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Drodzy Czytelnicy!
	 Listopadowy	numer	Informatora	Przysuchy	przekazujemy	w Wasze	ręce	wcześniej,	a nie	z końcem	miesiąca,	według	przyjętego	cyklu	wydaw-
niczego	IP.	Jednakże	ważne	wydarzenie,	jakim	były	odbyte	21	października	br.	wybory	samorządowe,	nakazuje	nam	informację	o wynikach	wyborów	
przekazać	Wam,	Szanowni	Czytelnicy,	wcześniej.

	 Korzystając	z okazji	pragniemy	też	przypomnieć,	że	wspólne	tworzenie	Informatora	Przysuchy	–	mini	kroniki	życia	przysuskiej	społeczności,	
rozpoczęliśmy	10	lat	temu,	w grudniu	2008	roku	świątecznym	–	bożonarodzeniowym	wydaniem	Informatora	Przysuchy.

	 Dziękuję,	że	przez	kolejne	lata	byliście	z nami.	Ale	właśnie	dziś,	na	miesiąc	przed	tym	skromnym	jubileuszem,	jest	właściwy	moment,	by	
Wam,	w imieniu	zespołu	redagującego	IP,	z całego	serca	podziękować	za	aktywny	udział	w tworzeniu,	łącznie	z dzisiejszym,	aż	120	wydań	IP.

21	października	br.	mieszkańcy	miasta	i gminy,	w wyborach	samorządowych	wybrali	nowego	Burmistrza	Przysuchy	i nowy	skład	Rady	Gminy	i Miasta.	
To	do	nich	należy	decyzja	czy	wydawanie	gminnego	publikatora	–	Informatora	Przysuchy	–	będzie	kontynuowane	w dotychczasowej	postaci,	czy	
też	nowo	wybrane	władze	przyjmą	inną	formę	informowania	mieszkańców	o ważnych	wydarzeniach	w gminie	i mieście.	Na	tę	decyzję	trzeba	nam	
cierpliwie	poczekać. Z wyrazami	szacunku

Hanna	Jacobi	redaktor	naczelny	IP

Wybory dokonane
21 października 2018 roku odbyły 
się wybory samorządowe na VIII 
kadencję 2018 – 2023. Miesz-
kańcy gminy i miasta Przysucha 
wybierali Burmistrza Przysuchy, 
radnych Rady Gminy i Miasta 
radnych Rady Powiatu Przysu-
skiego oraz radnych Sejmiku Ma-
zowsza.

Na 10245 uprawnionych do głoso-
wania mieszkańców gminy i mia-
sta Przysucha w wyborach wzięło 
udział 6355 osób Frekwencja wy-
niosła więc 62%

Wyniki wyborów są następujące:

Burmistrzem Gminy i Miasta Przy-
sucha został wybrany Tomasz Ma-
tlakiewicz, zdobywając 3144 głosy 
poparcia, co dało 50,12%.

Do Rady Powiatu Przysuskiego 
wybrani zostali:

Andrzej Raczyński, Jarosław Gą-
gorowski, Marian Niemirski, Ma-
rek Modrzecki, Wiesław Woźniak, 
Grzegorz Dziekan, Marcin Sokół, 
Marek Kilianek, Tadeusz Tomasik, 
Lech Fidos, Krzysztof Wochniak, 

Piotr Reguła, Marek Pankowski, 
Krzysztof Zawadzki, Rafał Pawli-
kowski, Sławomir Tamioła, Danuta 
Dyjas Walczak.

Do Rady Gminy i Miasta wybrani 
zostali:

Wiatkowska Renata Zofia, Tokar-
ska Joanna Jadwiga, Tomaszewicz 
Edgar Piotr, Stępień Jarosław, Zie-
liński Marek, Wełpa Anna Ber-
nardyna, Wilk Michał Grzegorz, 
Pierzchała Mirosław Józef, Motyl 
Renata, Bykowski Witold Szcze-
pan, Madej-Sompolska Maria Gra-
żyna, Kądziela Stanisław, Chylak 
Jan Andrzej, Kozieł Marian Stani-

sław, KacperskI Rafał Jan.

W nowo wybranym składzie Rady 
Gminy i Miasta jest siedmiu rad-
nych, którzy pracowali w Ra-
dzie Gminy i Miasta w kadencji 
2014/2018 i ośmiu nowo wybra-
nych. Warto zaznaczyć, że w ka-
dencji 2014/2018 w składzie Rady 
Gminy i Miasta były dwie kobiety, 
natomiast na kadencję 2018/2023 
w skład Rady GiM wybrano pięć 
pań.

Nowo wybrane władze samorządo-
we Gminy i Miasta prezentujemy na 
stronie 3.

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w tegorocznych 
wyborach na Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha 
obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali głos na moją oso-
bę. Dziękuję szczególnie osobom, które zaangażowały się 
w kampanię wyborczą. Gratuluje zwycięstwa mojemu kon-
kurentowi Tomaszowi Matlakiewiczowi i życzę wielu sukce-
sów i pozytywnych efektów w pracy na rzecz rozwoju Gmi-
ny i jej mieszkańców. Gratuluję wszystkim, którzy uzyskali 
w tych wyborach mandaty radnych.

Z wyrazami szacunku
Adam Pałgan

Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu – naszym wy-
borcom, za oddanie na nas głosu w wyborach samorzą-
dowych 2018. Głosując na nasze kandydatury do samo-
rządowych władz Gminy i Miasta Przysucha oraz Powiatu 
Przysuskiego okazaliście nam zaufanie i uznanie dla naszej 
pracy w samorządzie lokalnym. Zapewniamy, że niezależ-
nie od wyniku wyborów, zawsze pozostaniemy aktywnymi 
w działaniach na rzecz społeczności Gminy i Miasta Przy-
sucha.

Z wyrazami szacunku
Teresa Gizińska, Michał Jurczak,
Piotr Wrzesień, Waldemar Rek
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Samorządowe władze Gminy i Miasta Przysucha w kadencji 2018 – 2023

Radni
Rady Gminy i Miasta
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– nowo wybra-
ny Burmistrz 
Gminy i Miasta 
Przysucha. Ma 
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w Skrzyńsku.
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Powyborcze refleksje

Obelisku nie będzie

Rozmawiamy  z Tadeuszem Tomasikiem – ustępują-
cym Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha, nowo 
wybranym radnym Rady Powiatu Przysuskiego na ka-
dencję 2018 – 2023.

Rozmawiamy z Adamem Pałganem Zastępcą Burmi-
strza Przysuchy – Przewodniczącym Miejsko – Gmin-
nego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

 – Ma pan za sobą niejedne wy-
bory samorządowe. Uczestniczył 
pan w nich, w poprzednich ka-
dencjach i w wyborach odbytych 
w ubiegłym miesiącu 21 paździer-
nika, nie tylko jako wyborca, ale 
i kandydat do samorządu. Ma 
pan więc możliwość dokonania 
oceny z dwóch punktów widzenia. 
Czy samorządowe wybory 2018 
różniły się od poprzednich?
 – Na pewno w wyborach 2018 
dało się zauważyć dużo większą 
aktywność komitetów wyborczych, 
samych kandydatów i wyborców. 
W Przysusze pojawiło się bardzo 
dużo materiałów wyborczych, od 
ulotek, poprzez plakaty do okaza-
łych banerów. Nie pamiętam, aby 
w poprzednich wyborach samorzą-
dowych tak wiele się działo pod tym 
względem. No i to co zasługuje na 
podkreślenie – wysoka frekwencja, 
która świadczy o dużej aktywności 
mieszkańców. Jako wyborca oce-
niam, że w mieście i gminie wybo-
ry pod względem organizacyjnym 
przygotowane były bardzo dobrze.

