katarzyna 
Sionek, Anna Sionek, Ewa Retelew-
ska, Paweł Bucki, Paweł Kowalski, 
Stanisław  Próchnicki,  Waldemar 
Rek,  Łukasz  Ciecierski.  Solistom 
towarzyszyli  muzycy  Przysuskiej 
Orkiestry Dętej pod dyrekcją auto-

ra opracowania muzycznego Marka 
Kowalskiego. Koncerty prowadziła 
Justyna Dąbrowska. Do organizacji 
koncertu wrześniowego włączyli się 
przysusy harcerze.
Koncert  odbyty  14  października 
z udziałem chóru Canto jest przed-
ostatnim koncertem z cyklu „Powi-
tajmy Niepodległą”.
Na  finałowy  koncert  z  cyklu 
„Powitajmy  Niepodległą”  Dom 
Kultury  zaprasza  w  niedzielę  11 
listopada.

Nowa pozycja w bibliografii
W piątkowe,  późne  popołudnie  21 
września  br.,  w  sali  widowisko-
wej  Domu  Kultury  w  Przysusze, 
odbyło  się  spotkanie  promocyjne 
książki  „Dembińscy  z  Przysuchy. 
Między Polską a Ameryką”,  autor-
stwa  Anity  Dembińskiej  –  Gorz-
kowskiej. Z autorką współpracował 
Edward Pawlik. Autorka jest córką 
ostatniego właściciela dóbr przysu-
skich,  Henryka  hr.  Dembińskiego, 
który  zmarł w Warszawie, w 1986 
r.  Zapowiedziała  ona  swój  udział 
w  spotkaniu,  lecz  wypadek  samo-
chodowy  (17.09.br.)  nie  pozwolił 
jej  przybyć  na  spotkanie.  Repre-
zentował ją współautor książki. Na 
spotkanie  przybyła  liczna  społecz-
ność miasta – sala była wypełniona 
niemal w całości. Otwierający spo-
tkanie  dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki  w  Przysusze,  a  zarazem  prezes 
Towarzystwa  Kulturalnego  im. 
Oskara  Kolberga  Jerzy  Kwaśniew-
ski  przywitał  publiczność  i  zapro-
szonych  gości  w  osobach:  Burmi-
strza Przysuchy Tadeusza Tomasika 
i jego Zastępcę Adama Pałgana. Po 
oficjalnościach  i  słowie  wstępnym 
poprosił  on  o  wypowiedź  Edwar-
da Pawlika. W  swoim 40. minuto-
wym  wystąpieniu  Edward  Pawlik 
przedstawił  historię  nawiązania 
kontaktów z autorką. Ich znajomość 
datuje się jeszcze z czasów tuż po-
wojennych  –  z  lat  dziecinnych  za-
baw. Wznowiona  została  po  ponad 
70.  latach.  Powodem  nawiązania 
kontaktu były prace pisane o Przy-
susze  przez  E.  Pawlika.  Narrator 
przedstawił  historię  promowanej 
właśnie książki. Autorka, mieszka-
jąca w  stanie Kalifornia w U.S.A. 

i  przebywająca  czasowo  w  Polsce 
napisała wspomnienia  –  na  użytek 
rodziny  Dembińskich  w  Ameryce 
–  w  języku  angielskim.  Sprezen-
towała  tę  wersję  p.  Pawlikowi.  Po 
jej  przejrzeniu  zrodziła  się  w  nim 
idea  wydania  książki  w  języku 
polskim – na użytek mieszkańców 
Przysuchy,  dla  poznania  przez  tę 
pozycję  historii  rodu Dembińskich 
z  Przysuchy,  rodu,  który  odcisnął 
swe  piętno  na  historię  miasta,  na 
jego  rozwój przez wieki. Ta książ-
ka jest dla współczesnych, jak i dla 
przyszłych  pokoleń  jej  mieszkań-
ców. E. Pawlik zapoznał autorkę ze 
swoją ideą i poprosił o jej aprobatę. 
Ta z radością jej udzieliła. Następny 
krok to zapoznanie z tym pomysłem 
władz miasta, które również wyra-
ziły chęć wydania książki. W wyni-
ku zgody wielu stron otrzymaliśmy 
nową pozycję w zasobach bibliogra-
fii o naszym mieście. Mówca zwró-
cił uwagę na to, że wydanie książki 
zawdzięczamy  głównie  p.  Jerzemu 
Kwaśniewskiemu, który był spraw-
cą  przedsięwzięcia.  Do  rąk  czy-
telników  trafiła  pięknie  wydana 
książka  –  edytorska  perełka. Koń-
cząc  swoją  wypowiedź współautor 
nawiązał  do  wielu  przeżytych  lat, 
do swojego dorobku pisania o Przy-
susze,  do  twórczości  poetyckiej, 
publicystycznej,  do  publicznych 
wystąpień. Mówił o upodobaniu so-
bie Przysuchy i mimo, że tu się nie 
urodził, to utożsamia się z tym mia-
stem, że tu są jego korzenie. Podzię-
kował on też osobie, która dokonała 
przekładu  książki  z  języka  angiel-
skiego  p.  Teresie  Gajdzie  i  Mar-
cinowi  Sobkiewiczowi  za  pomoc 

