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– Budżet Gminy i Miasta Przy-
sucha na 2018 rok został uchwa-
lony. Rozpoczął się zatem czas 
jego realizacji. Szczególną uwagę 
zwraca w budżecie kwota war-
tości zaplanowanych inwestycji. 
To ponad 13 milionów złotych. 
Znacznie więcej aniżeli w latach 
ubiegłych. Rok 2018 zapowiada 
się pod tym względem rekordo-
wo.
– To prawda. Skupiliśmy się, tak 
w roku ubiegłym jak i wcześniej 
na przygotowaniu projektów i nie-
zbędnej dokumentacji technicz-
nej wielu inwestycji drogowych, 
w zakresie budowy sieci kanali-
zacyjnej czy oświetlenia dróg na 
terenie gminy i ulic w mieście. 
Proces przygotowania inwestycji 
jest długi, rozpoczyna się wyko-
naniem projektu, przygotowaniem 
wielu dokumentów o charakterze 
technicznym, zdobyciem zezwo-
leń, często wykonaniem niezbęd-
nych prac infrastrukturalnych oraz 
zabezpieczeniem środków finan-
sowych, w tym pozyskanie ich ze 
źródeł zewnętrznych. Jesteśmy go-
towi do rozpoczęcia kolejnego eta-
pu realizacji inwestycji, jakim jest 
wyłonienie ich wykonawców.
– Z wykonawcami był problem 
w ubiegłym roku…

– Tak, z powodu braku 
ofert ze strony wyko-
nawców, mimo kilka-
krotnego ogłaszania 
przetargów, są inwesty-
cje o łącznej wartości 
ponad 2 miliony zło-
tych, których nie udało 
nam się w ubiegłym 
roku wykonać. Znalazły 
się w budżecie na rok 
bieżący. Trzeba jednak 
wiedzieć, że zaistniałe 
w międzyczasie pod-
wyżki cen różnych ma-
teriałów, wynagrodzeń 
czy usług powodują, iż 
wartość każdego z tych 
przeniesionych z ubie-
głego roku zadań jest 
w roku bieżącym wyż-
sza. Przekonaliśmy się 

już o tym w momencie otwarcia 
ofert w przetargu na budowę kana-
lizacji w ulicy Ogrodowej w Jani-
kowie. Przy opracowywaniu budże-
tu na 2018 rok braliśmy pod uwagę, 
że taka sytuacja może zaistnieć. 
Ogłosiliśmy w tym miesiącu prze-
targ dotyczący przebudowy sześciu 
dróg gminnych: drogi w Zbożen-
nie, ulic Dolnej i Ogrodowej w Lip-
nie, Polnej i Strażackiej w Smogo-
rzowie, Polnej w Przysusze, drogi 
w Pomykowie i ul. Leśnej Przysu-
cha – Jakubów etap II. Mam na-
dzieję, że rynek wykonawców bę-
dzie stabilniejszy niż w ubiegłym 
roku, bo my, jako inwestor jesteśmy 
przygotowani do pełnego zrealizo-
wania zaplanowanych inwestycji.
– Nie wdając się w szczegóły, 
pewnym problemem w ostatnich 
latach było pozyskanie środków 
finansowych z funduszy unijnych 
na wykonanie określonych inwe-
stycji…
– Przede wszystkim zmieniły się 
kryteria dofinansowywania gmin-
nych inwestycji z PROW – pro-
gramu, z którego wcześniej sku-
tecznie korzystaliśmy. Przypomnę 
tylko, nie wdając się w szczegóły, 
że Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 nie 
przewiduje dofinansowań do budo-
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O budżecie i rekordowym roku w inwestycjach
Rozmawiamy z Tadeuszem Tomasikiem Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha

wy ulic w mieście, mowa jest tylko 
o drogach wiejskich i wiejskiej ka-
nalizacji. Zmieniła się też wysokość 
kwot ewentualnego dofinansowa-
nia. Fakt ten spowodował, że wy-
konanie wielu odcinków ulic, dróg 
w gminie czy sieci wodno – kana-
lizacyjnej realizujemy ze środków 
własnych gminy. W tym miejscu 
muszę podkreślić, że Gmina nie 
jest jedynym beneficjentem mogą-
cym wnioskować o dofinansowanie 
zadań ze środków zewnętrznych. 
Nabory skierowane są też do orga-
nizacji pozarządowych, szansę na 
pozyskanie unijnych środków mają 
przedsiębiorcy, instytucje kultury. 
A na terenie naszej gminy mamy 
liczne przykłady takiego działania. 
Wnioski kilku stowarzyszeń czy 
przysuskiego Domu Kultury, skła-
dane za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Razem dla Ra-
domki”, którego Gmina Przysucha 
jest członkiem, otrzymały dofinan-
sowanie i ich projekty będą reali-
zowane w 2018 roku. To łącznie 9 
projektów zgłoszonych przez Sto-
warzyszenie Chóru Nauczycielskie-
go Canto, Dom Kultury w Przysu-
sze, Towarzystwo Kulturalne im. 
Oskara Kolberga, Młodzieżową 
Akademię Piłki Siatkowej i Stowa-
rzyszenie „Razem dla Skrzyńska”. 
Inicjatywy, które przez takie jed-
nostki są realizowane służą całej 
lokalnej społeczności.
– W budżecie rocznym jest po-
zycja, której wysokość co roku 
dominuje. To koszt utrzymania 
oświaty, gdzie zaplanowane wy-
datki w tym roku opiewają na 
kwotę ponad 14 mln zł, a subwen-
cja oświatowa to niewiele ponad 7 
mln zł. Zapytam wprost: dokłada 
Gmina?
– Cóż, dokłada i jak widać niemałą 
kwotę. Niestety, prawda jest taka, że 
już od szeregu lat subwencja oświa-
towa nie pokrywa wydatków, jakie 
ponosimy na utrzymanie oświaty 
i samorząd jako organ prowadzący 
dla szkół i przedszkoli musi różni-
cę pokrywać ze środków własnych. 
Z roku na rok jest to coraz wyższa 

kwota. Powiem więcej, w tym roku 
subwencja nie pokrywa wydatków 
na płace pracowników oświaty. 
Oczywiście Gmina sobie radzi, ale 
wszyscy musimy mieć świadomość, 
że te 7 milionów złotych różnicy, 
które Gmina w tym roku musi do-
łożyć, można by wykorzystać na 
pokrycie kosztów wielu inwestycji. 
Podobna sytuacja jest z innym za-
daniem zleconym – pomocą spo-
łeczną. Finansowy udział Gminy 
w realizacji tego zadania jest tak-
że coraz wyższy. Przykładem są 
tu np. koszty utrzymania obsługi 
programu 500+. O ile w chwili uru-
chomienia programu Gmina otrzy-
mała pieniądze na zabezpieczenie 
obsługi systemu, to dziś już dokła-
da, choć staramy się robić to bardzo 
oszczędnie. Pozytywem w przy-
padku zadania, jakim jest pomoc 
społeczna jest to, że „reguły gry” są 
jasne. Wiemy na co możemy liczyć, 
a co musimy sfinansować sami.
– Ważną ze względów społecz-
nych pozycją w budżecie jest 
wsparcie finansowe Gminy dla 
zadań spoza kompetencji samo-
rządu gminnego. Jakie w tym 
roku inicjatywy Gmina wesprze?
– Rada Gminy i Miasta zdecydo-
wała o wpłacie kwoty 20 tys. zł 
na Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej z przeznaczeniem 
na zakup samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla Komendy Powia-
towej PSP w Przysusze oraz na 
udzielenie dotacji w kwocie 13 
tys. zł dla Powiatu Przysuskie-
go na zadanie „Budowa systemu 
ostrzegania i alarmowania ludności 
o zagrożeniach dla Powiatu Przy-
suskiego”. To inicjatywy ważne dla 
bezpieczeństwa wszystkich miesz-
kańców. Dodam, że na zadania 
z zakresu bezpieczeństwa publicz-
nego i ochrony przeciwpożarowej 
znajdujące się w naszej kompeten-
cji, zaplanowaliśmy ponad 300 tys. 
zł z przeznaczeniem na działalność 
jednostek OSP, w tym 200 tys. zł na 
zakup samochodu pożarniczego dla 
OSP w Przysusze.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

