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Przyjęte programy 
i  podjęte uchwały
W czwartek 22 marca odbyła się 34. 
Sesja  Rady  Gminy  i  Miasta  Przy-
sucha. Radni zapoznali się ze spra-
wozdaniem  z  działalności  za  2017 
rok Miejsko  – Gminnego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  (szczegóły  na 
stronach 3 i 4), podjęli m.in. uchwa-
ły  przyjmujące:  Gminny  Program 
Wspierania  Rodziny  na  lata  2018 
–  2020,  Gminny  program  opie-
ki  nad  zwierzętami  bezdomnymi 
oraz  zapobieganiu  bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Przysucha  na  rok  2018,  aktualiza-
cję  programu  usuwania  wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gmi-
ny i Miasta Przysucha na lata 2018 
–  2032,  ustalenia wysokości  ekwi-

walentu  dla  członków Ochotniczej 
Straży  Pożarnej,  biorących  udział 
w  działaniach  ratowniczo-gaśni-
czych oraz uchwałę w  sprawie po-
działu  Gminy  i  Miasta  Przysucha 
na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich 
granic,  numerów  i  liczby wybiera-
nych radnych w każdym okręgu.
Ponadto z informacją dotyczącą za-
sad  składania wniosków  o  dopłaty 
bezpośrednie  dla  rolników  Kam-
pania  2018  zapoznał  radnych  To-
masz  Dyl  pracownik  radomskiego 
oddziału  Mazowieckiego  Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.
– Od 2018 roku wszystkie wnioski 
o  dopłaty  bezpośrednie  mają  być 
składane  tylko  przez  Internet  na 

elektronicznym  formularzu  wnio-
sku. Taki  jest wymóg Komisji Eu-
ropejskiej  –  powiedział  Tomasz 
Dyl,  zapewniając,  że  miejscowa 
placówka  MODR  udzieli  szcze-
gółowych  informacji  oraz  oferuje 
pomoc  w  tym  zakresie  rolnikom, 
którzy z różnych przyczyn nie mogą 
samodzielnie wykonać  tej  operacji 
za pośrednictwem nowej aplikacji.
W  dyskusji  radni  podnosili  temat 
dróg  i  ich  zniszczeń  spowodowa-
nych  zimowymi  warunkami  at-
mosferycznymi,  interesowali  się 
przebiegiem  konsultacji  dotyczą-
cej  przebiegu  planowanej  budowy 
ekspresowej  trasy  S12  przez  teren 
gminy Przysucha oraz stanem przy-
gotowań inwestycji planowanych do 
wykonania w bieżącym roku.
Dyskusję wśród radnych wywołały 
zmiany dotyczące granic w dwóch 
okręgach  wyborczych  w  gminie 
Przysucha,  wprowadzonych  decy-

zją Komisarza Wyborczego w Ra-
domiu.  Sekretarz  Gminy  i  Miasta 
Stanisław  Wiaderek  wyjaśnił,  że 
Komisarzowi  Wyborczemu  prze-
słany  był  do  akceptacji  wykaz 
okręgów  wyborczych  w  postaci 
dotychczas  obowiązującej  na  te-
renie  gminy  i  miasta  Przysucha. 
Zmiany  dotyczące  granic  okręgów 
wyborczych,  a  dotyczących  miej-
scowości  Skrzyńsko  i  Zbożenna, 
wprowadził  Komisarz  Wyborczy, 
uzasadniając  je  zapisami  prawny-
mi zawartymi w Kodeksie Wybor-
czym 2018. Radni przyjęli uchwałę 
w sprawie podziału Gminy i Miasta 
Przysucha  na  okręgi  wyborcze  10 
głosami  „za”  i  4  „przeciw”. Zgod-
nie  z  uchwałą  nie  zmienia  się  po-
dział  Gminy  i  Miasta  Przysucha 
na 15  jednomandatowych okręgów 
wyborczych  w  wyborach  do  Rady 
Gminy i Miasta Przysucha.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH W GMINIE I MIEŚCIE PRZYSUCHA
Numer 
okręgu 

wyborczego
Granice okręgu wyborczego

Liczba 
wybieranych 

radnych

1 Przysucha ulice: Aleja Jana Pawła II, Dembińskich, Dworcowa, Kusocińskiego, 11 Listopada, Party-
zantów, Polna, Radomska, Sportowa, Szkolna, Tarnowskiej, Słoneczna 1