w  elektronicznym  przygotowaniu 
książki do druku. Prywatnym  jego 
akcentem było przywitanie przyby-
łej na  to  spotkanie  swojej wnuczki 
Kingi wraz z mężem Kamilem. E. 
Pawlik  zakończył  swoje  wystąpie-
nie  odczytaniem  wiersza,  swoistej 
inwokacji do Przysuchy.
Tytuł:  „Przysucho”!  Napisał  go 
w 2008 r., w 50. rocznicę odzyska-
nia  przez  miasto  praw  miejskich 
(1958 r.) Spotkanie zakończyła wy-
powiedź  Z-cy  Burmistrza  Adama 
Pałgana, który skierował do współ-
autora książki wiele ciepłych słów, 
wskazał na jego zasługi w rozwoju 
kulturalnej sfery życia miasta. Wy-
mienił jego dorobek pisarski. Wrę-
czając  mu  bukiet  kwiatów  życzył 
dobrego zdrowia  i konty-
nuowania swojej twórczej 
działalności.  Uczestni-
cy  spotkania  otrzymali 
w  prezencie  po  jednym 
egzemplarzu  książki.  Po 
spotkaniu E. Pawlik wpi-
sywał autograf w książce 
tym,  którzy  tego  sobie 
życzyli.  Spotkanie  było 
świetnie  zorganizowane 
przez  zespół  pracownic 
Miejskiej  Biblioteki.  Na 
zakończenie  nie  zapo-
mniano  o  poczęstunku. 

Były:  owoce,  kawa,  herbata,  ciasta 
i słodycze.
Książka została wydana w ramach 
realizowanego przez Lokalną Gru-
pę Działania „Razem Dla Radom-
ki” projekt grantowy: „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2024, 
w ramach projektu współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. I to dzięki temu 
projektowi Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga otrzymało 
środki finansowe na wydanie tej 
publikacji.
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Uroczystość patriotyczno – religijna w Ruskim Brodzie

W rocznicę bitwy na Piecykach
W  niedzielę  14  października, 
w Ruskim Brodzie odbyła  się uro-
czystość  patriotyczno  –  religijna, 
upamiętniająca  74.  rocznicę  bitwy 
stoczonej 6 października 1944 roku 
w  okolicy  gajówki  Piecyki  przez 
oddział  „Szarego”  –  gen.  brygady 
Antoniego  Hedę  z  hitlerowcami. 
Inicjatorem  i  organizatorem  uro-
czystości jest od 24 lat Lech Madej 
– pełnomocnik „Szaraków” na lasy 
przysuskie,  koneckie  i  szydłowiec-
kie.
W  bieżącym  roku  uroczystość 
w Ruskim Brodzie miała szczegól-
ny charakter, bowiem odbywała się 
w roku 100 – lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W niedzielę 
Ruski Bród odwiedziło wiele osób. 
W  uroczystej  mszy  świętej,  cele-
browanej  w  miejscowym  kościele 
przez ks. Andrzeja Kanię i spotka-
niu z mieszkańcami Ruskiego Bro-
du  uczestniczyli  członkowie  Świa-
towego  Związku  Żołnierzy  Armii 
Krajowej  Środowisko  Szaracy, 
przedstawiciele  organizacji  kom-
batanckich z Końskich, Skarżyska-
-Kamiennej, Kielc, Szydłowca, Ło-
dzi, Opoczna, Radomia, Niekłania 
wraz  z  pocztami  sztandarowymi. 
Honorowym  gościem  była  córka 
Antoniego  Hedy  „Szarego”  Teresa 