Z okazji zbliżającego się 8 Marca – święta wszystkich Kobiet,
zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia
w życiu osobistym i zawodowym,
Mieszkankom Gminy i Miasta Przysucha

Tadeusz Tomasik
Burmistrz Gminy i Miasta 

Przysucha

Adam Pałgan
Zastępca Burmistrza

Mirosław Pierzchała
Przewodniczący Rady Gminy 

i Miasta Przysucha
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PSK i PAO złożyły sprawozdania
Sprawozdania z działalności za 
2017 rok przedstawiły radnym 
Rady Gminy i Miasta Przysuska 
Służba Komunalna i Przysuska 
Administracja Oświaty. Radni na 
sesji Rady 18 stycznia 2018 roku 
sprawozdania przyjęli.

Przysuska Służba Komunalna
Przysuska Służba Komunalna wy-
konuje prace remontowo – kon-
serwacyjne w szkołach i przed-
szkolach, świetlicach wiejskich, 
obiektach sportowych oraz wszyst-
kich budynkach należących do gmi-
ny. Ponadto w jej kompetencjach 
leży zimowe utrzymanie dróg, 
chodników i placów, dbanie o czy-
stość w mieście, obsługa Ochotni-
czych Straży Pożarnych w zakresie 
przypisanym gminie oraz zarzą-
dzanie lokalami socjalnymi i ko-
munalnymi, a także targowiskiem 
miejskim. Jedną z najpoważniej-
szych pozycji wśród wydatków po-
niesionych przez PSK w 2017 roku 
są koszty remontów dróg gminnych 
i chodników dla pieszych. Łącznie 
jest to kwota 340 tys. zł. PSK wy-
konała w Przysusze m.in. remont 
nawierzchni z kostki brukowej ulic 
Tarnowskiej i Grodzkiej, cząstko-
wy remont nawierzchni ulic Polnej 
i Targowej, przyłącze wodociągo-
we wraz z instalacją nawadniania 
trawników na Placu 3 Maja. Po-
nadto wykonywała takie prace jak: 
koszenie poboczy dróg gminnych, 
odmulanie rowów w miejscowości 
Zbożenna, ułożenie kostki bruko-
wej w Toporni.
Zadaniem PSK jest bieżące utrzy-
manie targowiska miejskiego i tu 
wśród wydatków najpoważniejszą 
pozycję stanowią koszty wywozu 
nieczystości stałych. To kwota pra-
wie 31 tys. zł. W tym miejscu trze-
ba dodać, że w ramach gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska 
blisko 100 tys. zł stanowią wydat-
ki poniesione przez PSK na wywóz 
nieczystości stałych z terenu miasta 
i gminy, w tym zakup worków i ko-
szy na śmieci. Blisko 55 tys. zł PSK 
wydatkowała na utrzymanie zieleni 
w mieście i gminie, natomiast kosz-
ty związane z oświetleniem ulic, 
placów i dróg to kwota prawie 650 
tys. zł. Koszty poniesione na wyko-
nanie prac remontowych w świe-
tlicach wiejskich wyniosły w 2017 
roku prawie 200 tys. zł. PSK wyko-
nała m.in. modernizację ogrzewa-
nia w świetlicach w Krajowie i Wi-
stce oraz remont części świetlicy 
w Glińcu pod tzw. aneks kuchenny. 
Dzięki modernizacji ogrzewania 
żadna z wiejskich świetlic nie jest 
już ogrzewana węglem.
Zadaniem PSK jest zarządzanie 
mieszkalnymi lokalami gminnymi. 
Ogółem w 19 budynkach jest 92 lo-
kale socjalne i komunalne. Mieszka 

w nich łącznie 269 osób. Lokale 
socjalne mieszczą się w Przysusze, 
Skrzyńsku, Smogorzowie, Dębi-
nach, Glińcu i Ruskim Brodzie, 
komunalne w Przysusze. W 2017 
roku PSK wykonała docieplenie bu-
dynku z lokalami socjalnymi przy 
ul. Targowej w Przysusze oraz przy 
ul. Madeja wybudowała 8 sztuk 
boksów gospodarczych dla potrzeb 
mieszkańców.

Przysuska Administracja Oświaty
Do zadań PAO należy obsługa fi-
nansowo-księgowa szkół i przed-
szkoli na terenie miasta i gminy. 
Ważnym zadaniem PAO jest orga-
nizacja dowozu uczniów do szkół, 
w tym uczniów niepełnosprawnych. 
W 2017 roku do szkół dowożo-
nych było średnio miesięcznie 383 
uczniów. W ramach zadania: orga-
nizacja dowozu do szkół uczniów 
niepełnosprawnych w roku szkol-
nym 2016/17 dowożonych było do 
NSOSW w Przysusze 8 uczniów 
i jeden do PSP 1, Natomiast w roku 
szkolnym 2017/18 dowożonych jest 
do NSOSW 4 uczniów i jeden do 
PSP 1. Na zorganizowanie dowozu 
uczniów do szkół wydano w 2017 
roku prawie 340,5 tys. zł.
PAO współuczestniczyła przy or-
ganizowaniu i przeprowadzeniu 
eliminacji gminnych następujących 
konkursów: XIX edycja Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega poża-
rom” oraz w organizowanym przez 
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze 
XXXVII Biegu „Szlakiem Walk 
Hubalczyków”. W biegu brało 
udział 444 osoby.
Ważną częścią działalności PAO 
w 2017 roku było pozyskiwanie 
środków zewnętrznych przezna-
czonych na cele edukacyjne. PAO 
realizowała takie programy jak: 
program dofinansowania pracodaw-
com kosztów kształcenia młodocia-
nych pracowników (4 pracodawców 
otrzymało łącznie dofinansowanie 
ponad 40 tys. zł na kształcenie 5 
uczniów), program rządowy „wy-
prawka szkolna” (środki pozyskane 
– 6410 zł, z programu skorzystało 
23 uczniów), zadanie zlecone dot. 
wyposażenia szkół w podręczniki 
i inne materiały (wartość zadania 
ponad 118,2 tys. zł), rządowy pro-
jekt „Aktywna tablica” (otrzymane 
dofinansowanie 14 tys. zł, wkład 
własny 3,5 tys. zł).
 W 2017 roku PAO złożyła wnio-
sek o dofinansowanie do realizacji 
projektu pt. „Bajkowe przedszkole” 
– współfinansowanego ze środków 
EFS w ramach konkursu Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego dla 
Osi priorytetowej X Edukacja dla 
rozwoju regionu, działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i mło-

dzieży, poddziałanie 10.1.4 Eduka-
cja przedszkolna. Łączna wartość 
projektu wynosi blisko 823 tys. 
złotych, z czego dofinansowanie to 
ponad 658 tys. złotych. Umowa na 
dofinansowanie została podpisana. 
Przypomnijmy, że Rada Gminy 
i Miasta Przysucha na sesji 29 wrze-
śnia 2017 r. podjęła uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia do realizacji 
projektu pt. „Bajkowe przedszkole”. 
Działania w ramach projektu obej-
mą Samorządowe Przedszkole nr 
3 w Przysusze. Projekt realizowa-
ny będzie w okresie od 1 kwietnia 
2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku. 
W ramach tego projektu przewidu-
je się uruchomienie od 1 września 
2018 roku dwóch dodatkowych od-
działów przedszkolnych w Samo-
rządowym Przedszkolu nr 3. Ponad-

