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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia, 

Mieszkańcom Gminy i Miasta Przysucha 
zdrowia, wyjątkowych chwil spędzonych 

w świątecznej atmosferze w gronie rodziny 
i przyjaciół oraz spełnienia marzeń 

w zbliżającym się Nowym 2019 Roku, 
w imieniu samorządowych władz 

miasta i gminy
życzą

Tomasz Matlakiewicz
Burmistrz

Gminy i Miasta Przysucha

Mirosław Pierzchała
Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Przysucha
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Od Redakcji
Redakcja Informatora Przysuchy serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy w okresie 10 lat wydawania IP współtworzyli jego treść i re-
alizowali informacyjną misję. Dziękuje samorządowym władzom 
Gminy i Miasta V, VI i VII kadencji za wsparcie i zaufanie. Dziękuje 
Mieszkańcom Gminy i Miasta Przysucha za to, że byliście wierny-
mi Czytelnikami. To było dla nas pracowite, ale i satysfakcjonujące 
okrągłe 10 lat.
Od Nowego 2019 Roku Gmina Przysucha przystępuje do wspólne-
go z pozostałymi gminami Powiatu Przysuskiego współtworzenia 
Informatora Samorządowego Ziemia Przysuska. Informacje o waż-
nych wydarzeniach w mieście i gminie Przysucha dotrą do miesz-
kańców Przysuchy już pod innym tytułem. Korzystając z okazji 
życzymy wszystkim naszym Czytelnikom pięknych Świąt Bożego 
Narodzenia i samych dobrych dni w Nowym Roku.

Hanna Jacobi
Redaktor naczelny IP

Władze Powiatu wybrane
Marian Niemirski ponownie został 
wybrany Starostą Powiatu Przysu-
skiego. Wyboru Starosty, członków 
Zarządu Powiatu i Przewodniczą-
cego Rady Powiatu, radni powiato-
wi dokonali na pierwszej sesji Rady 
Powiatu Przysuskiego 19 listopada 
br.
Radni wybrali Przewodniczącego 
Rady Powiatu, został nim ponow-
nie Krzysztof Wochniak. Wiceprze-
wodniczącymi zostali Sławomir 

Tamioła i Krzysztof Zawadzki. Na 
sesji wybrano także wicestarostę. 
Został nim Marek Kilianek oraz 
członków Zarządu Powiatu. Zosta-
li nimi: Grzegorz Dziekan, Marek 
Modrzecki i Piotr Reguła. Rada 
Powiatu zdecydowała też, że będzie 
działać pięć stałych komisji: rewi-
zyjna, budżetowa, infrastruktury 
komunalnej i rolnictwa, edukacji, 
zdrowia i spraw społecznych oraz 
skarg, wniosków i petycji.

Radni Rady Gminy i Miasta Przysucha w kadencji 2014 – 2018 ser-
decznie dziękują Mieszkańcom Gminy i Miasta za wsparcie i możli-
wość sprawowania mandatu radnego w działalności na rzecz rozwoju 
naszej gminy. Słowa uznania i podziękowania za owocną, partnerską 
współpracę kierujemy do urzędujących w minionej kadencji Burmi-
strza Przysuchy Tadeusza Tomasika, Jego Zastępcy Adama Pałgana 
oraz do pracowników administracji samorządowej.

Jednocześnie życzymy ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodze-
nia i Do siego Roku 2019!

W imieniu radnych VII kadencji samorządu
Mirosław Pierzchała

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha

Burmistrz i radni 
złożyli ślubowanie
W poniedziałek 19 listopada odby-
ła się pierwsza sesja Rady Gminy 
i Miasta Przysucha w nowej – VIII 
kadencji samorządu. 21 paździeni-
ka br. w wyborach samorządowych 
mieszkańcy wybrali samorządowe 
władze gminy i miasta na lata 2018 
– 2023.
Przybyłych na sesję radnych i nowo 
wybranego Burmistrza powitał 
Tadeusz Tomasik ustępujący Bur-
mistrz Przysuchy. Obrady otwo-
rzyła najstarsza z grona nowo wy-
branych radnych – radna Joanna 
Tokarska. Uroczystym momentem 
dla wszystkich był akt ślubowa-
nia złożony przez radnych i nowo 
wybranego Burmistrza Tomasza 
Matlakiewicza. Zaświadczenia 
o wyborze na radnego oraz na Bur-

mistrza Przysuchy wręczył Andrzej 
Bomba przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Przysusze. 
Gratulacje radnym i Burmistrzowi 
złożyli między innymi: ponownie 
wybrany na Starostę Powiatu Przy-
suskiego Marian Niemirski i nowo 
wybrany Wicestarosta Marek Ki-
lianek.
Na pierwszej sesji Rady Gminy 
i Miasta radni wybrali Przewod-
niczącego i dwóch Wiceprzewod-
niczacych Rady. W VIII kadencji 
samorządu Radzie Gminy i Miasta 
Przysucha przewodniczył będzie 
Mirosław Pierzchała. Funkcje Wi-
ceprzewodniczących radni powie-
rzyli Stanisławowi Kądzieli i Mar-
kowi Zielińskiemu.

Rada wybrała przewodniczących 
komisji stałych
Kolejna sesja Rady GiM odbyła 
się 29 listopada br. Radni wybrali 
przewodniczących i składy komisji 
stałych Rady. I tak: Komisji Spraw 
Społecznych przewodniczy Joanna 
Tokarska; Komisji Budżetowej – 
Michał Wilk, Komisji Rewizyjnej – 
Witold Bykowski; Komisji Gospo-
darczej – Marian Kozieł; Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji – Rafał 
Kacperski.