 – Zarówno kandydat jak i wy-
borca uczestnicząc w wyborach 
ma określone oczekiwania. Jakie 
są oczekiwania pana?
 – Przed wyborami podjąłem decy-
zję, że nie będę ubiegać się o reelek-
cję. Nie zamierzałem jednak odcho-
dzić z życia publicznego i dlatego 
kandydowałem do Rady Powiatu 

Przysuskiego. Od wyników wybo-
rów oczekiwałem właśnie spełnie-
nia tych postanowień. Udało się, 
zostałem wybrany radnym powiato-
wym. W wyborach popierałem kan-
dydaturę mojego zastępcy na Bur-
mistrza Przysuchy. To oczekiwanie 
się nie spełniło. Ale taka była wola 
wyborców i ja to szanuję. Dodam 
jeszcze, że moje oczekiwania idą 
znacznie dalej. Dotyczą rozpoczy-
nającej się dla mnie pracy radnego 
powiatowego. Od tej chwili praco-
wać będę na rzecz nie tylko miesz-
kańców gminy i miasta Przysucha, 
ale całego powiatu.

 – Aktualna ocena realizacji bu-
dżetu gminy i miasta Przysucha 
w 2018 roku wyraźnie pokazuje, 
że zostawia pan miasto i gminę 
w bardzo dobrej sytuacji finan-
sowej i dobrze zagospodarowane 
infrastrukturalnie. Są jednak za-
dania wymagające kontynuacji. 
Wymieni pan kilka?
 – Jest to na pewno dokończenie 
programu rewitalizacji placów 
w mieście. Zrewitalizowane są: 
Plac Kolberga i Plac 3 Maja, pozo-
stał Plac Kardynała Wyszyńskiego. 
To zadanie jest ujęte w budżecie, 
a w trakcie jest przygotowywana 
procedura przetargowa na wyło-
nienie wykonawcy. Jako zadania 
dwuletnie do kontynuacji pozostają 
między innymi: budowa sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej w ulicy 

 – Zbliża się 11 Listopada i kulmi-
nacja obchodów w Przysusze 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Jak komitet, któ-
remu pan przewodniczy ocenia 
działania na terenie gminy i mia-
sta, organizowane dla uczczenia 
tej znamienitej rocznicy?
 – Obchody tej rocznicy trwają cały 
rok. Włączyły się w nie przysuskie 
placówki oświatowe, kulturalne, 
stowarzyszenia. Podejmowanych 
działań było do tej pory wiele. Przy-
pomnę tu kilka najważniejszych. 
Przysuski Dom Kultury przygoto-
wał cykl koncertów, podczas któ-
rych historyk słowem, a muzycy 
i soliści Estrady Domu Kultury 
oraz Nauczycielski Chór Canto pio-
senką, zobrazowali drogę Polaków 
do wolności. Ostatni z tego cyklu 

koncert odbędzie się własnie 11 li-
stopada. Niezwykłą wystawę foto-
grafii, dokumentów i eksponatów 
przygotowało Muzeum im. Oskara 
Kolberga. Wystawa „100-lecie Nie-
podległości Przysucha 1918-2018” 
prezentowana była nie tylko w sie-
dzibie muzeum, ale i w plenerze. 
Odbywały się też w plenerze im-
prezy z przewodnią ideą: 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, na przykład turniej piłki 
siatkowej zorganizowany przez 
Przysuską Amatorską Ligę Piłki 
Siatkowej. Przypomnę, że w skła-
dzie komitetu są: Mirosław Pierz-
chała przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Przysucha VII kadencji, 
Jerzy Kwaśniewski prezes Towa-
rzystwa Kulturalnego im. Oskara 
Kolberga, Mirosław Pilipczuk dy-

Dembińskich w Przysusze, w kie-
runku Skrzyńska, budowa boiska 
w Janikowie, świetlicy w Dębinach, 
a jeszcze w tym roku oczekiwać 
trzeba zakończenia przebudowy 
ciągu komunikacyjnego z wymianą 
oświetlenia i ścieżkami rowerowy-
mi między ul. Świętokrzyską, a ul. 
Skowyry na Osiedlu. Zadań, na któ-
re Gmina ma już opracowane pro-
jekty, albo takich, które są w toku 
realizacji, jest wiele. Ich byt nie 
kończy się wraz z końcem kadencji.

 – Jaki temat prac samorządu po-
wiatowego, w którym lada dzień 
rozpocznie pan pracę radnego, 
jest dla pana priorytetowy?
 – Na pewno jest to zadbanie, nie 
w sposób pozorny, ale rzeczywisty 
o stan służby zdrowia w powiecie. 
Kiedy pełniłem Urząd Burmistrza 
Przysuchy, kompetencje samorządu 
gminnego pozwalały nam jedynie 
na dofinansowywanie wyposaże-
nia gabinetów specjalistycznych 
w przysuskim szpitalu, co zresztą 
Gmina Przysucha robiła kilkakrot-
nie, ale piecza nad służbą zdrowia 
jako taka leży w kompetencjach 
samorzadu powiatowego. Osobiś-
ce uważam, że zdrowie dla miesz-
kańców jest wartością nadrzędną 
i wymaga wielkiej troski ze strony 
Powiatu. Wierzę, że będę miał jako 
radny powiatowy wpływ na zwięk-
szenie jakości usług medycznych, 
na jeszcze lepsze wyposażenie ga-
binetów w specjalistyczny sprzęt. 
I taki przyjmuję priorytet w pracy 
radnego powiatowego.

 – Czego życzy pan swojemu na-

stępcy?
 – Nowo wybranemu Burmistrzo-
wi Przysuchy życzę właśnie przede 
wszystkim zdrowia, ale i sukcesów, 
bo te przekładają się przecież na 
sukces całej gminy,
a jako mieszkańcowi zależy mi na 
rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

 – W tych wyborach jest pan kan-
dydatem wygranym. Czuł pan 
wsparcie wyborców?
 – Zdecydowanie tak. I bardzo im 
za to dziękuję. Serdeczne podzię-
kowania kieruję do wszystkich 
mieszkańców gminy i miasta za 
każdy oddany na mnie w wyborach 
głos oraz za zrozumienie, wsparcie 
i współpracę przez minione 28 lat 
mojej samorządowej pracy na rzecz 
Przysuchy. Dziękuję i o kontynu-
ację tej współpracy proszę już jako 
radny Rady Powiatu Przysuskiego.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

rektor Domu Kultury w Przysusze, 
Katarzyna Markiewicz kierow-
nik Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze i Edward Pawlik publi-
cysta. Wspólnie koordynowaliśmy 
inicjatywy podejmowane przez po-
szczególne instytucje i organizacje.