to w ramach projektu powiększy się 
oferta edukacyjna – dzieci uczęsz-
czające do Samorządowego Przed-
szkola nr 3 będą mogły skorzystać 
od nowego roku szkolnego z dodat-
kowych zajęć, np. z gimnastyki ko-
rekcyjnej czy spotkań z logopedą.
W 2017 r. na wypłatę stypendiów 
dla uczniów osiągających szczegól-
ne wyniki w nauce oraz mających 
osiągnięcia sportowe wydatkowano 
18,4 tys. zł, na upowszechnianie 
sportu prawie 3,8 tys. zł, na dopłatę 
do nauki pływania ponad 11,5 tys. 
zł.
Radni Rady Gminy i Miasta 
pozytywnie ocenili działalność 
Przysuskiej Służby Komunal-
nej i Przysuskiej Administracji 
Oświaty w 2017 roku.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYMIANY PIECÓW
W związku z zainteresowaniem mieszkańców wymianą pieców centralnego ogrzewania na piece 
o  wyższej sprawności wytwarzania ciepła oraz pojawieniem się możliwości dofinasowania tych 
przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych informuję, że w latach ubiegłych o dofinansowanie na wy-
mianę pieców lub modernizację palenisk mogli się ubiegać mieszkańcy danej gminy, którzy:
• są właścicielami nieruchomości lub lokalu, lub mają prawo wieczystego użytkowania,
• w danej zabudowie nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
Dofinansowaniem w formie dotacji mogły być objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie in-
dywidualnych źródeł ciepła ( tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych) na gazowe, olejowe 
lub opalane biomasą lub przedsięwzięcie polegało na zastąpieniu pieców gazowych, olejowych lub 
opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła ( z wyłącze-
niem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek).
Celem oceny skali zainteresowania ewentualnego udziału w tym projekcie zwracam się z prośbą 
o wypełnienie deklaracji dotyczącej potencjalnego udziału w tym projekcie. Druki ankiety można 
pobrać odpowiednio:
Strona biuletynu informacji publicznej gminy i miasta przysucha adres: bip.gminaprzysucha.pl
Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Przysucha – Plac Kolberga 11, sekretariat pokój nr 11.
Ponadto ankiety dostępne będą u sołtysów poszczególnych sołectw gminy.
Wypełnione ankiety wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Przysucha do dnia 20 marca 2018 r.
Informuję, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z  zakwalifikowaniem wnioskodawcy do 
udziału w  programie. Uzależnione będzie to od ogłoszenia szczegółowych zasad przyznawania 
pomocy w ramach zewnętrznych programów pomocowych. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

Inż. Tadeusz Tomasik

Na zdrowie
9 ton jabłek otrzymanych w ramach 
programu Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, przeka-
zał mieszkańcom gminy Przysucha 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Przysusze. Jabłka 

były rozdawane 14 lutego na miej-
skim targowisku. Jabłka pocho-
dziły z puli owoców wycofanych 
z rynku przez producentów. Za 
pośrednictwem ARiMR trafiły do 
wielu rodzin.

OGŁOSZENIE
Przysuska Służba Komunalna w Przysusze ul. Krakowska 35, 26-400 Przy-
sucha ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż „Podnośnika do 
prac wysokościowych” zamontowanego na samochodzie ciężarowym do 3,5 
t. Marki IVECO rok produkcji 2002 Nr rejestracyjny WPY 10880 Model 35C11 
Turbo Daily E3.
Cena wywoławcza 24.400,00 zł w tym VAT 23% 4.562,60 zł.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w Przysusze ul. Krakowska 35 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15.
Oferty należy składać w biurze Przysuskiej Służby Komunalnej ul. Krakow-
ska 35, 26-400 Przysucha pokój 4/5 do dnia 15.03.2018 r. do godziny 9.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 695 999 343.
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UTW rozpoczął kolejny semestr
Wernisaż malarstwa i rysunku

Wykład z dziedziny prawa

Drugi semestr roku akademickiego 
2017/2018, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Przysusze rozpoczął 
podsumowaniem dotychczasowej 
pracy studentów z grupy plastycz-
nej. Wernisaż prac uczestników 
zajęć plastycznych UTW zgroma-
dził tłumy mieszkańców. Było to 
profesjonalnie przygotowane wy-
darzenie, prace zostały pięknie 
wyeksponowane w sali wystawowej 
Domu Kultury, gdzie 4 lutego ich 
odsłonięcia dokonała prowadząca 
zajęcia plastyczne ze studentami 
Bożena Michałek. Zgromadzonym 
na wernisażu opowiedziała o każ-
dym autorze prac i stosowanej tech-
nice, podziękowała za ich wysiłek, 
zaangażowanie, życząc kontynuacji 
w rozwijaniu zainteresowań malar-

stwem, grafiką. W podziękowaniu 
za naukę i wspaniałą atmosferę na 
zajęciach, studenci obdarowali pa-
nią Bożenę wiosennym bukietem 
kwiatów.
Wśród zwiedzających wystawę 
zainteresowanie budziły obrazy 
z martwą naturą, portrety i prace 
o charakterze religijnym. Można 
było też podziwiać serwety wyko-
nane na szydełku oraz obrazy wy-
konane haftem. Trzeba podkreślić, 
że wystawę, w tym oprawienie 
prac i ozdobienie jej dodatkowy-
mi elementami, uczestniczki zajęć 
plastycznych przygotowały samo-
dzielnie. Wernisaż uatrakcyjniły 
utwory muzyczne zagrane przez 
Karola Sionka.

7 lutego w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wykład wygłosił 
sędzia Krzysztof Duchnik. Studen-
tów i wykładowcę powitał Miro-
sław Pilipczuk dyrektor Domu Kul-
tury. Tematem wykładu było prawo 
spadkowe i darowizny. Wykładow-
ca przekazał też wiele cennych 
porad przydatnych w praktyce. 
Wykład wzbudził duże zaintereso-
wanie. Słuchacze wzbogacili swo-
ją wiedzę na temat form prawnych 

i ich konsekwencji przy przekazy-
waniu posiadanego majątku, nie-
ruchomości w formie testamentu 
lub darowizny. Wykładowca mówił 
o formach i sposobach spisywania 
testamentu, prawnych zabezpiecze-
niach ważności takiego dokumentu, 
o roli notariuszy w takim procesie. 
Szczegółowo omówił także praw-
ne uwarunkowania i konsekwencje 
formy darowizny.