Radni upoważnili Burmistrza
Na sesji Rady Gminy i Miasta od-
bytej 29 listopada radni upoważnili 
Burmistrza Przysuchy do przystą-
pienia, do porozumienia z gminami 
powiatu przysuskiego, w sprawie 
uczestnictwa we współtworzeniu 
Informatora Samorządowego Zie-
mia Przysuska. Dotychczasowy 
– gminny Informator Przysuchy – 
zostaje włączony w jedno wydaw-
nictwo.
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W nową kadencję „z marszu”
 – W wyborach samorzadowych 
21 października br. został pan 
wybrany Burmistrzem Gminy 
i Miasta Przysucha. Co to dla 
pana oznacza?
 – Przede wszystkim odpowiedzial-
ność wobec mieszkańców gminy 
i miasta, którzy obdarzyli mnie 
zaufaniem, zaakceptowali prezen-
towane przeze mnie w kampanii 
wyborczej kierunki rozwoju gminy. 
Zrobię wszystko, by tego zaufania 
nie zawieść. Urząd Burmistrza ob-
jąłem 19 listopada br. po zaprzysię-
żeniu złożonym podczas pierwszej 
sesji w VIII kadencji Rady Gminy 
i Miasta.
 – Minął zatem pierwszy miesiąc 
pana urzędowania jako włodarza 
największej gminy w powiecie. 
Jakie były te cztery tygodnie?
 – Pierwszy dzień mojego urzędo-
wania minął pod znakiem składa-
nych mi osobiście i telefonicznie 
gratulacji, życzeń. Było mi miło 
spotkać się tego dnia z pracownika-
mi Urzędu GiM, w tym z osobami, 
z którymi wcześniej pracowałem. 
Wróciłem przecież do siedziby 
Urzędu po 12 latach, pamiętając do-
skonale przepracowane tam wcze-
śniej 10 lat, w ciągu których po-
znałem specyfikę pracy niemal 
każdego wydziału. Ale Urząd to 
Urząd, tu sprawy, które trzeba zała-
twiać na bieżąco nie poczekają. Do 
wykonywania swoich obowiązków 
ruszyłem, można tak powiedzieć, 
z marszu. Kolejne dni były już bar-
dzo intensywne, pracowite. Z jed-
nej strony na pewno dla mnie i dla 
współpracowników była to nowa 
sytuacja, z drugiej zaś obowiązki, 
potrzeby mieszkańców oraz kom-
petencje samorządu gminnego do-
brze znane. Jak już wspomniałem, 
z marszu rozpocząłem załatwianie 
spraw, które czekały na decyzję 
Burmistrza, mając świadomość, że 
ciągłość pracy Urzędu musi być za-
chowana. A obowiązków Burmistrz 
ma naprawdę dużo. Przekonałem 
się już o tym. Ponadto już w pierw-
szych dniach mojego urzędowania 
odwiedzali mnie mieszkańcy, zgła-
szając swoje problemy, spostrze-
żenia. Odbyła się też w tym czasie 
druga sesja Rady Gminy i Miasta, 
w której uczestniczyłem. Cieszę się, 
że radni okazali wolę współpracy. 
Wspólnie będzie nam łatwiej roz-
wiązywać choćby najtrudniejsze 
problemy.
 – Zmiana na stanowisku Bur-
mistrza wywołała wśród miesz-
kańców wiele domysłów, pytań 
o zmiany personalne także w gro-
nie pracowników admnistracji 
samorządowej. Rewolucji jeszcze 
nie ma. Będzie?
 – Rewolucji nie ma, ale zmiany są 
i będą. Pierwsza już się dokonała. 
Dotychczasowy prezes Zarządu 
spółki gminnej – Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej – złożył rezygnację. Rada 
nadzorcza powołała nowego pre-
zesa. Został nim pan Jan Gawryś. 
W tym przypadku nie chodziło 
tylko o obsadzenie stanowiska po 
rezygnacji poprzedniego prezesa, 
ale o czas. Gmina dość późno ogło-
siła przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych w roku 2019. Bieżąca 
umowa dobiega końca, a PGKiM 
jest dla nas bardzo ważnym oferen-
tem usług w tym zakresie. Znana 
jest już mieszkańcom moja decy-
zja o niepowoływaniu Zastępcy 
Burmistrza. Pełniący tę funkcję 
w poprzedniej kadencji pan Adam 
Pałgan jest w okresie ustawowe-
go wypowiedzenia, po upływie 
którego wróci do wykonywanej 
wcześniej pracy w szkolnictwie. 
Ponadto na zwolnieniu lekarskim 
przebywa Sekretarz Gminy i Mia-
sta, więc na czas jego usprawiedli-
wionej nieobecności powołałem na 
to stanowisko pana Roberta Bombę. 
Planuję też pewne zmiany w struk-
turze organizacyjnej Urzędu. Za-
mierzam utworzyć dwie nowe 
komórki organizacyjne. Pierwsza 
to Wydział Rozwoju Lokalnego, 
druga to Wydział Komunikacji 
Zewnętrznej. W skrócie, pierwsza 
miałaby za zadanie pozyskiwanie 
środków finansowych z funduszy 
zewnętrznych i wspólpracę z po-
tencjalnymi inwestorami, druga zaś 
zadbałaby o szybki i wszechstronny 
dostęp mieszkańców do informacji 
o najważniejszych wydarzeniach 
w gminie i podejmowanych przez 
Burmistrza czy radnych, ważkich 
decyzjach. Do końca roku chce-
my ogłosić nabory osób do pracy 
w tych wydziałach.
 – Zbliża się koniec roku. To czas 
na uchwalenie budżetu gminy 
i miasta na 2019 rok...
 – To priorytetowe zadanie na naj-
bliższe dni. Projekt budżetu na 2019 
rok został przygotowany przez mo-
jego poprzednika i został przesłany 
do oceny przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Sesja budżetowa 
Rady Gminy i Miasta zaplanowa-
na została na 20 grudnia br. To na 
niej poznamy ocenę RIO i opinie 
komisji stałych Rady. Osobiście 
ufam, że budżet Gminy Przysucha 
na przyszły rok zostanie uchwalony. 
Samorząd ma prawo do naniesienia 
zmian w budżecie także w trakcie 
trwania roku budżetowego. Osobi-
ście widziałbym więcej zadań in-
westycyjnych z dofinansowaniem 
środkami z zewnatrz. O takie środ-
ki będziemy zabiegać.
Dodam, że choć do końca roku 
zostało niewiele czasu, to obok 
uchwalenia budżetu na rok przyszły 
jest wiele spraw wymagających sfi-
nalizowania jeszcze w roku bieżą-
cym. Dotyczy to m.in. wniosków 
złożonych przez Gminę do WFO-
ŚiGW w sprawie dofinansowania 
niektórych zadań. Podjąłem kroki, 

gazociągu w mieście. Nadzieję na 
pełną gazyfikację gminy z wyko-
rzystaniem gazu ziemnego, widzę 
w zapowiedzianym przez premie-
ra rządu RP programie rządowym 
„Gazyfikacja Polska Wschodnia”. 
Gmina i Miasto Przysucha jest ob-
jęta tym programem i będzie jego 
beneficjentem.
 – Czego nowo wybrany Burmistrz 
życzy sobie w Nowym Roku?
 – Przede wszystkim dobrych de-
cyzji. Mam nadzieję, że magiczna 
atmosfera zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia da nam wszyst-
kim siłę, optymizm i wiarę w dobre 
jutro.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

aby te środki jak najszybciej do nas 
trafiły.
 – W kampanii wyborczej pod-
kreślał pan konieczność pozyski-
wania inwestorów zewnętrznych 
jako sposób na rozwiązywanie 
gospodarczych i społecznych 
problemów gminy. Aktualnie 
w Przysusze inwestuje w gazyfi-
kację miasta spółka DUON Dys-
trybucja S.A., a w Skrzyńsku 
uruchomienie fabryki papiero-
sów zapowiedziała firma z Singa-
puru, a konkretnie spółka Paris 
Tobacco International Manufac-
turing. Jak pan ocenia korzyści 
płynące dla Przysuchy z realiza-
cji tych zadań przez prywatnych 
inwestorów?
 – Uważam, że każda nowa inwe-
stycja niesie ze sobą korzyści dla 
mieszkańców. Dlatego też Urząd 
Gminy i Miasta w ramach swoich 
kompetencji będzie współpracował 
z wymienionymi przez panią inwe-
storami. Cieszy fakt, że w planowa-
nej fabryce w Skrzyńsku będą miej-
sca pracy dla przysuszan. Podobnie, 
pozytywnie odbieram dotychczaso-
we i planowane starania prywatne-
go inwestora w związku z budową 