 – Finalnym punktem obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości miało być 
postawienie w miejskim parku 
pamiątkowego obelisku z napi-
sem wyrażającym wdzięczność 
przysuszan wobec walczących 
o niepodległość Polski. Wiem już, 
że obelisku nie będzie....
 – Tak, to prawda. Czuję się zobo-
wiązany przeprosić mieszkańców, 
bo wiem, że inicjatywa postawienia 
tego symbolicznego obelisku spo-
tkała się z dużą aprobatą. Obelisk 
jest wykonany. Jego autorem jest 
radomski rzeźbiarz Marek Szcze-
panik, który wykonywał dla Przy-
suchy Ławeczkę z Kolbergiem. Ale 
na przeszkodzie stanęły ... przepisy. 
Zwrócilismy się do konserwato-
ra zabytków (park pozostaje pod 

nadzorem konserwatora zabytków) 
o budowę w pobliżu muszli koncer-
towej i budynku sądu. Takie zezwo-
lenie otrzymaliśmy. Zgłosiliśmy się 
wobec tego do Starostwa Powiato-
wego o wydanie zezwolenia na bu-
dowę obiektu . I tu okazało się, że 
spotkaliśmy się ze sprzeciwem, co 
skutkuje tym, że nie uda się zreali-
zować naszego zamierzenia w ter-
minie.

 – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Hanna Jacobi
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UTW zainaugurował kolejny rok akademicki
18 października br. w Domu Kultu-
ry w Przysusze odbyła się inaugura-
cja roku akademickiego 2018/2019 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Inaugurację rozpoczęto od wy-
słuchania hymnu „Gaudeamus”, 
następnie wszystkich przybyłych 
na uroczystość powitał Mirosław 
Pilipczuk dyrektor Domu Kultury 
w Przysusze. Ogłoszenie otwarcia 
nowego roku akademickiego doko-
nał przybyły na inaugurację Adam 
Pałgan Z-ca Burmistrza Gminy 
i Miasta Przysucha.
Uroczystą inaugurację roku akade-
mickiego 2019/2020 uatrakcyjnił 

wykład inauguracyjny, składają-
cy się z dwóch części. Pierwszą 
poprowadził ks. dr hab. Dariusz 
Pater – wykładowca Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, który mówił 
o „Chrześcijańskiej symbolice ser-
ca”, natomiast drugą część wykładu 
poprowadziła dr Inna Zaboyska – 
kardiolog na temat „Prewencji cho-
rób sercowo-naczyniowych”.
Po wykładzie był czas na wspólne 
pamiątkowe zdjęcie, a potem trady-
cyjnie przy kawie i herbacie trwały 
rozmowy w serdecznej, towarzy-
skiej atmosferze.

Wyróżnione zaproszeniem uczelni
3 października 2018 roku na za-
proszenie Rektora i Senatu Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, 
uczennice klasy gimnazjalnej szkół 
w Mariówce, w gminie Przysucha: 
Julia Kmita, Estera Mocarska, Zu-
zanna Przanowska i Julia Stachecka 
wraz z opiekunką p. Marzeną Papis, 
realizujące projekt z geografii wzię-
ły udział w uroczystym posiedzeniu 
Senatu inaugurującym 113. rok aka-
demicki na tej najstarszej uczelni 
ekonomicznej w Polsce. W auli spa-
dochronowej uczelni gości z Ma-
riówki przywitała przedstawicielka 
Centrum Edukacji Otwartej SGH 
– p. Kamila Skolimowska – Piecho-
wiak, która zabrała przybyłych do 
auli głównej. Tam młodzież z Ma-

riówki uczestniczyła w podniosłej 
uroczystości, wśród grona dostoj-
nych gości przybyłych na otwarcie 
nowego roku akademickiego SGH.
Jego Magnificencja Rektor prof. 
Marek Rocki w swoim wystąpieniu 
życzył wszystkim zebranym studen-
tom, w tym zaproszonej młodzieży 
ze szkół ponadpodstawowych, wy-
trwałości, pomysłowości i uporu 
w realizacji planów.
W końcowej części uroczystości 
odbył się szczególnie interesujący 
uczennice z mariowskich szkół – ze 
względu na temat projektu gimna-
zjalnego – wykład inauguracyjny 
nt.: „Polityka monetarna Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w latach 1936–
1939”. Wygłosił go dr Jakub Skiba 

– Prezes Zarządu Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej S.A. Ilustrując treści 
licznymi przystępnymi diagramami 
wykazał korelację między ilością 
pieniądza w obiegu a tempem pro-
dukcji przemysłowej.

Całość uroczystości uświetniły wy-
stępy Zespołu Pieśni i Tańca SGH, 
który w pięknych strojach z okresu 
Księstwa Warszawskiego odtańczył 
poloneza i wykonał kilka pieśni pa-
triotycznych.

12 października społeczność 
NSOSW w Przysusze zebrała się, 
by uroczyście świętować Dzień 
Edukacji Narodowej. Tego dnia 
uczniowie swoją wdzięczność za 
przekazaną wiedzę i trud włożony 
w kształtowanie serc i umysłów wy-
razili poprzez program artystyczny. 
Obok recytacji, przedstawili też 
scenkę satyryczną pt. „Lekcja wy-
trzymałości”, w której obok tek-
stu mówionego pojawiły się sło-
wa śpiewane na melodię piosenki 

Czerwonych Gitar „Tak bardzo się 
starałem” oraz pieśni S. Moniuszki 
„Prząśniczka”, oczywiście ze sło-
wami dostosowanymi do realiów 
szkolnych. Wszystkich zachwyciło 
również wykonanie piosenki zespo-
łu 2+1 „Chodź pomaluj mój świat”. 
Na zakończenie tej części uroczy-
stości wszyscy pracownicy szkoły 
otrzymali od uczniów symbolicz-
ne róże. Następnie przedstawiciele 
Rady Rodziców podziękowali za 
opiekę nad dziećmi oraz udzielaną 

Nauczycielom – w dniu ich święta

im pomoc. Serdeczne życzenia dla 
pracowników NSOSW złożyli na 
ręce dyrektor Haliny Reguły, która 
podziękowała dzieciom za wspa-

niały występ i również wszystkim 
pracownikom życzyła dalszych 
sukcesów i zaangażowania w pracy.

Agnieszka Matynia
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DEN w Samorządowym 
Przedszkolu Nr 1

DEN w PSP 2 przy ul. Skowyry

DEN w Mariówce

DEN w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w Samorządowym Przedszkolu 
Nr 1 w Przysusze 12 października 
odbyła się uroczysta akademia. Dy-
rektor placówki powitała zebranych 
gości, złożyła życzenia oraz wrę-
czyła nagrody pracownikom przed-
szkola. Dzieci z grupy IV przygo-
towały na tę okoliczność program 
artystyczny składający się z pio-
senek, wierszy oraz układów cho-
reograficznych do znanych utwo-
rów muzycznych. Na wszystkich 
pracowników przedszkola czekała 
ciekawa zabawa – ,,Niespodzian-
ka – paczka”, polegająca na odga-

dywaniu zagadek i przekazywaniu 
pudełka odpowiedniej osobie. Dzie-
ci z zaciekawieniem brały udział 
w zgadywankach i zdarzało się, że... 
podpowiadały czasem dorosłym. 
Na zakończenie w podzięce za 
trud i okazane serce, przedszkolaki 
z grupy III wręczyły nauczycielom 
i personelowi przedszkola „koloro-
we słodkie kwiatki”. Natomiast do-
ceniając wytrwałość przedszkola-
ków podczas uroczystości, personel 
przedszkola obdarował je słodycza-
mi. Podziękowania i życzenia wy-
chowawcom i pracownikom przed-
szkola złożyła też Rada Rodziców.