Spotkanie w sołectwie
Z udziałem Zastępcy Burmistrza 
Gminy i Miasta Przysucha Adama 
Pałgana i dyrektora Przysuskiej 
Służby Komunalnej Zbigniewa 
Augustyniaka odbyło się 3 lutego 
spotkanie z mieszkańcami Zbożen-
ny. Spotkanie zorganizował sołtys 
sołectwa Zbożenna Marian Kozieł.
 – Spotkanie zorganizowałem, aby 
zapoznać mieszkańców z propozy-
cjami przebiegu przez teren gminy 
i nasze sołectwo drogi ekspresowej 
S12 oraz z planowanymi inwestycja-
mi w sołectwie Zbożenna – mówi 
Marian Kozieł. – O wariantach 
przebiegu trasy S12 poinformował 
mieszkańców Zastępca Burmistrza, 
a dyrektor PSK odpowiadał na py-
tania w sprawach bieżących. Po-
nadto mieszkańcy zostali powiado-
mieni o planowanych w sołectwie 
inwestycjach w 2018 roku, takich 
jak: budowa sieci kanalizacyjnej, 
budowa drogi od gościńca do krajo-
wej nr 12, dobudowa lamp oświetle-
niowych na drodze obok „Dworu”, 
wymiana oświetlenia drogowego 
na nowoczesne i oszczędne na te-
renie całego sołectwa, remont dróg 

dojazdowych do pól, odmulanie ro-
wów, budowa altany obok świetlicy 
wiejskiej. Mieszkańcom, którzy nie 
wyrażają zgody na przejście przez 
ich działki z budową kanalizacji, 
zaproponowaliśmy budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków. 
Na spotkaniu mogłem jako sołtys 
i radny Rady Gminy i Miasta prze-
kazać mieszkańcom istotne dla nich 
informacje – dodaje Marian Kozieł.



na została izolacja 
dachu i płaszczyzn 
przylegających do 
podstawy elemen-
tów dekoracyjnych. 
Użyto do tego papy 
termozgrzewalnej gr. 
5mm firmy Borner 
Monopleks. Następ-
nie wykonane zostały 
obróbki blacharskie 
blachą miedzianą. 
Do prac użyto ma-
teriały firmy KEIM. 
Wobec pogarszają-
cych się warunków 
a t m o s fe r yc z nyc h 
roboty zostały prze-
rwane. Konserwowa-
ne elementy zostały 
zabezpieczone folią 
i plandekami. W pra-
cach uczestniczył pa-
rafianin Mieczysław 
Ślęzak. Mimo prze-
rwy, pozostawiono 
rusztowanie. Jego 
rozbiórka i ponowny 
montaż przekroczy-
łyby koszt jego pozo-
stawienia w dotychczasowym sta-
nie. Ktoś, kto przygląda się elewacji 
frontowej może pomyśleć, że poza 
rusztowaniem nie widać, aby były 
prowadzone jakiekolwiek roboty. 
Ale – jak wykazano – wykonywane 
były prace niewidoczne z poziomu 
ziemi.
Skoro mówimy o kosztach, to ich 
określenie utrudniają, pojawiające 
się w czasie realizacji, dodatkowe, 
nieprzewidziane roboty. Dotych-
czasowe starania ks. proboszcza 
o pozyskiwanie środków finanso-
wych zaowocowały dotacją na re-
mont w wys. 80 tys. zł. od Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Zgodnie z zapowiedzią, zebra-
ne ofiary parafian w czasie wizyty 
duszpasterskiej z ub. roku, prze-
znaczone będą na remont kościoła. 
Nasza parafia z radością powitała-
by w roli gestora Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Zasadne 
jest aplikowanie o środki finansowe 

do różnych instytucji. Wsparcie wy-
siłków parafii w tym względzie wy-
daje się koniecznością. Miejmy jed-
nak świadomość, że efekty remontu 
kościoła warunkowane są ofiarno-
ścią parafian. Jest naszym moral-
nym zobowiązaniem wspieranie 
prac konserwatorskich naszej świą-
tyni. Jest ona naszym wspólnym 
dobrem. Od naszej postawy zależeć 
będzie jej piękno, jej użyteczność, 
jej świetność. Istnienie kościoła jest 
dla nas spuścizną minionych poko-
leń ludzi wiary, uczyńmy zatem to, 
co zapewni mu trwanie w perspek-
tywie następnych wieków.
P.S. Uznałem, że warto przywołać 
tu nazwiska osób kierujących robo-
tami:
Program – projekt prac: mgr inż. 
arch. Paweł Wróblewski, mgr An-
drzej Karolczak, mgr inż. Paweł 
Chmielewski; kierownik budowy: 
mgr Piotr Filipowicz; inspektor 
nadzoru: mgr Jerzy Turno.

Edward Pawlik
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Wiekowy kościół w remoncie
Kościół p/w św. Jana Nepomucena 
i św. Ignacego Loyoli istnieje już od 
XVIII w. Ma 232 lata. Upływ czasu, 
jak też działanie wpływów atmos-
ferycznych – deszcz, śnieg, mróz, 
wiatr – naruszyły jego strukturę 
zewnętrzną. Uszkodzeniu uległy 
obróbki blacharskie, gzymsy, tynki 
zewnętrzne, rynny i rury spustowe, 
jak też architektoniczne, dekora-
cyjne elementy elewacji frontowej 
– „globus” i kielich z hostią znaj-
dujące się nad attyką kościoła Na 
ich powierzchni ujawniły się spę-
kania, wyżłobienia. Na złączach 
„fartuchów” gzymsów ujawniły się 
pęknięcia, co spowodowało prze-
dostawanie się wody pod blachę 
i ich uszkodzenia. Nie oparły się 
wpływowi niekorzystnych oddzia-
ływań kamienne kolumny elewacji 
frontowej i ich jońskie głowice. Ma-
lowane tynki zewnętrzne utraciły 
pierwotny blask. Słowem – elewacje 
kościoła dojrzały do remontu. De-
cyzja o konieczności remontu stała 
się oczywista. Proboszcz parafii ks. 
Stanisław podjął przygotowania do 
realizacji tego trudnego przedsię-
wzięcia. Uzyskana została zgoda 

konserwatora zabytków na przepro-
wadzenie prac konserwatorskich. 
Wykonana została dokumentacja 
techniczna. Jest rzeczą zrozumiałą, 
że głównym czynnikiem warun-
kującym realizację zadania będzie 
uzyskanie środków finansowych. 
Zakres prac wynikający z makro-
skopowego stwierdzenia istniejące-
go stanu elementów dekoracyjnych 
elewacji kościoła ukazał, że do ich 
wykonania potrzebne będą znaczne 
środki finansowe. Stan ich posia-
dania był podstawą do rozpoczęcia 
robót. Wybrany został wykonawca 
remontu. Została nim warszawska 
firma „ADW Konserwacja MW” 
braci Woźniaków z Przysuchy. W li-
stopadzie ub. roku remont kościoła 
wszedł w fazę realizacji. Dla pro-
wadzenia robót zbudowane zostało 
rusztowanie rurowe wraz z siatką 
zabezpieczająca. Prace rozpoczęto 
od konserwacji „globusa”, kielicha 
z hostią, girlandy i ich postumen-
tu. Wykonane zostało szlifowanie, 
młotkowanie, piaskowanie po-
wierzchni elementów. Skute zostały 
uprzednie uzupełnienia cementowe 
postumentu „globusa”. Wykona-

„BohaterOn” w Mariówce
Szkoły w Mariówce uczestniczyły 
w tym roku szkolnym, w szlachet-
nej inicjatywie Fundacji Sensoria 
z Wrocławia pod hasłem „Boha-
terOn. Włącz historię” wysyłając 
kartki i listy z pozdrowieniami, 
z wyrazami wdzięczności wyra-
żanej żyjącym dotąd powstańcom 
warszawskim. Uczniowie klasy II 
i III Prywatnego Gimnazjum i kla-
sy VII Katolickiej Szkoły Podsta-
wowej napisali łącznie 43 kartki 
i 5 listów, rozesłanych następnie 
konkretnym Bohaterom powsta-
nia. I spotkała nas podobnie jak 
w ubiegłym roku nieoczekiwana 
radość, gdyż jeden z powstańców 
– 92-letni Władysław Rosiński – 
żołnierz AK Zgrupowania Chro-

bry II, ps. „Zapałka” odpisał na 
list naszej gimnazjalistki Weroniki 
Sarwy z klasy II. W liście podzię-
kował za obdarzenie go szacunkiem 
i uznaniem. Jak napisał: „…tak nas 
wychowała przedwojenna Polska, 
szkoła, rodzice i kościół”. To piękne 
przesłanie, które warto zapamiętać. 
Życzył Weronice i wszystkim tym, 
którzy pielęgnują pamięć, dobrego 
zdrowia i wytrwałości w pracy dla 
dobra Ojczyzny. Dziękujemy panu 
panie Władysławie i wszystkim, 
którzy poświęciliście swoją mło-
dość i zdrowie w obronie Ojczyzny. 
Pamiętamy o Was i będziemy wier-
ni tej, którą tak ukochaliście.

Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul

Akcja oddawania krwi –
„spoKREWnieni służbą”
Zapraszamy wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w honorowym 
oddawaniu krwi, w ramach akcji 
„spoKREWnieni służbą”. 8 marca 
br. planowany jest przyjazd am-
bulansu z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa z Radomia. Ambulans będzie 
ustawiony na placu wewnętrznym 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Przysusze. Ak-
cja rozpocznie się o godz. 8:30 i po-
trwa maksymalnie do godz. 13:00 
– w zależności od liczby osób chęt-
nych do oddania honorowo krwi.
Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt telefoniczny: z mł. bryg. 
Arturem Kucharskim (KP PSP 
Przysucha) pod nr telefonu (48) 675 
20 55 oraz z asp. Anetą Wilk (KPP 
Przysucha), tel.: (48) 675 42 72.
„spoKREWnieni służbą” to ogól-
nopolska akcją krwiodawstwa pod 
patronatem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji i ma 
na celu oddanie hołdu Żołnierzom 
Wyklętym w dniu święta państwo-
wego przypadającego 1 marca, 
a ustanowionego w 2011 roku, jako 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych.

asp. Aneta Wilk
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Jaki przebieg drogi S12?
Konsultacje w Przysusze
13 lutego w Przysusze, w sali wido-
wiskowej Domu Kultury, odbyło się 
pierwsze z trzech spotkań konsulta-
cyjnych w sprawie przebiegu przez 
teren gminy Przysucha planowanej 
drogi ekspresowej S12. Na spotka-
nie z przedstawicielami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz autora projektu – konsor-
cjum firm: Multiconsult Polska sp. 
Z o.o.; FPP Enviro Sp z o.o., przy-
było kilkuset mieszkańców miasta 
i gminy. Uczestniczyli także radni 
gminy i miasta, Burmistrz Przy-
suchy Tadeusz Tomasik i Zastępca 
Burmistrza Adam Pałgan.
Konsultacji poddane zostały trzy 
warianty przebiegu drogi S12, 
oznaczone na przedłożonych do 
wglądu mapach kolorami: propo-
zycja nr 1 – czerwonym, nr 2 – po-
marańczowym i nr 3 – brązowym. 
Pierwszy wariant – czerwony, za-
kłada przebieg drogi na północ od 
Przysuchy, między Skrzyńskiem, 
a Janikowem, budowę skrzyżowa-
nia na przecięciu drogi S12 z drogą 
wojewódzką 727 oraz powstanie 
tam węzła łączącego te główne 
trasy. Drugi – pomarańczowy za-
kłada przebieg S12 przez północną 
część Przysuchy, między miastem, 
a Skrzyńskiem, przecinając kilka 
dróg gminnych, bez konieczności 
ewentualnych wyburzeń budyn-
ków. Węzeł z drogą wojewódzką 
727 powstałby między ogródkami 
działkowymi a Skrzyńskiem. Trze-
ci wariant – brązowy zakłada prze-
bieg drogi S12 przez lasy w okolicy 
Toporni i znanych przysuszanom 
Skałek. W tym przypadku istnie-
je prawdopodobieństwo zburzenia 
zabytkowego budynku leśniczówki. 
Zgodnie z tą wersją węzeł z drogą 
727 powstałby w okolicach Kolo-
nii Ruszkowice, na terenie gminy 
Borkowice. Budowa drogi S12 ma 
ruszyć w 2023 roku.
Podczas spotkania konsultacyjnego 
najwięcej uwag mieszkańcy zgłosili 

pod adresem wariantów pierwszego 
i trzeciego. W przypadku wariantu 
pierwszego uczestnicy spotkania 
zwracali uwagę między innymi na 
zagrożenie, jaki wzmożony ruch 
samochodowy stwarzać może dla 
trwałości zabudowy zabytkowego 
kościoła – Sanktuarium w Skrzyń-
sku oraz dla zwartej zabudowy 
w samym Skrzyńsku. W przypad-
ku wariantu trzeciego podkreślano 
turystyczne walory Toporni oraz 
bogactwo przysuskich lasów, które 
w przypadku zaakceptowania wa-
riantu trzeciego straciłyby swoją 
wartość.
– Przede wszystkim dziękuję 
mieszkańcom za tak liczny udział 
w spotkaniu konsultacyjnym. Bu-
dowa ekspresowej drogi S12 to in-
westycja bardzo potrzebna i tu nikt 
nie ma chyba wątpliwości – mówi 
Tadeusz Tomasik Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Przysucha. – Spotkania 
konsultacyjne i uwagi zgłaszane 
przez mieszkańców pozwolą nam 
na wypracowanie w tym zakresie 
stanowiska Gminy. Skrupulatnie 
przeanalizujemy wszystkie „za” 
i „przeciw” w przypadku każdego 
z trzech wariantów.
Mieszkańcy swoje uwagi mogą 
przekazać, wypełniając i przesyła-
jąc do GDDKiA lub firmy projek-
towej otrzymane na spotkaniu an-
kiety. Na przełomie maja i czerwca 
mają się odbyć kolejne spotkania 
konsultacyjne.
Droga ekspresowa S12 docelowo ma 
liczyć 315 km. Zgodnie z planami 
pobiegnie z centrum kraju – (Piotr-
ków Trybunalski, gdzie połączy się 
z drogą ekspresową S8 i autostradą 
A1) przez Opoczno, Radom (połą-
czenie z drogą S7), Lublin (połą-
czenie z S19 i S17) do Dorohuska na 
granicy z Ukrainą. Jej trasa przeci-
na trzy województwa: łódzkie, ma-
zowieckie oraz lubelskie. Końcowy 
odcinek projektowanej drogi eks-
presowej S12 od Lublina do granicy 
z Ukrainą będzie fragmentem trasy 
europejskiej E373.
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LEGENDA
Wariant nr 1 – kolor czerwony: przebieg S12 na pół-
noc od Przysuchy, między Skrzyńskiem, a Janikowem;
Wariant nr 2 – kolor pomarańczowy: przebieg S12 
przez północną część Przysuchy, między miastem, 
a Skrzyńskiem;
Wariant nr 3 – kolor brązowy: przebieg S12 przez lasy 
w okolicy Toporni i Skałek.
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Jeden taki dzień w roku
Z okazji minionego święta Babć 
i Dziadków, w przysuskim Domu 
Kultury odbyła się wspaniała uro-
czystość. 9 lutego w sali widowi-
skowej zgromadziły się licznie 
najbliższe osoby dla przedszkola-
ków: rodzice, dziadkowie, a nawet 
pradziadkowie. Wchodząc na wi-
downię, seniorzy częstowani byli 
cukierkami i wręczano im program 
spotkania. Zaraz po zajęciu miejsc 
głośno wyrażali swój zachwyt nad 
scenografią przygotowaną przez 
wychowawców i pomoce z poszcze-
gólnych grup przedszkolnych. Bo-
haterami spotkania bez wątpienia 
były dzieci, a mianowicie 3 – letnie 
„Krasnoludki”, 4 – letnie „Kaczusz-
ki” z Samorządowego Przedszkola 
nr 3, 5 – latki i 6 – latki z oddziałów 
przedszkolnych Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Przysusze. 
Konferansjerkę poprowadziły wy-
chowawczynie dwóch najmłod-
szych grup, panie Ewelina Piecyk 
i Aleksandra Porębska. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się wi-
cedyrektor szkoły Ewa Kania, Za-
stępca Burmistrza Przysuchy Adam 
Pałgan, radna Rady Gminy i Miasta 
Krystyna Bielawska oraz dyrek-
torzy: Domu Kultury – Mirosław 
Pilipczuk i Publicznej Biblioteki – 
Jerzy Kwaśniewski.
Artystyczne popisy rozpoczęły 
„Kaczuszki” tańcem do melodii 
Cohena ,,Hallelujah”, piosenką 
,,Staruszka’’ i wierszem. Krasno-