Przygotowania do zimy
Radni Rady Gminy i Miasta na sesji 
29 listopada zapoznali się z infor-
macją Miejsko – Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i Przysu-
skiej Służby Komunalnej na temat 
przygotowań do tegorocznej zimy.
Miejsko – Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Przysusze 
w okresie zimowym zapewnia po-
moc m.in. w zakupie opału, leków, 
żywności czy zimowej odzieży. 
Dotychczas zasiłki na zakup opału 
otrzymało 16 osób lub rodzin, nato-
miast opał w naturze 13 osób. Z po-
mocy w formie wyżywienia korzy-
sta 95 uczniów i 3 osoby dorosłe. 
Dla osób, które z powodu choroby 
czy niepełnosprawności wymagają 
pomocy, Ośrodek organizuje usłu-
gi opiekuńcze w miejscu zamiesz-
kania. Tą formą pomocy objęto 8 
osób.
W domu pomocy społecznej, w 2018 
r. zostały umieszczone 3 osoby. 
W sytuacji wystąpienia niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych 
będą organizowane wspólne patrole 
pracowników socjalnych i dzielni-
cowych KPP w Przysusze, monito-
rujące środowiska osób szczególnie 
narażonych na niskie temperatury. 
Podejmowana jest również w tym 
zakresie współpraca z sołtysami. 
M-GOPS apeluje do instytucji i or-
ganizacji społecznych oraz pielę-
gniarek środowiskowych o zabez-
pieczenie potrzeb osób samotnych, 
starszych w okresie długotrwałych 
niskich temperatur.
Wykaz noclegowni i schronisk 
znajduje się w siedzibie Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Pomocy.
Przysuska Służba Komunalna przy-
gotowując się do zimy zabezpieczy-
ła ok. 380 ton mieszanki piasko-
wo – solnej i ok. 50 ton czystego 
piasku. Mieszanka i piach zostały 
rozwiezione w miejsca szczególnie 
narażone na oblodzenie, np. skrzy-
żowania ulic w Przysusze Święto-
krzyskiej i Skowyry, przejazdy ko-
lejowe, wiadukt w m. Smogorzów, 
zajezdnie autobusowe na placach 
szkolnych. W przypadku obfitych 
opadów śniegu PSK posiada w dys-
pozycji sprzęt ciężki. W pierwszej 
kolejności odśnieżane i posypywa-
ne będą główne ciągi komunika-
cyjne zabezpieczające dojazd dzieci 
do szkół i mieszkańców do miejsc 
zatrudnienia.
 Posypywanie ulic i dróg gminnych 
będzie wykonywało PGKiM oraz 
PSK. Zawarte są umowy z osobami 
odpowiedzialnymi za odśnieżanie 
ulic i dróg na terenie gminy.
Numery kontaktowe z osobami 
odpowiedzialnymi za odśnieża-
nie:
• miejscowości: Janików, Skrzyń-

sko, Wistka, Dębiny, Beźnik, Kra-
jów – tel. 664 962 493;

• miejscowości: Smogorzów, Gaj, 
Zawada, Pomyków, Lipno, Kozło-
wiec, Ruski Bród, Janów, Zbożen-
na, Młyny oraz ulice w Przysusze 
– tel. 663 337 601 oraz 502 083 
636;

• ulice i chodniki w mieście – 
tel.728 330 341;

• posypywanie ulic i dróg gmin-
nych – tel. 691 663 685
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Burzliwe konsultacje
W piatek 16 listopada, w sali wido-
wiskowej przysuskiego Domu Kul-
tury odbyło się kolejne spotkanie 
konsultacyjne w sprawie przebiegu 
przez teren gminy Przysucha pla-
nowanej drogi ekspresowej S12. 
Z mieszkańcami miasta i gminy 
spotkali się przedstawiciele Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz konsorcjum firm: 
Multiconsult Polska Sp. z o.o.; FPP 
Enviro Sp z o.o. – autora projektu. 
Zaprezentowali oni Studium Tech-
niczno – Ekonomiczno – Środo-
wiskowe dla inwestycji, jaką jest 
budowa drogi ekspresowej S12, 
będącym podstawą do określenia 
zakresu rzeczowego i finansowe-
go przedsięwzięcia oraz wszczęcia 
dalszej procedury, w tym uzyskania 
decyzji środowiskowej, związanej 
z realizacją inwestycji.
Poinformowali też, że w oparciu 
o analizę opinii dotyczących pre-
zentowanych wcześniej wariantów 
przebiegu S12 przez teren gminy 
Przysucha, opracowany został wa-
riant „niebieski”, omawiany też 
z sąsiadującą Gminą Wieniawa 
i zawierający propozycje przebiegu 
S12 przez teren gminy Przysucha, 
zawarte w tzw. wariancie „poma-
rańczowym”.
 Informacja ta wzbudziła wśród 
uczestników spotkania żywą dys-
kusję. Pojawiły się głosy żądające 

powrotu do tzw. wariantu „brązo-
wego”. Przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg przypomnieli, że 
podczas konsultacji w lutym br. 
uczestnicy spotkania odrzucili tzw. 
wariant „brązowy”, w myśl któ-
rego droga S12 miałaby przebie-
gać przez lasy w okolicy Toporni 
i Skałek oraz wariant „czerwony” 
rysujący S12 na północ od Przysu-
chy, między Skrzyńskiem, a Jani-
kowem. Aprobatę wówczas zyskał 
wariant „pomarańczowy” zakłada-
jący przebieg S12 przez północną 
część Przysuchy, między miastem, 
a Skrzyńskiem w kierunku Zbożen-
ny.
Uwagi uczestników spotkania do-
tyczące powrotu do rozwiązań wa-
riantu „południowego” poparł To-
masz Matlakiewicz, przypomnijmy: 
w dniu konsultacji nowo wybrany 
Burmistrz Przysuchy. Powiedział:
 – Żaden z wariantów prezento-
wanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg i projektanta nie jest akcep-
towany przez nasze społeczeństwo. 
Rozwiązaniem, które preferujemy 
jest budowa południowej obwod-
nicy Przysuchy przez tereny leśne, 
niezabudowane. Cała trasa S12 
do węzła w Radomiu przebiegać 
powinna po południowej stronie 
naszej gminy. Czemu wchodzicie 
w aglomerację miasta? – pytał. – 
Zaproponujcie rozwiązanie, które 

polega na południowej obwodnicy 
Przysuchy z węzłem na drodze wo-
jewódzkiej, biegnacej w kierunku 
Końskich.