12 października uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ulicy Skowyry w Przysusze uczcili 
Dzień Edukacji Narodowej uczest-
nicząc w uroczystej akademii. 
Przygotowały ją dzieci z klas I-III 
oraz dzieci I oddziału przedszkol-
nego pod kierunkiem pań: Marii 
Bomby, Barbary Kowalskiej, Ma-
rii Balcerak i Małgorzaty Sobczak. 
W akademii uczestniczyli: dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych 

Leszek Wamil i wicedyrektor ZPO 
Ewa Kania oraz dzieci z oddziałów 
przedszkolnych ze swoimi wycho-
wawczyniami. Recytując wiersze 
i śpiewając piosenki, dzieci po-
dziękowały nauczycielom za trud, 
troskę i godziny spędzone w szko-
le. Uczniowie podkreślili, że nie 
zawsze są aniołkami, że zdarza im 
się przeszkadzać, lekcji nie odrobić, 
ale bardzo lubią swoje panie, klasy 
i szkołę.

12 października, w szkołach, w Ma-
riówce obchodzono Dzień Edukacji 
Naro-dowej. Uroczystość rozpoczę-
ła msza św. w intencji wszystkich 
pracowników oświaty. Podczas 
homilii ks. Maciej – prefekt szkół 
w Mariówce – ukazał pracę nauczy-
ciela jako troskę o dobro ucznia 
i zachęcał uczniów do wytrwałej 
pracy. Po zakończonej modlitwie 
głos zabrała s. Teresa Szymczyk, 
która w imieniu organu prowadzą-
cego szkoły, złożyła nauczycie-
lom życzenia i podziękowania za 
codzienną pracę. Następnie swoje 
życzenia oraz wdzięczność za po-
dejmowany wysiłek kształtowania 
młodych ludzi wyraził Samorząd 
Szkolny oraz rodzice.
 Po części oficjalnej na deskach 
szkolnej sceny pojawiła się mło-
dzież gimna-zjalna, która przygo-

towała niespodziankę w postaci 
zabawnego obrazka sce-nicznego. 
Publiczność mogła zobaczyć co-
dzienność szkolną, czyli nauczycie-
li widzianych oczami uczniów.
Na zakończenie spotkania w auli 
szkolnej głos zabrała p. dyrektor 
Agata Wyrodek. Podziękowała 
wszystkim zebranym za życzli-
wość i obecność. Kolejnym miłym 
akcentem tego dnia były lekcje, na 
których pojawili się całkiem inni 
nauczyciele niż zwykle. To najstar-
si uczniowie poprowadzili zajęcia 
lekcyjne dla swoich młodszych ko-
legów i koleżanek. Było to ekscy-
tujące doświadczenie dla uczniów 
wcielających się w rolę nauczyciela, 
ale również dla najmłodszych, któ-
rzy przyjęli „nowych nauczycieli” 
z entuzjazmem.

Podobnie jak w innych placówkach 
oświatowych na terenie Przysuchy, 
także 12 października odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 2. – To 
szczególny dzień, w którym pod-
kreślamy wiodącą rolę nauczycieli 
w zapewnieniu najwyższej jakości 
edukacji – podkreślano podczas 
uroczystości. Dyrekcję, nauczycie-
li, pracowników szkoły i uczniów 
przywitała piękna dekoracja, na 
której umieszczony był napis: ,,Za 
trud, za uśmiech, za serce – DZIĘ-
KUJEMY”.
Akademia miała formę koncertu, 
podczas którego uczniowie z klas 
V-VIII prezentowali swoje zdol-
ności aktorskie, wokalne oraz re-

cytatorskie. Wiele ciepłych słów 
popłynęło w kierunku nauczycieli. 
Uczniowie docenili i podkreślili 
swoją wdzięczność za codzienny 
trud nauczyciela, jego poświęcenie, 
czujność i troskę o dobro wycho-
wanków.
Na zakończenie spotkania głos za-
brał dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych Leszek Wamil, który 
mówił o trudnej, ale jakże pięknej 
pracy nauczyciela. Podziękował 
pracownikom szkoły za dotych-
czasowe zaangażowanie oraz ży-
czył wielu sił i wytrwałości w tym 
wyjątkowym zawodzie. Akademię 
przygotowały panie Edyta Pełka-
-Pal i Barbara Pawul, zaś oprawę 
muzyczną p. Karol Sionek.
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Przysięgały przedszkolaki
W dniach 25 i 26 października 
w Samorządowym Przedszkolu nr 
1 w Przysusze, odbyło się pasowa-
nie na przedszkolaka. Uroczystość 
ta stanowi zakończenie procesu 
adaptacyjnego dzieci do warunków 
i zasad panujących w przedszko-
lu. To bardzo doniosła uroczystość 
zarówno dla dzieci, rodziców i na-
uczycieli. Maluchy stanęły na wy-
sokości zadania i zaprezentowały 
się po raz pierwszy przed liczną 
publicznością, śpiewając piosenki, 
recytując wiersze, składając „Przy-
sięgę przedszkolaka”. W ten sposób 
udowodniły, że sprostają wszyst-

kim postawionym zadaniom i trud-
nościom, jakie na nich czekają. 
Aktu pasowania dokonała dyrektor 
przedszkola, dotykając każde dziec-
ko magicznym ołówkiem. Każdy 
przedszkolak otrzymał pamiątkowy 
dyplom. Rodzice również uczestni-
czyli we wspólnej zabawie. Wyko-
nali przygotowane dla nich zadania 
oraz złożyli uroczyste ślubowanie. 
Na pasowane przedszkolaki czekała 
słodka niespodzianka przygotowa-
na przez rodziców i upominki od 
starszych kolegów.

M. Wełpa

Uczniowie klas pierwszych Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Przysusze są już pełnoprawnymi 
uczniami. W dniach 26 i 30 paź-
dziernika br. odbyły się w placówce 
uroczystości pasowania na ucznia.