ludki powiedziały wierszyk ,,Dla 
babci i dziadka”, zaśpiewały piosen-
kę ,,Walczyk dla babci i dziadka” 
i pastorałkę ,,Świąteczna choinka”. 
5 – latki zaprezentowały utwory: 
,,Kochani dziadkowie”, ,,Mój dzia-
dek” i ,,Prezenty dla babci” oraz za-
śpiewały piosenkę ,,Babciu, droga 
Babciu”. 6 – latki natomiast zaśpie-
wały ,,Na dzień dziadka”, powie-
działy wiersz ,,Dzieci” i brawurowo 
zatańczyły taniec ,,Polka dziadka”. 
Występy przedszkolaków uatrak-
cyjniły anegdoty, skecze i dowcipy 
zaprezentowane przez rodziców: 
panie Ewę Kos i Aleksandrę Wój-
towicz. Piosenkę finalną, po wcze-
śniejszym jej odgadnięciu przez go-
ści, wykonali wszyscy zgromadzeni 
na scenie, a była to ,,Szła dziewecz-
ka do laseczka”. Po niej przyszedł 
czas na życzenia, które w imieniu 
samorządowych władz Przysuchy 
złożył babciom i dziadkom Zastęp-
ca Burmistrza Adam Pałgan oraz 
w imieniu wszystkich uczestników 
– prowadząca koncert. Po wystę-
pach dzieci goście zostali zaprosze-
ni na słodki poczęstunek, przygoto-
wany w formie stołu szwedzkiego 
przez opiekunów dzieci. Na stołach 
wyeksponowano również prezen-
ty dla dziadków wykonane przez 
wnuczęta. Nie brakowało wzruszeń 
i ciepłych uśmiechów. Spotkania ta-
kie warte są kontynuowania i pod-
trzymywania pięknych tradycji.

Karnawał u przedszkolaków
W ostatnim tygodniu karnawału, na 
balu przebierańców bawiły się dwie 
grupy przedszkolne z Samorządo-
wego Przedszkola nr 3 w Przysu-
sze. Na salę balową wjechały dwa 
pociągi, utworzone przez grupy: 
„Kaczuszek” i „Krasnoludków”, 
które w rytm melodii ,,Jedzie po-
ciąg z daleka” zatrzymywały się 
w europejskich stolicach, by tam 
zatańczyć charakterystyczny dla 
tego regionu taniec. Był walc wie-
deński, kankan, krakowiak i lam-
bada. Na rozłożonym, długim dy-
wanie swoje stroje prezentowały na 

przemian 4 i 3 – latki. Były wśród 
nich księżniczki, rycerze, wilki, 
policjanci, spidermani, Elzy, Ma-
sze, strażacy. Wspólnie odtańczono 
także popularny taniec ,,Kaczu-
chy”. Dzieci pozowały do zdjęć na 
tle tablicy z postaciami klaunów, 
piłeczek i napisem: Bal Karnawa-
łowy. W rolę wodzireja wcieliła 
się wychowawczyni „Kaczuszek” 
Zofia Pieszczek, a pozostałe panie 
w przebraniach Indianki, Wene-
cjanki i Hiszpanki towarzyszyły 
dzieciom w ich tanecznych popi-
sach. Było wesoło i karnawałowo.

W PSP 1 karnawałowo
Bal karnawałowy dostarcza wielu 
pozytywnych przeżyć, jest atrak-
cją bardzo lubianą i wyczekiwaną 
przez dzieci. 7 lutego to radosne 
wydarzenie miało miejsce w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 1 
w Przysusze. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, przebrane w stroje 
bajkowych bohaterów brały udział 

w wesołej zabawie karnawałowej. 
Po prezentacji strojów: księżni-
czek, wróżek, piratów, piłkarzy, 
strażaków, policjantów, w rytm 
muzyki odbyły się liczne konkursy 
z nagrodami. Oczywiście znalazło 
się również coś dla spragnionych 
i zmęczonych, chwila relaksu przy 
wspólnym poczęstunku.
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Życzenia od wnuków
W Oddziale Przedszkolnym, w PSP 
nr 2 w Przysusze 31 stycznia odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Licznie przybyli goście 
mogli podziwiać swoje wnuczęta 
podczas występu. Dzieci z grupy 
„Biedronki” pod kierunkiem wy-
chowawczyń przygotowały pro-
gram artystyczny, podczas którego 
zaprezentowały wiersze, piosenki 
oraz taniec. Babcie i dziadkowie ze 

wzruszeniem i zachwytem podzi-
wiali małych artystów. Dopełnie-
niem całego widowiska były piękne 
dekoracje, życzenia oraz pamiątko-
we dyplomy, które dzieci wręczyły 
swoim dziadkom. Następnie wszy-
scy udali się na słodki poczęstunek. 
Dzień ten był wyjątkowy i na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników tego wydarzenia.

2 lutego odbyła się wzruszająca 
uroczystość dla wszystkich Babć 
i Dziadków, którą już od wielu lat 
Samorządowe Przedszkole nr 1 
w Przysusze organizuje w przysu-
skim Domu Kultury. Tym razem 
placówka zorganizowała uroczy-
stość pod hasłem „Koncert nowo-
roczny dla Babci i Dziadka”. Jak co 
roku, widowisko odbyło się w zi-
mowej scenerii i miało charakter 
bardzo uroczysty, ponieważ połą-
czone było z obchodami Dnia Babci 
i Dziadka. Uroczystość rozpoczęła 

dyrektor przedszkola Wiesława 
Gembczyńska, która złożyła życze-
nia wszystkim przybyłym gościom.
W pierwszej części koncertu wy-
stąpiła absolwentka przedszkola 
Alicja Kobyłka, która pięknie za-
śpiewała kolędę „Nie było miej-
sca dla Ciebie”. Następnie dzieci 
z grupy IV zaprezentowały taniec 
pt. „Kołysanka dla Jezuska” oraz 
Jasełka, odtwarzając w montażu 
słowno – muzycznym historię na-
rodzin Jezusa. W części drugiej 
dzieci z grup I, II i III zaprezento-

wały piosenki i tańce przygotowane 
na cześć Babć i Dziadków, dostar-
czając zgromadzonej publiczności 
wielu radosnych przeżyć. Występy 
dzieci przeplatane były skeczem 
w trzech odsłonach pt. „Historia 
Babci i Dziadka, czyli jak to z bab-
cią i dziadkiem było”, przygotowa-
nym przez nauczycieli i pracowni-
ków przedszkola. W przygotowanie 
uroczystości bardzo aktywnie włą-
czyli się rodzice dzieci z grupy III, 
prezentując swoje talenty aktorskie 
i taneczne w tańcu „Babuszki”. Na 

Koncert noworoczny dla Babci i Dziadka zakończenie koncertu, dzieci zapre-
zentowały „Kolędników”, składając 
wszystkim noworoczne życzenia. 
Zaśpiewały wspólnie piosenkę pt. 
„Babcia i Dziadek”.
Przygotowanie tak dużej uroczy-
stości wymaga pracy wielu ludzi. 
Organizatorzy koncertu serdecz-
nie dziękują wszystkim rodzicom, 
dzieciom, pracownikom Domu 
Kultury i Biblioteki w Przysusze 
za wsparcie i pomoc w organizacji. 
Szczególne podziękowania kierują 
do wszystkich Babć i Dziadków, 
którzy co roku przyjmują zaprosze-
nie na koncert, by z wnukami spę-
dzić miło czas.