Burmistrz Tomasz Matlakiewicz 
zapowiedział interwencję w tej 
sprawie u Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa.

16 listopada, z inicjatywy Burmi-
strza Gminy i Miasta Przysucha, 
odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami zagranicznej firmy z Sin-
gapuru oraz spółki Paris Tobacco 
International Manufacturing.
Firma z Singapuru swoje zaintere-
sowanie nieruchomością w Skrzyń-
sku, należącą do firmy Monier 
Brass, sfinalizowała. Nierucho-
mość kupiła i jeszcze w tym roku 
rozpoczyna przygotowanie zakładu 
do produkcji papierosów.
Przedstawiciele inwestora podzię-
kowali Burmistrzowi Tomasikowi 
za pomoc i merytoryczne wsparcie 
Urzędu Gminy i Miasta w trakcie 
przygotowywania niezbędnych do-
kumentów dla uruchomienia inwe-
stycji. O kontynuacji tej współpracy 
zapewnił przedstawicieli singapur-

skiej firmy Tomasz Matlakiewicz 
nowo wybrany Burmistrz Gminy 
i Miasta. Jednocześnie poprosił 
o informację dotyczącą zatrudnie-
nia w fabryce oraz określenia czy 
planowana produkcja może być 
uciążliwa dla środowiska.
Przedstawiciele firmy z Singapu-
ru zapewnili, że produkcja, która 
ruszy w zakładzie, w Skrzyńsku 
nie jest uciążliwa. Firma jeszcze 
w tym roku planuje pierwszy nabór 
około 30 pracowników, natomiast 
docelowo zatrudnienie w fabryce 
ma znaleźć około 100 osób. Głów-
ny nabór pracowników, także we 
współpracy z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Przysusze, odbywać 
się będzie w II połowie 2019 roku. 
Ponadto pracę znajdą też osoby 
z małych firm świadczących usługi, 

Fabryka w Skrzyńsku rusza np. sprzątające, ochroniarskie czy 
transportowe. Fabryka pracować 
będzie w systemie trzyzmianowym.
Burmistrz Tomasz Matlakiewicz, 

wyraził satysfakcję z uruchomienia 
w Skrzyńsku fabryki, która wielu 
mieszkańcom gminy zapewni za-
trudnienie.
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Patriotycznie w Dniu Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej 
Laski członkowie Koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Przy-
susze obchodzą co roku bardzo 
uroczyście. Tym razem, w roku 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, świąteczne spotka-
nie integracyjne członków koła, od-
byte 15 listopada, przebiegało w at-
mosferze podniosłej. Zapewniła ją 
specjalna oprawa muzyczna, w tym 
znane pieśni patriotyczne.
Przybyłych na spotkanie członków 
koła, ich rodziny i opiekunów oraz 
gości przywitał Maciej Plaskota 
Prezes Zarządu Koła PZN w Przy-
susze. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele samorządowych 
władz gminy i miasta VII kaden-
cji: Zastępca Burmistrza Przysuchy 
Adam Pałgan i Przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Mirosław 
Pierzchała. Prezes Zarządu Koła 
PZN podziękował Burmistrzo-
wi i Radzie GiM oraz sponsorom 

za wspieranie działalności koła. 
Koło PZN w Przysusze liczy 58 
członków, w tym czworo uczniów 
z niepełnosprawnością wzrokową. 
Uczestnicy spotkania minutą ciszy 
uczcili pamięć zmarłego członka 
koła – Janusza Fidosa. Uczestnikom 
spotkania życzenia z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Białej Laski, 
zdrowia, pomyślności i społeczne-
go wsparcia, w imieniu ustępujące-
go Burmistrza Przysuchy Tadeusza 
Tomasika i przysuskiego samorzą-
du VII kadencji, złożył Adam Pał-
gan.
Spotkanie uatrakcyjniły występy 
szkolnej młodzieży i solistów Es-
trady przysuskiego Domu Kultury. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, 
wzruszającym momentem był wy-
stęp Kuby Pawlika – podopiecz-
nego przysuskiego koła, którego 
wokalnie i muzycznie przygotował 
Karol Sionek. Z repertuarem pieśni 
o Polsce i Jej drodze do niepodle-

głości wystąpiły podopieczne Ka-
rola Sionka, uczennice PSP nr 1 
w Przysusze: Amelia Sionek i Ali-
cja Kobyłka oraz uczennice PSP nr 
2 w Przysusze: Kasia Nowosielska, 
Marysia Stępień i Natalia Wojdył. 
W duecie zaśpiewali soliści Domu 

„Powitać, poświętować, pożegnać. 
Ślady dawnych obrzędów przejścia 
w folklorze wsi ziemi radomskiej” 
– pod takim tytułem 18 listopada 
w Muzeum im. Oskara Kolberga 
odbyła się prezentacja projektu re-
alizowanego przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Razem 
dla Radomki”. Podczas pokazu 
zaprezentowano filmy, nagrania 
dźwiękowe oraz filmy VR 360 
stopni zrealizowane przez Mag-
dalenę Chrapek-Wawrzyniak – ar-
cheolga i historyka sztuki i Piotra 
Piastę – fotografa, twórcę filmów 

dokumentalnych. Można było także 
posłuchać kołysanki w wykonaniu 
p. Teresy Bieńkowskiej z Kocha-
nowa Wieniawskiego, obejrzeć ob-
rzęd oczepin, którego inscenizację 
przygotował Zespół Folklorystycz-
ny „Wieniawa”, posłuchać oberków 
weselnych w wykonaniu Andrzeja 
Malika ze Skrzyńska oraz pieśni 
pogrzebowych śpiewanych przez 
Kazimierę Kiljanek z Jadwiniowa 
i Mariannę Kiljanek z Brudnowa. 
Uczesnicy spotkania otrzymali pu-
blikację towarzyszącą projektowi. 
Ideą projektu jest rejestrowanie 

Kultury: Katarzyna Sionek i Wal-
demar Rek. Uczestnicy spotkania 
usłyszeli m.in. „Sen o Warszawie”, 
„Co nam w duszy gra”, „Powrócisz 
tu”, „My Pierwsza Brygada”, „Jest 
takie miejsce, taki kraj” czy „Ja to 
mam szczęście – mój kraj szczęśli-
wy”. Tradycyjnie spotkanie odbyło 
się w lokalu Dakar przy smacznym 
poczęstunku.