Rozpoczęcie nauki w szkole to waż-
ny moment w życiu dziecka. Czeka 
ono na dzień, w którym stanie się 
prawdziwym uczniem i poprzez pa-
sowanie zostanie włączone do spo-
łeczności szkolnej. Taki dzień nad-

Pierwszoklasiści pasowani 
na uczniów

Pasowanie na przedszkolaka
26 października w Samorządowym 
Przedszkolu nr 3 w Przysusze od-
była się uroczystość pasowania na 
przedszkolaka. Głównymi boha-
terami była grupa Misiów i kilko-
ro dzieci z grupy Krasnoludków. 
Dzieci zaprezentowały program 
artystyczny przygotowany pod 
okiem wychowawczyń. Po zaśpie-
waniu piosenek, wyrecytowaniu 
wierszy maluchy udowodniły, że 
zasłużyły na miano prawdziwego 
przedszkolaka. Nadszedł więc czas 
pasowania, którego dokonał dyrek-

tor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Przysusze Leszek Wamil wraz 
z wicedyrektor Anitą Kacperską.
W nagrodę za dzielne zachowanie 
i piękny występ zuchy z przedszko-
la otrzymały upominki w postaci 
dyplomów, medali i ,,rożków” ze 
słodyczami. Spotkanie umiliły wy-
stępy starszych kolegów i koleżanek 
z grupy Krasnoludków, Biedronek 
i Kaczuszek. Po części oficjalnej 
dzieci wraz z rodzicami udały się 
do sal na uroczysty poczęstunek.

szedł dla pierwszoklasistów PSP 
nr 2 w Przysusze 26 października 
w budynku przy ulicy Skowyry 
i 30 października w budynku przy 
ulicy Warszawskiej. W tych szcze-
gólnych dniach młodym uczniom 
towarzyszyli rodzice, nauczyciele 
oraz dyrekcja szkoły. Po złożeniu 
ślubowania dyrektor Zespołu Pla-
cówek Oświatowych Leszek Wamil 
dokonał uroczystego pasowania, 
a rodzice wręczyli dzieciom upo-
minki. Wcześniej jednak uczniowie 
wykazali się zdobytymi dotychczas 
wiadomościami i umiejętnościa-
mi. Śpiewając piosenki i recytując 
wiersze podkreślili, że szkoła jest 
wspaniała, a czas nauki płynie 
szybko. Uroczystości zakończyły 
się wspólnym poczęstunkiem przy-
gotowanym przez rodziców.
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Rosną przyszli piekarze
Realizując treści podstawy progra-
mowej, nauczycielki Samorządowe-
go Przedszkola nr 3 w Przysusze, 
w trzech grupach: Krasnoludków, 
Biedronek i Kaczuszek uczyły dzie-
ci piec chleb i kruche ciasteczka. 
Dzieci poznały podstawowe skład-
niki, z jakich piecze się ciasto chle-
bowe i cukiernicze. Każde z nich 
uczestniczyło w przygotowaniu 
ciasta, sypiąc mąkę, dodając inne 
składniki i mieszjąc całość drew-

nianą łyżką. Przez kolejne trzy dni 
przedszkolaki miały możliwość 
skosztować swojego wypieku, który 
według specjalistów zatrudnionych 
w szkolnej stołówce został oce-
niony bardzo wysoko. Dodatkowo 
Krasnoludki odwiedziły piekarnię 
przy Placu Kolberga, gdzie dowie-
działy się od profesjonalnych pie-
karzy, jak powstaje różnego rodzaju 
chleb i jakie powinno być wyposa-
żenie piekarni.

We wtorek 9 października przed-
szkolaki z grup III i IV Samorządo-
wego Przedszkola nr 1 w Przysusze 
uczestniczyły w wycieczce do lasu, 
której celem był udział w ścieżce 
przyrodniczo – edukacyjnej ,,Ra-
wicz”. Dzieci spotkały się z pra-
cownikami Nadleśnictwa Przysu-
cha, poznały bogactwo środowiska 
leśnego oraz uświadomiły sobie 
konieczność ochrony przyrody. 
Podczas spaceru mogły prześledzić 
procesy i zjawiska zachodzące w le-
sie. Poznały piętrową budowę lasu, 
rozpoznawały gatunki drzew. Z ta-
blic informacyjnych dowiedziały 

się jakie zwierzęta i ptaki zamiesz-
kują przysuskie lasy. Na zakończe-
nie, w miejscu zwanym ,,Skałkami” 
na dzieci czekało ognisko rozpalo-
ne przez pracowników Nadleśnic-
twa. Przedszkolaki przy ognisku, 
wsłuchując się w odgłosy przyrody, 
relaksowały się po długim spacerze 
leśnymi dróżkami.

Serdecznie dziękujemy Pracowni-
kom Nadleśnictwa Przysucha za 
cenną wiedzę i mile spędzony czas 
oraz Państwu Malwinie i Damiano-
wi Dziakiewiczom za przewóz dzieci 
busem.

Piekarnia w Przysusze utytułowana
Tytuł „Piekarni Roku 2018” w plebiscycie Echa Dnia „Mistrzowie 
smaku 2018” otrzymała „Piekarnia Michał Jurczak” w Przysusze, 

zajmując I miejsce wśród piekarń w regionie radomskim.
Właścicielem utytułowanej piekarni jest Michał Jurczak Star-
szy Cechu Rzemiosł Różnych w Przysusze. Dodajmy, że pieczywo 
z przysuskiej piekarni doceniane jest także na uroczystościach Dnia 
Chleba, organizowanych przez Muzeum Wsi Radomskiej. W ob-
chodach Dnia Chleba przysuskich rzemieślników reprezentuje 

Cech Rzemiosł Różnych.

Przedszkolaki na ścieżce Rawicz

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w miejscowości 
Janików dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 
kwocie 1053780,72 zł. 

www.wfośigw.pl 
 

 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy i Miasta Przysucha w 2018 roku dofinansowano przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.317,94 zł 

 

 
 

 

Zakup samochodu pożarniczego  dla OSP w Przysusze 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
www.wfosigw.pl oraz  Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, 
w formie dotacji środków, w kwocie 390 000,00 zł 

 
 

 

Zakup samochodu pożarniczego  dla OSP w Przysusze 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
www.wfosigw.pl oraz  Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, 
w formie dotacji środków, w kwocie 390 000,00 zł 

 

      

Współfinansowano ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości 

                    
 

 

 

Gmina i Miasto Przysucha otrzymała dotację celową na realizację zadania z 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu 
ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych z 
terenu gminy i miasta Przysucha 

       

 

 

 

Gmina i Miasto Przysucha otrzymała dotację celową na realizację zada-
nia z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu 
ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy i miasta Przysucha

www.wfosigw.pl



W ramach kampanii społecznej 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpiecz-
ny” przygotowanej przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckie-
go i Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego, 16 października w Sa-
morządowym Przedszkolu Nr 1 
w Przysusze na zaproszenie dy-
rektor przedszkola, odbyło się spo-
tkanie z pracownikami Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Radomiu. W spotkaniu uczestni-
czyły dzieci wspólnie z rodzicami, 
a odbyło się ono w ramach akcji 
edukacyjnej skierowanej do przed-
szkolaków „Widoczny i bezpieczny 
przedszkolak”. W trakcie spotkania 
przedszkolaki obejrzały prezenta-
cję multimedialną i odpowiadały 
na pytania z zakresu podstawo-
wych przepisów 
ruchu drogowe-
go, wykazując się 
ich znajomością 
oraz utrwalały 
bezpieczne i wła-
ściwe zachowania 
na drodze. Każde 
dziecko uczestni-
czące w spotkaniu 
otrzymało odbla-
skową maskotkę, 
którą można do-
piąć do plecaka lub 

okrycia wierzchniego, natomiast 
przedszkole otrzymało dwa odbla-
skowe węże spacerowe, które będą 
wykorzystywane w trakcie wyjść 
poza placówkę. Dla każdego dziec-
ka rodzic jest autorytetem, dlatego 
prowadzący spotkanie przypomniał 
obecnym rodzicom o obowiązku 
noszenia elementów odblaskowych 
po zmroku.
Bardzo dziękujemy pracownikom 
WORD za przygotowanie i przepro-
wadzenie spotkania. Dzięki uczest-
nictwu w tego rodzaju spotkaniach, 
nasze przedszkolaki oraz ich rodzi-
ce na pewno będą pamiętać o wła-
ściwych zachowaniach warunku-
jących bezpieczeństwo w trakcie 
spacerów i podróży.