Baśniowy karnawał
7 lutego 2018roku w Oddziale 
Przedszkolnym „Biedronki” w PSP 
nr 2 w Przysusze odbył się długo 
oczekiwany przez dzieci bal karna-
wałowy. W tym dniu wszyscy prze-
nieśli się do Wielkiej Krainy Bajek. 
Na balu pojawiły się ciekawe stroje. 
Można było spotkać czarowniczkę, 
kotka, strażaka, tygryska, osiołka, 
policjanta oraz Elzę z Krainy Lodu. 

Wystrój sali wprowadził radosny 
nastrój i zachęcił do wesołej zaba-
wy. Były tańce z balonem, tańce na 
gazecie, konkurs na mistrza zręcz-
ności. Zabawę poprowadziły dziew-
czynki z Samorządu Szkolnego. Na 
koniec przedszkolaki otrzymały 
dyplomy króla i królowej balu, a na-
stępnie wszyscy zasiedli do słodkie-
go poczęstunku.

Dzień Babci i Dziadka w PSP nr 1 
na stałe wpisany jest w kalendarz 
imprez i obchodzony co roku bar-
dzo hucznie. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych gościły swoich 
kochanych dziadków w drugim ty-
godniu lutego. Przedszkolaki przy-
gotowały programy artystyczne, na 
które złożyły się wiersze, piosenki, 
tańce oraz inscenizacje związa-

ne tematycznie z tymże świętem. 
W ten sposób mogły wyrazić swoje 
uczucia oraz podziękować za trud 
włożony w ich wychowanie. Dum-
ni dziadkowie ze wzruszeniem po-
dziwiali występy swoich pociech. 
Po części artystycznej goście oraz 
dzieci zaproszeni zostali na słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
mamy.

Dziadkom z okazji ich święta
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Dustin Watten (libero)
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W marcu inauguracja 
rundy wiosennej
17 marca rozpoczną się rozgryw-
ki rundy wiosennej IV ligi. MKS 
Oskar Przysucha zainauguruje ją 
meczem z KS Błonianka. Następ-
nie 24 marca przysuskich piłkarzy 
czeka spotkanie z MKS Znicz II 
Pruszków, a 30 marca z GKS Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki. Aktualnie 
zawodnicy Oskara trenują i rozgry-
wają mecze sparingowe. Rozpoczęli 
je pokaźną wygraną 6:1 z Zamły-
niem Radom 6:1. Następne sparingi 
to niestety przegrana 1:2 z Mazow-

szem Grójec i 1:3 
z Energią Ko-
zienice, ale też wygrana 4:2 z Gra-
natem Skarżysko-Kamienna i …. 
przegrana 2:3 z Ceramiką Opoczno 
oraz wygrana 2:0 z Radomiakiem 
II. Sparingi to dobra okazja do prze-
testowania zawodników i skomple-
towania składu do ligowych roz-
grywek. Już 17 marca przekonamy 
się, kto jako pierwszy „na wiosnę” 
wybiegnie na boisko.

18 lutego był wielkim dniem dla 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
przy Katolickiej Szkole Podstawo-
wej w Mariówce oraz dla ich rodzin. 
W auli szkolnej odbyły się występy 
dla uczczenia Babć i Dziadków 
z okazji ich minionego święta. 
Najmłodsza grupa 3 i 4-latków po-
kazała swoje talenty, dzieci zaśpie-
wały i złożyły życzenia kochanym 
Dziadkom i Babciom. Następnie 
grupa starszaków zaprezentowała 
ciekawe przedstawienie pt.: „Pio-
truś szuka zimy”. Rozpoczęło się 

ono pięknym, solowym śpiewem, 
następnie wszystkie dzieci śpiewa-
ły, tańczyły i recytowały, czasami 
bardzo długie role, pokazując tym 
samym, że wiele potrafią, są od-
ważne oraz utalentowane. Dzięki 
mistrzowskiemu wykonaniu tych 
małych artystów, wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że zima wcale nie jest 
zła, a nasze pozytywne podejście 
do różnych spraw powoduje, że na-
wet najtrudniejsze rzeczy stają się 
łatwiejsze. Gratulujemy występów 
wszystkim małym aktorom!

Przysuscy kibice piłki siatkowej, 
w ramach projektu Partnerstwo 
Regionalne Czarni, mieli okazję 
„na żywo” oklaskiwać mecz Cerrad 
Czarnych Radom z Dafi Społem 
Kielce, rozegrany w niedzielę 4 lu-
tego i zakończony pięknym zwycię-
stwem Czarnych (3:0).

– Gmina Przysucha uczestniczy 
w projekcie wspierającym rozwój 
siatkówki w miastach i gminach 
regionu i do projektu Partnerstwo 
Regionalne Czarni przystąpiła 
w 2015 roku – mówi Adam Pałgan 
Zastępca Burmistrza Przysuchy. 
– Uczestnicy programu na wybra-

Wyróżniona w konkursie
Izabela Romanik – uczennica Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Przysusze otrzymała wyróż-
nienie za pracę „szopka” w kon-
kursie „Sztuka ludowa inspiracją 
dziecięcej twórczości”, zorganizo-
wanym przez Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze. Uczestnicy 
konkursu wykonywali rekwizyty 
obrzędowe, przedmioty dekora-

cyjne i prace plastyczne dotyczące 
Świąt Bożego Narodzenia i Karna-
wału. Na konkurs wpłynęło 15 prac 
uczniów szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych z terenu powiatu 
przysuskiego i innych miejscowo-
ści. Komisja oceniała prace biorąc 
pod uwagę zgodność z tradycją lu-
dową, staranność wykonania i ogól-
ny wyraz artystyczny.

Uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 postanowili pomóc 
podopiecznym ze schroniska dla 
bezdomnych psów w Przysusze. 
Przez tydzień zbierali dla czworo-
nożnych przyjaciół, porzuconych 
przez nieodpowiedzialnych właści-
cieli, karmę oraz koce. Dzieci bar-
dzo chętnie wzięły udział w akcji, 
niektóre przynosiły nawet swoje 

ulubione koce, chcąc podzielić się 
nimi ze zwierzakami. Udało się 
również zebrać kilkanaście opa-
kowań suchej i mokrej karmy. Ze-
brane produkty pomogą pieskom ze 
schroniska lepiej przetrwać zimowy 
czas, a dzieci dzięki tej akcji za-
pewne zwiększą swoją wrażliwość 
na ciężki los bezdomnych czworo-
nogów.