Projekt LGD w przysuskim muzeum

i utrwalanie zjawisk zaliczanych do 
niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. Patronat nad projektem 
sprawują Narodowy Instytut Dzie-

dzictwa, Instytut im. Oskara Kol-
berga, KulturaLudowa.pl

(Źródło: www.muzeum-radom.pl)

GRUDZIEŃ
2018
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Bożonarodzeniowy Jarmark
W niedzielę 16 grudnia na Pla-
cu Kolberga w Przysusze odbył 
się Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Podobnie jak rok temu, obok 
świątecznej choinki i „Ławecz-
ki Oskara Kolberga” stanęły: 
piękna, okazała szopka i liczne 
kolorowe stoiska. Brzmiały ko-
lędy, spadł biały, puszysty śnieg. 
W Przysusze zapanował świątecz-
ny nastrój.
Przysusznie odwiedzali jarmark 
całymi rodzinami. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się stoiska 
z bożonarodzeniowymi stroikami 
i ozdobami na choinkę. Swoje pra-
ce zaprezentowali uczniowie Pu-
blicznych Szkół Podstawowych nr 1 
i 2 oraz Zespołu Szkół nr 2 im. L. 
Skowyry w Przysusze, podopieczni 
Stowarzyszenia „Razem” z siedzi-
bą w Ruskim Brodzie i członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich „Za-
kręcone Babki” z Janikowa. Wi-
gilijnymi potrawami częstowały 
panie ze Stowarzyszenia „Razem 
dla Skrzyńska”, „Zakręcone Bab-
ki” oraz młodzież „Skowyrówki”. 
Pyszne ciasta serwowały przysu-
skie cukiernie, a miodami często-
wali pszczelarze ze Stowarzyszenia 
Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej. Do 
uczestnictwa w jarmarku włączyli 
się też członkowie Klubu „Aktyw-
ni 50+” oraz warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Borkowicach i Lipi-
nach. Jedną z atrakcji była loteria 
fantowa. Wystawę wyrobów sztuki 

ludowej zaprezentowali na swoim 
stoisku przysuscy rzeźbiarze Zdzi-
sław i Barbara Bałtowscy. Prezen-
tację prac dzieci z wiejskich świe-
tlic przygotował Dom Kultury. Na 
jarmarku można było zaopatrzyć 
się w świąteczne drzewko oraz tra-
dycyjnego karpia. Nie zabrakło też 
Mikołaja z workiem pełnym poda-
runków dla dzieci.
Oprawę muzyczną jarmarku za-
pewnił przysuski Dom Kultury. Bo-
żonarodzeniową atmosferę wzbo-
gacały dźwięki pięknych kolęd, 
zaśpiewanych przez Nauczycielski 
Chór Canto, młodzież przysuskich 
podstawówek oraz estrady Domu 
Kultury.
Wśród odwiedzających Bożonaro-
dzeniowy Jarmark byli: Burmistrz 
Przysuchy Tomasz Matlakiewicz, 
oraz radni Rady GiM z przewodni-
czącym Mirosławem Pierzchałą.
Organizatorem jarmarku były sa-
morządowe władze gminy i miasta.
 – Serdecznie dziękuję w imieniu 
własnym oraz Rady Gminy i Mia-
sta wszystkim osobom, firmom, 
stowarzyszeniom, pracownikom 
gminnych instytucji za zaanga-
żowanie w organizację jarmarku. 
Dziękuję mieszkańcom za tak licz-
ny udział w wydarzeniu, które staje 
się w Przysusze tradycją. Wszyst-
kim życzę pięknych Świąt Bożego 
Narodzenia – powiedział Burmistrz 
Przysuchy Tomasz Matlakiewicz.
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Przysusze odwiedziło wielu mieszkańców miasta i gminy
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Sprawdzian na zakończenie
Dzieci i młodzież ze szkół w Przy-
susze i Mariówce zakończyły sezon 
rowerowy, uczestnicząc w atrakcyj-
nym spotkaniu z przysuskimi poli-
cjantami. Funkcjonariusze Komen-
dy Powiatowej Policji w Przysusze 
przygotowali dla uczniów testy 
wiedzy z ruchu drogowego dostoso-
wane do kategorii wiekowych oraz 
rowerowy tor przeszkód. Zwycięz-
cy zostali uhonorowani nagrodami 
rzeczowymi, które zostały przy-
gotowane przez policjantów, przy 
wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Radomiu.
Przed rozpoczęciem konkursu po-
licjanci przypomnieli uczestnikom 
podstawowe zasady dotyczące bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
Kolejnym etapem zmagań było roz-
wiązanie testu wiedzy z zakresu ru-
chu drogowego, dostosowanego od-
powiednio do poszczególnych grup 
wiekowych. Następnie dzieci i mło-
dzież wystartowali w rowerowym 
torze przeszkód. Każdy zawodnik 
starał się wykonać zadanie najlepiej 

jak potrafi, liczyła się precyzja oraz 
czas przejazdu.
W poszczególnych kategoriach 
wiekowych, zwycięzcami zosta-
li odpowiednio: Klasa I: miejsce 
I – Mirecki Aleks, II – Wołynkie-
wicz Kacper, III – Rokicka Oliwia; 
klasa II: miejsce I – Kosiński Jan, 
II – Tomczyk Lena, III – Telecki 
Bartosz; klasa III: miejsce I – Oracz 
Zuzanna, II – Zagdański Piotr, III 
– Banasik Patryk; klasa IV – VI: 
miejsce I – Pawlik Zuzanna, II – 
Ciszewska Karolina, III – Ptaszek 
Natalia; klasa VII – VIII: miejsce 
I – Pizor Michał, II – Ławrynowicz 
Izabela, III – Pawełkiewicz Angeli-
ka.
Udział w tego typu zadaniu miał na 
celu zwrócenie uwagi dzieci i mło-
dzieży na konieczność rozważnego 
zachowania się podczas jazdy na 
rowerze oraz by jazdę na jednośla-
dzie zaczynać od obowiązkowego 
założenia kasku, sprawdzeniu czy 
sprawne są hamulce, światła i od-
blaski.