Ewa Górnik
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Niezwykli baśniopisarze 
w Mariówce
W Katolickiej Szkole Podstawowej 
w Mariówce 15 października zorga-
nizowany został dla najmłodszych 
uczniów Dzień Głośnego Czytania. 
Rozpoczął się on spotkaniem z nie-
zwykłymi baśniopisarzami. Byli to 
uczniowie trzeciej klasy Prywatne-
go Gimnazjum w Mariówce. Czy-
tali młodszym kolegom baśnie wła-
snego autorstwa, które napisali 5 lat 
wcześniej, gdy sami byli uczniami 
3 klasy Katolickiej Szkoły Podsta-
wowej. Najmłodsza publiczność 
z zapartym tchem wsłuchiwała się 
w treść utworów i nagradzała au-

torów gromkimi brawami. Swoje 
baśnie zaprezentowali kolejno: Da-
wid Krzemiński, Weronika Wrze-
sień, Maciej Leśniewski, Zuzanna 
Przanowska, Julia Stachecka i Julia 
Kmita. Baśń Estery Mocarskiej, pod 
nieobecność autorki, przeczytała 
wychowawczyni gimnazjalistów – 
pani Małgorzata Wawrzyńczak–Pa-
wul. Dalsza część obchodów zwią-
zana była z realizacją w szkole akcji 
„Szkolne Przygody Gangu Słodzia-
ków”. Mamy nadzieję, że wśród słu-
chaczy zrodziła się chęć napisania 
własnej baśni.

Czytanie, ilustracje i teatrzyk
12 października w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 1 w Przysusze 
odbył się „Ogólnopolski Dzień Gło-
śnego Czytania”. W klasie zostało 
odczytane opowiadanie p.t. „Po-
chopne oskarżenia, czyli tajemnica 
zaginionego pierścionka”. Dzieci 
na początku wysłuchały odgłosów 
lasu i naśladowały dźwięki wyda-
wane przez dzikie zwierzęta. Na-
stępnie zostało odczytane kolejne 
opowiadanie. Po jego wysłuchaniu 
uczniowie odpowiadali na pytania 
dotyczące treści tekstu i urządzili 
teatrzyk kukiełkowy. Kolejnym za-
daniem dzieci było narysowanie po 
śladzie myszki i samodzielne dory-

sowanie pierścionka.
Uczniowie klasy I a z wielkim za-
angażowaniem przedstawiali na 
ilustracjach wymyślone przygody 
Słodziaków. Dziewczynki wykona-
ły pracę zespołową pt. „Urodziny 
zajęczycy Zosi”. Chłopcy wymyśli-
li ilustracje, którą nazwali „Wypra-
wa do lasu” i „Piknik na polanie”. 
Wszyscy z wielką radością opowia-
dali wymyślone historie.
Rodzice również włączyli się w ak-
cję codziennego czytania, a mini al-
bumy i naklejki motywowały dzieci 
do poznawania dalszych przygód 
Gangu Słodziaków.

Próbna ewakuacja w przedszkolu
W trosce o poprawę bezpieczeń-
stwa dzieci w Samorządowym 
Przedszkolu nr 1 w Przysusze 16 
października miała miejsce prób-
na ewakuacja przeciwpożarowa. 
Celem przeprowadzonej akcji było 
nabycie przez dzieci i dorosłych 
umiejętności właściwych zachowań 
w sytuacji zagrożenia, poznanie za-
sad bezpiecznej ewakuacji – szyb-
kiej, zorganizowanej i pozbawionej 
elementów paniki oraz praktycz-
ne jej zastosowanie. Na umówio-
ny sygnał dźwiękowy i słowny: 
„ALARM” zgodnie z „Procedurą 
ewakuacji”, wszyscy: dzieci i do-
rośli bardzo sprawnie opuścili sale 

przedszkolne wyznaczonymi wyj-
ściami ewakuacyjnymi, wydostając 
się poza budynek. Każdy z wycho-
wawców na placu przedszkolnym 
po sprawdzeniu listy obecności 
dzieci, złożył ustny meldunek pani 
dyrektor potwierdzający stan li-
czebny osób. Cała akcja przebiegała 
sprawnie i bez zakłóceń.
Ćwiczenia tego typu już od naj-
młodszych lat oswajają uczestni-
ków z sytuacjami, w których może 
zaistnieć konieczność szybkiego, 
zorganizowanego i pozbawionego 
elementu paniki, opuszczenia miej-
sca zabawy i pracy.

„Widoczny i bezpieczny 
przedszkolak”
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Zdjęcie źródło: fanpage Cerrad Czarni Radom

Oskar na finiszu rundy jesiennej
Jaka jest piłkarska jesień sezonu 
2018/2019 dla piłkarzy MKS Oskar 
Przysucha? Podobna do pory roku, 
jaka jest właśnie jesień, raz sło-
neczna i pogodna, innym razem po-
chmurna i deszczowa.
Wróćmy do początków tej jesieni, 
oczywiście piłkarskiej. Wrzesień 
zawodnicy Oskara rozpoczeli me-
czem z Pogonią Grodzisk Mazo-
wiecki. Przegrali 2:1. Bramkę dla 
Oskara zdobył Przemysław Śliwiń-
ski.
„Akcje w ciągu dwóch minut dru-
giej połowy zadecydowały o tym, 
że Oskar Przysucha musiał, przed 
własną publicznością, uznać wyż-
szość Pogoni Grodzisk Mazowiec-
ki. Szkoda, bo zespół trenera Marci-
na Sikorskiego nie był w pojedynku 
z liderem słabszy. Co gorsze, tuż 
przed końcem meczu, stracie z ry-
walem skończyło się dla Przemysła-
wa Śliwińskiego złamaniem ręki!” 
– donosił Radomsport.
Po tej porażce nagroda: wygrana 
12:0! z Wulkanem Zakrzew w ra-
mach II rundy Mirax Pucharu Pol-
ski. Można powiedzieć, że złotymi 
zgłoskami – golami zapsali się 
w tym meczu Patryk Skalski, Bar-
tłomiej Madej, Damian Kołtuno-
wicz, Michał Bojek, Jakub Sapieja, 
Kamil Lewiński – niektórzy kilka-
krotnie.