Wsparcie dla schroniska

Dzień Babci i Dziadka 
w przedszkolu w Mariówce

Udany patronat nych meczach otrzymują miejsce na 
koszulce libero, a także możliwość 
rozwieszenia banerów promocyj-
nych i otrzymania 45 biletów na do-
mowe oraz wyjazdowe spotkania. 
W sezonie 2017/2018 przyjęliśmy 
patronat nad dwoma spotkaniami 
PlusLigi z udziałem Cerrad Czar-
nych Radom: z Dafi Społem Kielce 
i BBTS Bielsko-Biała. Kibicowanie 
zawodnikom tej popularnej, także 
w Przysusze, dyscypliny sportu to 
niezapomniana dawka emocji dla 
kibiców, ale też dzięki udziałowi 
Gminy w projekcie, promocja Przy-
suchy – dodaje Adam Pałgan.
Po zwycięskim spotkaniu z Dafi 
Społem Kielce, Cerrad Czarni Ra-
dom rozegrał w sobotę 10 lutego 
kolejny – wygrany 3:1 mecz pod 

patronatem Gminy Przysucha, 
z BBTS Bielsko-Biała. W koszulce 
z herbem Przysuchy wystąpił Du-
stin Watten.
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Tytuł Człowieka Roku 
2017 w Powiecie Przy-
suskim otrzymała 
Katarzyna Bochyń-
ska-Wojdył, artystka 
– śpiewaczka operowa 
ze Skrzynna, docenio-
na za sukcesy wokal-
ne, piękny śpiew oraz 
zaznajamianie lokal-
nej społeczności z kul-
turą wyższą, muzyką 
poważną. Organiza-
torem akcji „Człowiek Roku 2017” 
jest „Echo Dnia”. Nagrody laure-
atom wręczono16 lutego podczas 
gali finałowej. Pani Katarzyna zaję-
ła też I miejsce w kategorii Kultura.
Wśród laureatów plebiscytu z tere-
nu powiatu przysuskiego są również 
zdobywcy I i III miejsca w kate-
gorii: działalność społeczna i cha-

rytatywna – Franciszek Filipczak, 
Prezes Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Przy-
susze oraz s. Agata Wyrodek, 
dyrektorka katolickich szkół w Ma-
riówce, a także zdobywca I miejsca 
w kategorii: biznes – Przemysław 
Bartkowiak, dyrektor Zakładu Hor-
tex Holding w Skrzyńsku.
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Druk:

Dzień miłości i przyjaźni

Koncert dla zakochanych

W dzień św. Walentego przedszko-
laki z Samorządowego Przedszkola 
nr  3  w  Przysusze  uczyły  się  wza-
jemnej  życzliwości  wobec  siebie. 
Obdarowywały  się  skromnymi 
suwenirami:  serduszkami  wykona-

nymi  własnoręcznie  i  lizaczkami. 
Miały one symbolizować sympatię, 
która  już  od  najmłodszych  lat  ma 
szansę  rozwinąć  się  w  wieloletnią 
przyjaźń, a nawet miłość.

„Łukasz Ciecierski  i przyjaciele” – 
pod takim tytułem odbył się w przy-
suskim Domu Kultury koncert wa-
lentynkowy.  Nastrojowe  melodie, 
znane piosenki o miłości, tęsknocie 

i  nadziei,  utwory  radosne  i  senty-
mentalne zaprezentowali publiczno-
ści soliści: Łukasz Ciecierski i Julia 
Czernik. Akompaniowali  im muzy-
cy pod dyrekcją Karola Sionka.

Człowiek Roku 2017

Fot. Echo Dnia

„Myślenie jest w cenie”
To motto szkolnego konkur-
su matematycznego w ma-
riowskich szkołach. W finale 
kolejnej edycji konkursu bra-
li udział uczniowie Prywat-
nego Gimnazjum oraz klas 
IV-VII Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Mariów-
ce. Do zmagań finałowych 
przystąpiło 13 uczniów ze 
szkoły podstawowej oraz 
10 osób z gimnazjum. Prze-
prowadzony finał przyniósł 
następujące rozstrzygnięcia: 
w kategorii uczniowie klas 
IV-VII KSP: I miejsce – Ro-
zalia Narewska, kl. VII; II 
– Krzysztof Bożek, kl. V; III 
– Izabela Ławrynowicz, kl. 
VI. W kategorii uczniowie 
klas gimnazjalnych: I miej-
sce – Izabela Wiśniewska, kl. 
II; II – Zuzanna Przanowska, 
kl. II; III – Julia Stachecka, 
kl. II.

Wyróżnieni w konkursie kolęd
1 lutego, w Niepublicznym Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Przysusze, odbył się 
szkolny konkurs kolęd. Wydarze-
nie to cieszy się ogromną popu-
larnością wśród uczniów, o czym 
świadczy duża liczba występują-
cych. Odświętnie ubrani i rewela-
cyjnie przygotowani uczestnicy, 
zaprezentowali całą gamę kolęd. 
Jury przyznało nagrody w dwóch 
kategoriach wiekowych. Wśród 
dzieci szkoły podstawowej I miej-
sce zdobyła Aleksandra Rygalska, 
śpiewając „Dzisiaj w Betlejem”, II 
– Patryk Zamaria „Do szopy” oraz 
Szymon Rygalski i Kamil Dziu-
rzyński „Przybieżeli do Betlejem”, 
III – ex aequo Natalia Kwiecień 

i Jakub Zawisza za wykonanie kolę-
dy „Do szopy”. W kategorii dzieci 
starszych, miejsce I zajął Sebastian 
Czaja śpiewając kolędę „Wśród 
nocnej ciszy”, II –ex aequo Karol 
Rychlik, Michał Adamczyk, Jacek 
Czerwonka „Lulajże Jezuniu” oraz 
Marzena Giedyk i Karolina Kamiń-
ska „Dzisiaj w Betlejem”, III – duet 
Lena Bujak i Karolina Kopytowska 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Po 
ogłoszeniu wyników i wręczeniu 
nagród, kolędowano dalej wspól-
nie. Dzieci, które nie występowa-
ły, teraz próbowały pokonać tremę 
prezentując swoje możliwości solo 
bądź w duecie. Popisy dzieci okla-
skiwali rodzice.
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Powitajmy Niepodległą

Patriotyczny koncert
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen 
pokoleń Polaków – Państwo Pol-
skie narodziło się na nowo. Po roz-
biorach i 123 latach niewoli, rusy-
fikacji i germanizacji, po wielkich 
powstaniach, wolna Polska powró-
ciła na mapę świata” – czytamy 
w uchwale Sejmu RP ustanawia-
jącej 2018 rok Rokiem Jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. – „Odzyskanie nie-

podległości dokonało się poprzez 
walkę pełną poświęcenia i boha-
terstwa nie tylko na polach bitew, 
ale i w codziennych zmaganiach 
o zachowanie duchowej i material-
nej substancji narodowej oraz w co-
dziennym trwaniu polskich rodzin” 
– głosi uchwała.

Obchody Roku Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości rozpoczęto w Przysusze kon-

certem patriotycznym. 18 lutego 
2018 r. w sali widowiskowej Domu 
Kultury odbył się pierwszy z cyklu 
koncertów „Powitajmy Niepodle-
głą”. Koncerty będą organizowane 
cyklicznie i będą obejmowały okre-
sy historyczne ukazujące drogę do 
Niepodległej.
Podczas niedzielnego – pierwszego 
koncertu zabrzmiały pieśni towa-
rzyszące uczestnikom Powstania 
Listopadowego, Powstania Stycz-
niowego oraz pieśni legionów: War-
szawianka, Kurdesz, Marsz Polo-
nia, Hej strzelcy wraz, Świat cały 
śpi spokojnie, Marsz Pierwszej Bry-

gady, Rozkwitały pąki białych róż.
Była pieśń i opowieść. O wydarze-
niach z wspomnianych okresów 
walki o niepodległość opowiadał 
historyk Jerzy Klimek. Koncert 
prowadziła Justyna Dąbrowska. 
Opracowanie muzyczne – Marek 
Kowalski. Wystąpili: Magdalena 
Jasińska, Katarzyna Sionek, Ewa 
Retelewska, Paweł Bucki, Paweł 
Kowalski, Stanisław Próchnicki, 
Waldemar Rek. Solistom towarzy-
szyli muzycy Przysuskiej Orkiestry 
Dętej pod dyrekcją Marka Kowal-
skiego.