Strażacy szkolili
Szkoły w Mariówce odwiedzi-
li strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przysusze. Był to dla 
uczniów i przedszkolaków dzień 
pełen wrażeń. Naj-pierw ucznio-
wie młodszych klas szkoły pod-
stawowej oraz przedszkolaki mieli 
możliwość zapoznania się z tym, 
co kryje w swym wnętrzu wóz 
strażacki. Goście interesująco opo-
wiadali o wyposażeniu samochodu 
pożarniczego i strażackim sprzęcie. 
Większość uczniów była zaskoczo-
na ile ma schowków i ile sprzętu 
może wóz strażacki pomieścić.
Następnie wszyscy uczniowie szko-
ły podstawowej, gimnazjum i li-
ceum udali się na salę gimnastyczną. 
Tam strażacy, używając specjali-

stycznego sprzętu przeprowadzili 
kurs pierwszej pomocy. Uczniowie 
dowiedzieli się jak wspomóc osobę, 
która udziela pierwszej pomocy na 
miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, 
ale także jak samodzielnie takiej 
pomocy udzielić poszkodowanemu. 
Strażacy zaprezentowali także, jak 
oni, korzystając z zaawansowanego 
sprzętu, udzielają pierwszej pomo-
cy ofiarom wypadku w różnych sy-
tuacjach.
Ta ciekawa, praktyczna lekcja 
na pewno będzie zapamiętana 
i w przyszłości pomoże uczniom 
właściwie zachować się w sytuacji 
zagrożenia życia własnego lub in-
nych.

„Znamy swoje prawa”
10 grudnia w Samorządowym 
Przedszkolu Nr 1 w Przysusze, 
obchodziliśmy Międzynarodo-
wy Dzień Ochrony Praw Dziecka. 
Święto to, już na stałe wpisało się 
w kalendarz naszych przedszkol-
nych imprez i uroczystości, ponie-
waż przestrzeganie praw dziecka, 
a także wyposażanie dzieci w od-
powiednią wiedzę i umiejętności, 
związane z tymi prawami jest dla 
nas priorytetem. Niejednokrotnie, 
to właśnie w przedszkolu dziecko 
zdobywa pierwsze informacje do-
tyczące swych praw, uczy się po-
szanowania praw innych i radzenia 
sobie w sytuacjach naruszania praw 
własnych. Im wcześniej dziecko 
styka się z wyższymi wartościa-
mi takimi, jak: sprawiedliwość, 
tolerancja, poszanowanie godno-
ści i wolności innych, tym łatwiej 
i szybciej zdobędzie umiejętności 
społeczno – moralne.
Obchody Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Praw Dziecka rozpoczęła 
Dyrektor przedszkola. Nawiązu-
jąc do Konwencji Praw Dziecka 
uświadomiła przedszkolakom, że 
każdy człowiek, duży czy mały, ma 
swoje prawa, które powinien znać. 
Ale powinien również pamiętać, że 
inni też maja prawa, których należy 
przestrzegać.
Następnie dzieci obejrzały film 

edukacyjny pt. „Prawa dziecka”, 
w którym bajkowi bohaterowie: Jaś 
i Małgosia, Kot w butach, Czerwo-
ny Kapturek, Brzydkie Kaczątko, 
Kopciuszek, Księżniczka na ziarn-
ku grochu, przybliżyli przedszkola-
kom ich prawa tj. prawo do wycho-
wania w rodzinie, do nietykalności 
osobistej, prawo do godnych warun-
ków życia, do opieki zdrowotnej, do 
wyrażania własnych poglądów, do 
odpoczynku.
Po projekcji filmu dzieci z grupy III 
i z grupy IV zaprezentowały wiersz 
„Prawa dziecka” obrazując go ilu-
stracjami. Wszystkie przedszkolaki 
aktywnie włączyły się w recytację 
wiersza mówiąc głośno: Mamy pra-
wo do … .
Prowadzące uroczystość „dziew-
czynki” uświadomiły przedszko-
lakom, że dzieci oprócz praw mają 
również obowiązki, o których nale-
ży pamiętać.
Całość uroczystości urozmaici-
ły wspólnie zaśpiewane piosenki: 
„Podajmy sobie ręce” i „Przyjaźń 
– wielka sprawa” oraz zabawa inte-
gracyjna „Misie szare”.
Ten dzień miał wielkie znaczenie 
dla przedszkolaków. Dzięki niemu 
dzieci uświadomiły sobie, jak waż-
ne są ich prawa i mimo że są mali, 
trzeba je szanować i kochać.

Ewa Górnik

„Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, 
tak ludźmi są, a nie lalkami.

Można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, 
przemówmy do serca, odczują nas.

Dzieci są ludźmi.
W duszy ich są zadatki tych wszystkich myśli i uczuć, 

które my posiadamy.”
J. Korczak
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Bajkowe ślubowanie
W Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 1, w Przysusze odbyła się waż-
na uroczystość. 29 października do 
grona uczniów oficjalnie przyjęci 
zostali pierwszoklasiści. Ozdobą 
całego wydarzenia był występ arty-
styczny najmłodszych uczniów, któ-
ry odbył się w bajkowej atmosferze. 
Uczniowie klasy I a oraz I b wraz 
z towarzyszącymi im wróżkami od-
wiedzili wiele krain, m.in. Krainę 
Muzyczną, Patriotyczną, Grzeczno-
ści, Ruchu Drogowego i wykazali 

się szeregiem umiejętności. Udo-
wodnili, że pięknie śpiewają, recy-
tują, rozwiązują zagadki, znają za-
sady bezpiecznego zachowania się 
na drodze i w szkole. Po wykonaniu 
wszystkich zadań, pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie i zostali pasowa-
ni na uczniów przez dyrektora szko-
ły – Roberta Krupę. Miłym zakoń-
czeniem uroczystości były wspólne 
fotografie oraz słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Magdalena Kozieł

„Tam, gdzie mieszkam…” – 
malowały przedszkolaki

Zwiedziły wystawę pełną 
wspomnień

Kształtując postawy i wartości pa-
triotyczne już od najmłodszych lat 
wpływamy na postawę przyszłych 
pokoleń. Dla najmłodszych przed-
szkolaków pojęcie ojczyzna, godło, 
herb, to słowa bardzo trudne i czę-
sto niezrozumiałe. Uświadomienie 
dzieciom, że są Polakami wymaga 
wiele czasu i wytrwałości ale także 
doboru atrakcyjnych metod i form 
pracy. Realizując tematyki patrio-
tyczne organizujemy pogadanki, 
naukę wierszy, piosenek, organizu-
jemy wycieczki, konkursy, spotka-
nia. Dzieci w wieku przedszkolnym 
mają niebywałą wyobraźnię i zupeł-
nie inaczej niż dorośli postrzegają 
otaczającą rzeczywistość, którą to 
chętnie odzwierciedlają w pracach 
plastycznych.
Samorządowe Przedszkole nr 1 

w Przysusze było organizatorem 
Ogólnopolskiego konkursu pla-
stycznego o tematyce patriotycznej 
pt. „Tam, gdzie mieszkam”, mające-
go na celu kształtowanie poczucia 
i więzi z regionem. Konkurs ogło-
szony został na przełomie września 
i października na stronie „Bliżej 
przedszkola” i spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. Napłynęło bo-
wiem 37 prac z 20 placówek, z ca-
łej Polski, przedstawiających różne 
zakątki naszej ojczyzny. Inspiracją 
powstałych prac z pewnością była 
100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wszystkie 
prace można było oglądać na wysta-
wie w holu przedszkola oraz galerii 
zdjęć na naszej stronie.