Ale później nie było już tak pięknie. 
Z „rezerwami”, a tak faktycznie 
z piłkarzami kadry drugoligowego 
Radomiaka Oskar zremisował 3:3. 
Brami zdobyli Kołtunowicz (dwie) 
i Moskwa.
Kolejne spotkanie, tym razem z Or-
łem Unin przyniosło wygraną 3:1. 
Dla Oskara bramki zdobyli: Kołtu-
nowicz, Madej, Zagórski.
Nie poszczęściło się zawodnikom 
przysuskiego klubu w dalszych 
rozgrywkach okręgowego Pucha-
ru Polski. Co prawda wygrali 1:0 
z Orłem Wierzbica (Adam Najdzik 
z karnego), ale po puchar i nagrodę 
sięgnęli inni.
Rozgrywki rundy jesiennej nabie-
rały tempa i kolejny mecz przyniósł 
Oskarowi zwycięstwo. Z MKS 
Znicz II Pruszków Oskar wygrał 
1:0. Bramkę zdobył Damian Kołtu-
nowicz.
Na ostatnie spotkanie we wrze-
śniu, z MKS Pilica Białobrzegi ki-
bice Oskara czekali niecierpliwie. 
„W sobotę w Przysusze czeka nas 
pojedynek z wiceliderem. Mecz 
ten będzie konfrontacją dwóch 
trenerskich osobowości: Marcina 
Sikorskiego, który od lipca prowa-
dzi przysuską drużynę i Bolesława 
Strzemińskiego, który był jego po-
przednikiem, spędził w Oskarze 
trochę czasu, a obecnie pracuje 

w Białobrze-
gach. Czy 
p o t r z e b a 
większej za-
chęty, aby 
wybrać się 
na ten mecz? Zapraszamy na jeden 
z hitów 9. kolejki! – takimi słowami 
na fanpagu Oskara zapowiadano to 
spotkanie.
Niestety, tak jak jesienna pora roku 
bywa pochmurna, tak i humory ki-
biców po tym spotkaniu słoneczne 
nie były. Pilica Białobrzegi zdo-
minowała Oskara, który przegrał 
ten mecz wynikiem 5:1. Honorową 
bramkę dla Oskara zdobył Zagór-
ski.
Październik Oskar rozpoczął do-
brym akcentem. Wygrał 2:0 z KS 
Raszyn. Bramki zdobyli: Śliwiński, 
Kołtunowicz. A w następnym spo-

tkaniu, z Perłą Złotokłos gole się 
posypały... do bramki Perły. Oskar 
wygrał 7:0! Zdobywcami goli byli: 
Mariusz Moskwa, Przemysław Śli-
wiński, Kamil Lewiński, Bartło-
miej Madej, Damian Kołtunowicz.
I znów październikowa wygrana. 
Oskar Przysucha – Sparta Jazga-
rzew 4:0. Celnie do bramki prze-
ciwnika strzelili: Piotr Kornacki, 
Damian Kołtunowicz, Bartłomiej 
Madej, Przemysław Śliwiński.
Ostatni mecz który mogliśmy od-
notować przed wydaniem tego nu-
meru IP, to spotkanie z Mazurem 
Karczew. Dla Oskara było nieuda-
ne. Piłkarze przysuskiego klubu 
przegrali 1:2. Bramkę dla Oskara 
zdobył Michał Bojek.
Piłkarzy MKS Oskar do zakończe-
nia tej barwnej piłkarskiej jesieni, 
zgodnie z tabelą rozgrywek, czekają 
jeszcze mecze z Mszczonowianką 
M.,MKS Piaseczno i LKS Promna.

Przysucha wspiera siatkówkę
Gmina Przysucha będzie kontynu-
ować udział w projekcie wspierają-
cym rozwój siatkówki w miastach 
i gminach regionu. Umowę o kon-
tynuacji udziału Gminy Przysucha 
w projekcie Partnerstwo Regional-
ne Czarni, w sezonie 2018/2019 
podpisał zastępca Burmistrza Przy-
suchy Adam Pałgan.
„Cieszymy się, że w kolejnym roku 
dalej będziemy mogli promować 
siatkówkę w Przysusze. Dziękuje-
my za zaufanie i mam nadzieję, że 
nasza współpraca dalej będzie tak 
korzystnie się rozwijać – podkreśla 
prezes klubu WKS Czarni Radom 
S.A., Wojciech Stępień” – czytamy 
na stronie klubu.
Przypomnijmy, że Gmina Przysu-
cha przystąpiła do projektu w 2015 
roku i jest w gronie kilkunastu 
gmin i powiatów ziemi radomskiej, 

wspierających rozwój siatkówki 
w regionie.
W ramach Partnerstwa Regio-
nalnego Czarni jednostki samo-
rządowe są promowane w dwóch 
spotkaniach: w jednym domowym 
i jednym wyjazdowym. Uczestni-
cy Partnerstwa Regionalnego na 
wybranych meczach otrzymują 
miejsce na koszulce libero, a także 
możliwość rozwieszenia banerów 
na hali i 45 biletów na domowe oraz 
wyjazdowe spotkania.
W wyniku losowania Partnerstwa 
Regionalnego Czarni w sezonie 
2018/2019 pod patronatem Gminy 
Przysucha rozegrane zostaną me-
cze: Stocznia Szczecin – Cerrad 
Czarni Radom (17.11.2018) i Cerrad 
Czarni Radom – PGE Skra Bełcha-
tów (2.03.2019).

W „Bajkowym” 
Dzień Przedszkolaka
3 października br. w „Bajkowym 
Przedszkolu” odbył się Dzień 
Przedszkolaka. Dzieci oraz ze-
branych gości powitał dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Przysusze Leszek Wamil. Go-
ściem przedszkolaków był Zastęp-
ca Burmistrza Przysuchy Adam 
Pałgan, który zapoznał wszystkich 
z unijnym projektem, dzięki które-
mu powstało „Bajkowe Przedszko-
le”. Centralnym punktem święta był 
występ czterech grup przedszkol-
nych w wieku od 3 do 5 lat. Ma-
luchy z grup: Biedronki, Misie, 
Krasnoludki i Kaczuszki zaprezen-
towały przed publicznością swoje 
umiejętności wokalne i taneczne. 
Po wręczeniu pamiątkowych dyplo-
mów dzieci wraz z rodzicami udały 
się na słodki poczęstunek. Święto 
przedszkolaków uświetniło jeszcze 
wiele atrakcji, między innymi: za-
bawy na pompowańcu, malowanie 
twarzy, fotobudka. Na zakończe-
nie każdy przedszkolak otrzymał 
balonik. – Mamy nadzieję, iż ten 
radośnie spędzony czas na długo 
pozostanie w pamięci naszych mi-
lusińskich – mówią wychowawczy-
nie przedszkolaków.
Przypomnijmy, że „Bajkowe Przed-
szkole” w budynku ZPO przy ul. 
Skowyry w Przysusze powstało 
w efekcie realizacji przez Gminę 