2 Przysucha ulice: Legionów Polskich, Przemysłowa 1

3
Przysucha ulice: Chopina, Konopnickiej, Kręta, Krótka, Księdza Ściegiennego, Lubelska, Ogrodo-
wa, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Plac Kolberga, Plac Żeromskiego, Sienkiewicza, Skarbowa, Sta-
szica, Warszawska

1

4 Przysucha ulice: Blachownia, Hamernia, Młyny, Spółdzielcza, Świętokrzyska, Targowa ( 58, 58A ), 
Topornia, Czermińskiego, Generała Sikorskiego, Księdza Pajka, Jałowcowa 1

5 Przysucha ulice: Akacjowa , Jarzębinowa, Klonowa, Majora Hubala (bloki: 19, 23, 25, 27), Skowyry, 
Świerkowa, Wrzosowa , Zielona 1

6 Przysucha ulice: Majora Hubala ( bez bloków, 19, 23, 25, 27 ) 1

7 Przysucha ulice: Grodzka, Wiejska, Brzozowa, Armii Krajowej 1

8 Przysucha ulice: Krakowska, Plac 3 Maja, Porucznika Madeja, Targowa (bez 58 i 58A), Cicha, Leśna, 
Żytnia 1

9 Sołectwa: Beźnik, Dębiny, Wistka, Krajów 1

10 Sołectwa: Gliniec, Janików, Wola Więcierzowa 1

11 Sołectwa: Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hucisko, Kolonia Szczerbacka, Kuźnica, Ruski Bród, Ja-
nów 1

12 Sołectwa: Gaj, Mariówka, Smogorzów, Zawada 1

13 Sołectwa: Kozłowiec, Lipno, Pomyków, Jakubów 1

14 Sołectwo: Zbożenna 1

15 Sołectwo: Skrzyńsko 1
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2017 rok podsumowany
22 marca odbyła się 34. sesja Rady Gminy i Miasta Przysucha. Rad-
ni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze za 2017 rok oraz z informa-
cjami o realizacji w 2017 roku rządowego programu „Rodzina 500 
plus” i świadczeń rodzinnych.

Realizacja programu 
„Rodzina 500 plus”
Informację o realizacji rządo-
wego programu „Rodzina 500 
plus” w 2017 roku przedstawi-
ła Radzie Gminy i Miasta Ewa 
Pogorzała – kierownik Działu 
Świadczeń Wychowawczych M-
-GOPS.