M. Wełpa

19 listopada członkinie Stowarzy-
szenia „Razem dla Skrzyńska” 
odwiedziły Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze. W ramach 
obchodów 100-lecia istnienia Ze-
społu Szkół im. Ludwika Skowy-
ry, również i panie ze Skrzyńska 
obejrzały wystawę prezentującą 
historię powstania szkoły. Wśród 
ekspozycji można było zobaczyć 
zdjęcia obrazujące budowę i kolejne 
etapy rozbudowy obiektów wcho-
dzących w skład placówki, gabloty 
zawierające dokumenty, świadec-
twa i zeszyty szkolne absolwentów, 
kroniki oraz puchary za osiągnięcia 

sportowe. Zgromadzone eksponaty 
i komentarz słowny dr Agnieszki 
Zarychty-Wójcickiej przeniosły 
zebrane panie w świat lat szkol-
nych i były pretekstem do dalszych 
rozmów i wspomnień związanych 
z dzieciństwem i czasem spę-
dzonym w różnych placówkach 
oświatowych. Nie było to pierw-
sze wyjście do muzeum członkiń 
Stowarzyszenia. Panie chętnie ko-
rzystają z zaproszeń kierownictwa 
przysuskiej placówki i oferty kultu-
ralnej kierowanej do mieszkańców.

Anna Szyszka

„BohaterOn 2018” 
w mariowskiej szkole
„Ty, który, gdy było trzeba stanąłeś 
do walki o honor własny i wolną 
Warszawę – chylę przed Tobą czo-
ło…” – to fragment jednej z kartek 
pocztowych, skierowanych przez 
uczennicę klasy gimnazjalnej szko-
ły w Mariówce do wybranego spo-
śród żyjących uczestnika Powstania 

Warszawskiego.
Po raz trzeci uczniowie Katolickiej 
Szkoły Podstawowej i Prywatnego 
Liceum im. św. Królowej Jadwigi 
w Mariówce wzięli udział w wyjąt-
kowej Ogólnopolskiej Akcji „Bo-
haterOn”. Akcja służy zapewnieniu 
uczestników Powstania Warszaw-

skiego o pamięci i wdzięczności 
za ofiarną walkę o wolność Ojczy-
zny. W tegorocznej akcji uczniowie 
z Mariówki napisali łącznie
35 kartek pocztowych i dwa listy 
ze wzruszającą treścią, świadczą-
cą o szacunku i zrozumieniu wagi 
wydarzenia, jakim było Powstanie 
Warszawskie i poświęcenia ze stro-
ny powstańców. Oto jeszcze jeden 
fragment: „To dla mnie ogromny 

zaszczyt pisać do kogoś. Kto wal-
czył za wolną Polskę. Dzięki Pana 
odwadze, wierze i miłości do Oj-
czyzny możemy żyć dziś w wolnym 
kraju.”
Korespondencja wysłana na adres 
Fundacji Sensora z Wrocławia zo-
stanie dostarczona Powstańcom, by 
sprawić im radość i zapewnić o sta-
łej i wdzięcznej pamięci.

GRUDZIEŃ
2018
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Canto na X Spotkaniach Chóralnych

Płyta na 25 – lecie

Nauczycielski Chór Canto już po 
raz 10. uczestniczył w Spotkaniach 
Chóralnych, zorganizowanych 
tym razem w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury w Ra-
domsku. W uroczystym koncercie 
„Cantabile i przyjaciele” chórzyści 
z Przysuchy pod dyrekcją Karola 
Sionka wystąpili obok Chóru Sto-

warzyszenia Muzyki Chóralnej 
CANTABILE, Chóru Kameralnego 
BAGATELA z Bełchatowa, Chóru 
im. Zygmunta Krasińskiego z para-
fii pw. Św. Jana Chrzciciela w Zło-
tym Potoku i zespołu rodzinnego 
Artur i Marcin Ligęzowie. W re-
pertuarze przysuskiego Canto były 
pieśni patriotyczne i rozrywkowe.

Przypomnijmy, że w bieżącym roku 
Nauczycielski Chór Canto w Przy-
susze obchodzi jubileusz 25-lecia 
działalności. Z tej okazji ukaże 
się płyta z utworami w wykonaniu 
chórzystów Canto. Nagranie płyty 
zostało współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
projektu p.t. „Promocja i rozwój 

obszarów wiejskich” prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie LGD 
„Razem dla Radomki” w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020.

Fot. źródło: www.radomsko.naszemiasto.pl

Przedszkolaki i „Raz na ludowo”
W ramach realizacji autorskiego 
programu z Edukacji Regional-
nej „Stąd pochodzę”, planu pracy 
przedszkola oraz Projektu „Cho-
inka”, do Samorządowego Przed-
szkola nr 1 w Przysusze zawitali 
niezwykli goście – członkowie 
Zespołu Folklorystycznego „Wie-
niawa”, spośród których dwoje, to 
babcia i dziadek przysuskich przed-
szkolaków. Celem spotkania było 
rozbudzenie wśród dzieci zaintere-
sowania folklorem i sztuką ludową. 
Dzieci miały okazję, aby na żywo 
zobaczyć zespół folklorystyczny, 
który popularyzuje wartości kul-
tury regionu. Zapoznały się z nią 
poprzez prezentację muzyki, pieśni, 
strojów i ludowych utworów. W wy-
stępie zespołu aktywnie uczestni-
czył przedszkolak SP nr 1 – Julian, 
którego dziadek jest członkiem ze-
społu. Julek „przygrywał” artystom 
na gitarze. Przedszkolaków za-
chwyciły nie tylko ludowe piosenki 
i muzyka, ale także instrument mu-
zyczny – harmonia i wielobarwne 
opoczyńskie stroje, o których opo-
wiedziała dzieciom członkini ze-
społu. Nawiązując do zbliżających 