Heda-Snopkiewicz. W uroczystości 
udział wzięli: Zastępca Burmistrza 
Przysuchy Adam Pałgan, Sekretarz 
GiM  Stanisław  Wiaderek,  grupa 
radnych Rady Gminy i Miasta Przy-
sucha  oraz  Prezes  Towarzystwa 
Kulturalnego  im. Oskara Kolberga 
Jerzy  Kwaśniewski.  We  wspólnej 
modlitwie  w  intencji  poległych  za 
Ojczyznę uczestniczyli mieszkańcy 
Ruskiego Brodu.
Historię  bitwy  na  Piecykach  przy-
pomniał  Lech  Madej.  Podkreślił 
jak  ważna  jest  pamięć  o  ludziach, 
którzy  w  wielkich  i  małych  bi-
twach,  ale  zawsze  z  poświęceniem 
życia,  walczyli  o  niepodległą  Pol-
skę.  Przypomniał  jak  ważna  jest 
prawda  o  historycznych  już  dziś 
wydarzeniach  i  przytoczył  tu  sło-
wa Marszałka Józefa Piłsudskiego: 
„Historię  swoją  piszcie  sami,  bo 
inaczej napiszą ją za was inni, i bę-
dzie źle...”.
W  ciszy  wysłuchano  apelu  pole-
głych,  który  ks.  Andrzej  Kania 
rozpoczął  słowami:  „Polegli  w  bi-
twie z Niemcami na bojowym szla-
ku......”  i  tu  wymienił  blisko  100 
osób,  ich  nazwiska  i  pseudonimy 
– partyzantów 2 batalionu 3 pp AK 
komendanta  „Szarego”,  oddziału 
mjr  Hubala  i  poległych  mieszkań-

ców  Ruskiego  Brodu.  To  dla  nich 
trębacz  Jakub  Kowalski  z  Kielc 
zagrał  „Śpij  kolego  w  ciemnym 
grobie, niech się Polska przyśni To-
bie…”. To dla uczczenia ich pamięci 
wnuczka Lecha Madeja – Magdale-
na Sompolska wyrecytowała wiersz 
„Armia  Krajowa”  autorstwa  ppłk. 
Zbigniewa Kabaty  „Bobo”,  żołnie-
rza „Jędrusiów”.
W  imieniu  samorządowych  władz 
gminy  i  miasta  Przysucha,  orga-
nizatorom  uroczystości:  Lechowi 
Madejowi  i  Fundacji  Razem  po-
dziękował  Adam  Pałgan  Zastępca 
Burmistrza  Przysuchy,  jednocze-
śnie przewodniczący Komitetu Ob-
chodów  na  terenie  Gminy  Przysu-
cha Rocznicy 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Adam 
Pałgan  złożył  hołd  bohaterskim 

żołnierzom  walczącym  w  obronie 
najwyższych  wartości:  zachowania 
godności  narodu,  jego  wiary,  kul-
tury i tradycji. Zaprosił też wszyst-
kich  mieszkańców  na  obchody 
Święta  Niepodległości  11  Listopa-
da,  by  wspólnie  uczestniczyć  przy 
odsłonięciu  w  miejskim  parku, 
w  Przysusze,  obelisku  wyrażają-
cego  wdzięczność  przysuszan  dla 
walczących  za  niepodległość  Oj-
czyzny.
Po  mszy  uczestnicy  uroczystości 
–  goście  i  mieszkańcy  Ruskiego 
Brodu  –  spotkali  się  przy  posił-
ku  przygotowanym  przez  mającą 
swoją  siedzibę  w  Ruskim  Brodzie 
–  Fundację  Razem.  Uroczysty  na-
strój podkreślał piękny wystrój sali 
z  wykorzystaniem  kolorowych  je-
siennych liści.