Przysucha projektu unijnego pt. 
„Bajkowe przedszkole”. Działania 
w ramach projektu objęły Samo-
rządowe Przedszkole nr 3 w Przy-
susze. Projekt „Bajkowe przedszko-
le” realizowany jest w okresie od 1 
kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 
2019 roku. Łączna wartość projek-
tu wynosi blisko 823 tys. złotych, 
z czego dofinansowanie to ponad 
658 tys. złotych. W ramach tego 
projektu uruchomione zostały od 1 
września 2018 roku dwa dodatkowe 
oddziały przedszkolne w Samo-
rządowym Przedszkolu nr 3 wraz 
z przygotowaniem sal, zaplecza 
i zakupem wyposażenia niezbęd-
nego do prowadzenia zajęć z przed-
szkolakami. Ponadto w ramach 
projektu powiększyła się oferta 
edukacyjna. W sprawie przystąpie-
nia Gminy Przysucha do realizacji 
wymienionego projektu, uchwałę 
podjęła Rada Gminy i Miasta Przy-
sucha 29 września 2017 roku.
Projekt realizowany jest w ra-
mach Osi priorytetowej X Edu-
kacja dla rozwoju regionu, dzia-
łanie 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, poddziałanie 
10.1.4 Edukacja przedszkolna – Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.
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Wystawa we Dworze
Wystawę o znamiennym tytule: 
„100 – lecie Niepodległości Przysu-
chy”, przygotowaną przez Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze 
z okazji 100 – lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, moż-
na oglądać w Dworze Zbożenna 
– poinformował 23 października 
Dwór Zbożenna na swoim fanpage. 
Wystawa gościć będzie we Dworze 
przez miesiąc, a oglądać ją można 
codziennie do godziny 22:00.
Przypomnijmy, że wernisaż tej 
wyjątkowej wystawy odbył się 4 
maja br. w Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze. Placówka 
przygotowała ekspozycję wzbo-
gaconą prezentacją multimedial-
ną, przedstawiającą Przysuchę 
w latach 1918 – 2018, w aspekcie 
przemian społecznych, kultural-

nych i gospodarczych. Wystawie 
towarzyszyła publikacja albumu 
z materiałami źródłowymi. Pięk-
nie wydany album przybliża doko-
nania organizacji, stowarzyszeń, 
instytucji w budowanie lokalnej 
tożsamości, dbałości o rozwój kul-
tury i sztuki w trudnej powojennej 
rzeczywistości. Zaprezentowano 
w nim różnorodne wizerunki mia-
sta, zmieniające się na przestrzeni 
stulecia. Autorkami wystawy i wy-
dawnictwa są pracownicy muzeum: 
Małgorzata Markiewicz kierownik 
Muzeum im. Oskara Kolberga, 
Agnieszka Zarychta – Wójcicka 
i Dominika Lefek. Zbiory doku-
mentów i fotografii zgromadzono 
dzięki zaangażowaniu i pomocy 
wielu mieszkańców Przysuchy, or-
ganizacji oraz instytucji. (Zdjęcie: fanpage Dwór Zbożenna)

Uczniowie z Mariówki w Lublinie 
i na Majdanku
18 października uczniowie ze szkół 
w Mariówce uczestniczyli w wy-
jeździe edukacyjnym do Lublina. 
Grupa uczniów z liceum, gimna-
zjum i VIII klasy szkoły podstawo-
wej zwiedziła Muzeum Państwowe 
na Majdanku. W tym czasie dzieci 
z klas od IV do VII rozwijały swo-
je sprawności fizyczne w Parku 
Trampolin „Strefa wysokich lo-
tów”, realizując cel edukacyjny: 
upowszechnianie zdrowego stylu 
życia i aktywności fizycznej. Na-
stępnie wszyscy odwiedzili Kato-
licki Uniwersytet Lubelski, gdzie 
jak prawdziwi studenci uczestni-

czyli w zajęciach warsztatowych, 
przygotowanych specjalnie dla nich 
przez pracowników naukowych 
KUL. Młodzież ze starszej grupy 
uczyła się wraz z panią psycho-
log efektywnie zdawać egzaminy 
oraz pisać sprawdziany. Natomiast 
młodsza grupa uczniów rozwiązy-
wała trudne, ale bardzo ciekawe 
zagadki naukowe pod opieką pani 
doktor filozofii. Kolejnym punktem 
wycieczki było zwiedzanie Zamku 
Lubelskiego, w tym Kaplicy Świę-
tej Trójcy, która jest jednym z naj-
cenniejszych zabytków sztuki śre-
dniowiecznej w Polsce.

Muzeum zaprasza
Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze zaprasza na „Jesien-
ny wieczór z muzyką klasyczną”. 
Wystąpią: Katarzyna Bochyńska – 
Wojdył – sopran oraz trio rodzinne 
Con Eleganza w składzie: Krystyna 
Goncerzewicz – skrzypce, Mał-
gorzata Goncerzewicz – Mendera 

– altówka i Aureliusz Mendera – 
pianino. Repertuar obejmie muzykę 
klasyczną i rozrywkową. Będą czar-
dasze z operetek Kalmana i Lehara, 
tańce węgierskie Brahmsa, walc 
„Nad pięknym modrym Dunajem” 
i inne znane, lubiane melodie.
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Turystycznym szlakiem po Przysusze
W poprzednim wydaniu Informa-
tora Przysuchy informowaliśmy 
o zrealizowaniu przez przysuski 
Dom Kultury projektu: „Stworze-
nie sieci punktów informacyjnych 
na terenie Gminy i Miasta Przysu-
cha”. Dziś projekt przedstawiamy 
szerzej.
W miesiącu wrześniu zakończony 
został projekt „Stworzenie sieci 
punktów informacyjnych na terenie 
Gminy i Miasta Przysucha” realizo-
wany przez Dom Kultury w Przy-
susze z dofinansowaniem ze środ-
ków Unii Europejskiej. W ramach 
tego projektu zostało wykonanych 
i ustawionych 10 tablic informacyj-

nych i dwie mapy. Tablice zostały 
ustawione w Przysusze na dawnych 
trzech rynkach, dzisiaj placach, 
a mianowicie Placu Kolberga, Pla-
cu Kardynała Wyszyńskiego, Placu 
3-go Maja oraz przy kościołach pw. 
św. Jana Nepomucena i św. Igna-
cego Loyoli w Przysusze, przy Sy-
nagodze i Dworze Dembińskich. 
Kolejne tablice ustawione zostały 
w Smogorzowie koło kościoła pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny, w Skrzyńsku przy sanktu-
arium Matki Bożej Staroskrzyń-
skiej, w Zbożennie koło Dworu 
Szydłowskich i w Ruskim Brodzie 
przy kościele pw. św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus.
Tablice noszą jeden tytuł „Szlak 
turystyczno – historyczny Gmi-
ny i Miasta Przysucha”, zawiera-
ją zdjęcie danego obiektu, krótki 
opis danego miejsca oraz zdjęcia 
pozostałych obiektów. Na tablicy 
ustawionej w Ruskim Brodzie jest 
zamieszczone zdjęcie pomnika mjr. 
Hubala znajdujące się w lesie nie-
daleko Huciska i opis walk w cza-
sie II wojny światowej w okolicy 
Przysuchy. Mapy zostały ustawio-
ne w Smogorzowie w centrum wsi 
oraz w Toporni. Mapy składają się 
z dwóch części, na jednej jest zarys 
planu miasta z zaznaczonymi miej-

scami, przy których są ustawione 
tablice, na drugiej znajduje się za-
rys gminy z zaznaczonymi miejsca-
mi gdzie stoją tablice. Na mapach 
dodatkowo zaznaczono Topornię 
– ośrodki wypoczynkowe nad zale-
wem i Uroczysko „Skałki”.
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu grantowego Lokalnej Gru-
py Działania „Razem dla Radomki”, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w ramach projektu 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.