się Świąt Bożego Narodzenia wszy-
scy wspólnie zaśpiewali kolędę. 
Kulminacyjnym punktem spotka-
nia była zabawa przy ludowej pio-
sence „Poszło dziewczę po ziele”. 
Dzięki takim zajęciom wychowan-
kowie przedszkola mogli przeko-
nać się, że kultura ludowa regionu 
jest wciąż żywa, natomiast strój 
ludowy jest wyrazem patriotyzmu 
i symbolem polskości. Na pamiąt-
kę artyści otrzymali pamiątkowe 
podziękowania. W drugiej części 
spotkania, w ramach Projektu Edu-
kacyjnego „Choinka”, przedszko-
laki z najmłodszej grupy wspólnie 
z artystami ludowymi, uczestni-
czyły w warsztatach edukacyjnych 
„Łańcuch na choinkę”. W trakcie 
zajęć dzieci przy wsparciu artystów, 
wykonały choinkowe łańcuchy 
z kolorowego papieru. Efekty pracy 
zostaną wyeksponowane na przed-
szkolnej choince. Dyrekcja placów-
ki, nauczyciele i rodzice serdecznie 
dziękują Zespołowi Folklorystycz-
nemu „Wieniawa” za odwiedziny 
i przybliżenie przedszkolakom 
piękna kultury ludowej.

Laureaci nagrodzeni
Zakończył się konkurs historyczno-
-plastyczny pt. „Przysucha w stu-
lecie niepodległości”, ogłoszony 
przez Muzeum im. Oskara Kolber-
ga w Przysusze. Wśród autorów na-
desłanych prac wybrano zwycięz-
ców, którym uroczyście wręczono 
nagrody. Laureatami konkursu są: 
w kategorii: klasy 4 – 6 szkoły pod-
stawowej: I miejsce – Hanna Wielgo 
PSP nr 1 w Przysusze; II miejsce – 
Zuzanna Madej PSP nr 2 w Przy-
susze; III miejsce – Julia Wróbel 
PSP nr 2 w Przysusze; wyróżnienie 
– Mateusz Fidos PSP nr 1 w Przysu-
sze. W kategorii: klasy 7 – 8 szkoły 

podstawowej i 3. klasa gimnazjum: 
I miejsce – Jakub Pawlik Zespół 
Placówek Oświatowych klasa III 
gimnazjum; II miejsce – Natalia 
Podsiadła, PSP nr 2 w Przysusze; 
III miejsce – Adam Kubicki PSP nr 
1 w Przysusze. W kategorii: klasy 
1 – 3 szkoły średniej: wyróżnienie 
– Klaudia Nowak Zespół Szkół nr 2 
im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Przypomnijmy, że tematem pracy 
była ujęta w ramy idea i samodziel-
na interpretacja wydarzeń i postaci 
związanych z Przysuchą w latach 
1918-2018. Wszystkim uczestnikom 
i laureatom serdecznie gratulujemy.
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Ozdabianie z opowieścią w tle
Przez cały grudzień w Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze 
odbywały się warsztaty bożonaro-
dzeniowe połączone z opowieścią 
o dawnych zwyczajach świątecz-
nych i karnawałowych. Pracownicy 
muzeum pokazywali uczestnikom, 

jak własnoręcznie wykonać ozdoby 
choinkowe. W warsztatach uczest-
niczyły dzieci i młodzież z Przy-
suchy i okolic. W gronie biorących 
udział w muzealnych zajęciach były 
przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Przysusze.

26 listopada w świetlicy wiejskiej, 
w Skrzyńsku odbyły się warsztaty 
robienia ozdób świątecznych. Zo-
stały one zainicjowane już po raz 
drugi przez Stowarzyszenie „Ra-
zem dla Skrzyńska”. Spotkanie 
warsztatowe cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców, niezależnie od wieku i było 

doskonałym pretekstem do integra-
cji międzypokoleniowej. Warsztaty 
stanowiły jedno z działań realizo-
wanego przez Stowarzyszenie tzw. 
„małego grantu” finansowanego 
przez LGD „Razem dla Radom-
ki”. Trenerem warsztatów była pani 
Dagmara Woźniak.

Anna Szyszka

Cenna inicjatywa Mikołaj odwiedził najmłodszych
6 grudzień to szczególny dzień 
dla wszystkich dzieci. Jak co roku 
od wielu lat w Samorządowym 
Przedszkolu nr 1 w Przysusze, 
przedszkolaki z niecierpliwością 
czekały na przybycie „Dobrego 
Staruszka”. Wszystkich zebranych 
serdecznie powitała nauczyciel-
ka Joanna Rakowska przebrana za 
Dobrą Wróżkę. Krótko przybliżyła 
dzieciom postać Świętego Mikołaja 
z Miry, który żył dawno temu, był 
biskupem, a jednocześnie bardzo 
dobrym człowiekiem. Kochał nie 
tylko dzieci ale wszystkich ludzi, 
którym sprawiał radość i pomagał 
na miarę swoich sił. Wprowadzając 
miły i tajemniczy nastrój „Dobra 

Wróżka” wykorzystała pozytywkę 
Mikołaja, przez co dzieci skupiły 
swoją uwagę i wykazały zaintereso-
wanie. Następnie wszyscy zaprosili 
i powitali Mikołaja, który przybył 
z dalekiej drogi. Podczas rozmowy 
i wspólnych zabaw, przedszkolaki 
udowodniły że zasługują na pre-
zenty. Dzieci z grupy II zaprezen-
towały zabawy przy piosenkach „7 
reniferów”, „Piosenka miotełki”, 
„Zygzak” , po czym Mikołaj obda-
rował prezentami dzieci w poszcze-
gólnych grupach. Nie zabrakło rów-
nież podziękowań i pamiątkowych 
zdjęć.

Joanna Rakowska
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27. Finał WOŚP
13 stycznia 2019 roku rusza 27. 
edycja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, podczas której 
będą zbierane środki na specjali-
styczny sprzęt dla szpitali dziecię-
cych. W Przysusze i okolcznych 
miejscowościach kwestować będzie 

klkudziesięciu wolontariuszy zare-
jestrowanych przy sztabie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pracami przysuskiego sztabu Or-
kiestry, podobnie jak rok temu, kie-
ruje Waldemar Rek.

Zapachniało świętami
12 grudnia w Domu Kultury, 
w Przysusze tradycyjnie już odby-
ły się bożonarodzeniowe warsztaty 
z wykonywania ozdób choinko-
wych. Zajęcia prowadziła Gabriela 
Rzepka – twórczyni ludowa z Bie-
lowic, z regionu opoczyńskiego. 
W warsztatach uczestniczyły dzie-
ci z przysuskich szkół, opiekunki 

świetlic i wiejskich ośrodków kul-
tury oraz słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Przysusze. Pod 
okiem twórczyni ludowej powstały 
piękne, kolorowe ozdoby choinko-
we. Materiały do wykonania ozdób 
zapewnił Dom Kultury w Przysu-
sze.