1  kwietnia  2016r.  wprowadzone 
zostało  świadczenie  w  ramach 
rządowego  projektu  „Rodzina 
500  Plus”.  Celem  świadczenia 
wychowawczego  jest  częściowe 
pokrycie  wydatków  związanych 
z  wychowywaniem  dziecka, 
w tym z opieką nad nim i zaspo-
kojeniem jego potrzeb życiowych. 
Realizatorem w/w programu od 1 
kwietnia 2016 r. jest Dział Świad-
czeń  Wychowawczych  M-GOPS 
w  Przysusze.  Świadczenie  wy-
chowawcze  i  koszty  jego  obsługi 
są  finansowane  w  formie  dotacji 
celowej z budżetu państwa. Kwo-
ta  wykorzystanej  dotacji  w  2017 
roku wyniosła: 7.148.474,45 zł.
Na  terenie  gminy  Przysucha  ze 
wsparcia  rządowego  programu 
w  roku  2017  skorzystało  729  ro-
dzin.
Liczba  rodzin  uprawnionych  na 
pierwsze  dziecko  w/g  stanu  na 
dzień  31.12.2017  wyniosła:  491, 
na  drugie  i  kolejne:  238.  Rodzin 
z  dzieckiem  niepełnosprawnym, 
uprawnionym do świadczenia wy-
chowawczego na dzień 31.12.2017 
jest  32.  Liczba  rodzin  z  jednym 
dzieckiem  uprawnionym  do 
świadczenia,  w  sytuacji  gdy  jest 
ono  jedynym dzieckiem w  rodzi-
nie,  wynosi  185.  Liczba  rodzin 
wielodzietnych,  czyli  z  trojgiem 
i  więcej  dzieci  uprawnionych  do 
świadczenia  wynosi  55,  z  czego: 
53 rodziny z trojgiem dzieci, 5 ro-
dzin z czworgiem dzieci, 2 rodzi-
ny z pięciorgiem dzieci i 1 rodzi-
na z  siedmiorgiem dzieci. Liczba 
osób,  które  samotnie  wychowują 
dzieci, a którym przysługuje pra-
wo  do  świadczenia  wychowaw-
czego wynosi 75.
Wnioski  na  kolejny  okres,  trwa-
jący  od  1  października  2017r. 
a kończący się 30 września 2018r. 
można było składać od 1 sierpnia 
2017r.  Na  okres  rozpoczynający 
się  1  października  2017,  rodzic 
samotnie  wychowujący  dziecko 
ma obowiązek dołączyć do wnio-
sku  o  świadczenie wychowawcze 
pochodzący  lub  zatwierdzony 
przez  sąd  tytuł  wychowawczy, 

potwierdzający  ustalenie  świad-
czenia  wychowawczego  na  rzecz 
dziecka  od  drugiego  rodzica. 
Powyższa  regulacja  ma  na  celu 
zapobieganie  sytuacji  celowego 
niepodawania  do  składu  drugie-
go  rodzica  dziecka  w  celu  osią-
gnięcia  korzyści  wynikających 
z  otrzymaniem  prawa  do  świad-
czenia wychowawczego.
Liczba wydanych decyzji w 2017 
roku wynosi  779.  Decyzji  odma-
wiających  częściowo  lub w  cało-
ści  przyznania  prawa  do  świad-
czenia  wychowawczego  w  roku 
2017  wydano  45,  w  tym  17  od-
mownych  w  całości  przyznania 
prawa do świadczenia na pierwsze 
dziecko z uwagi na przekroczone 
kryterium dochodowe i 28 decyzji 
częściowo  odmawiających  prawa 
do świadczenia.
Program „Rodzina 500 plus”  jest 
tożsamy z unijną praktyką  i pod-
lega  mechanizmom  koordynacji 
świadczeń  w  ramach  przepisów 
o  koordynacji  systemów  zabez-
pieczenia  społecznego.  Oznacza 
to,  iż  w  przypadku,  gdy  członek 
rodziny przebywa poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, sprawa 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego była przekazana 
do  Marszałka  Województwa.  Od 
1  stycznia  2018r,  właściwym  or-
ganem jest Wojewoda.
W  przypadku  gminy  Przysu-
cha  do  Marszałka  Województwa 
w  roku  2017  przekazanych  było 
26 wniosków w celu ustalenia czy 
w  przedmiotowej  sprawie  mają 
zastosowanie  przepisy  o  koordy-
nacji  systemów  zabezpieczenia 
społecznego.  Zgodnie  z  art.11 
ust.3 ustawy,  instytucją właściwą 
do  wypłaty  świadczeń  wycho-
wawczych  przyznanych  decyzją 
Marszałka  Województwa  był 
Miejsko-Gminny  Ośrodek  Po-
mocy  Społecznej  w  Przysusze. 
W  roku 2017 na podstawie  decy-
zji  Marszałka Województwa  wy-
płacono 186 świadczeń na  łączną 
kwotę 92532 zł.
Trzeba  dodać,  że  od  1  sierpnia 
2017  zostało  wprowadzonych 
szereg  nowych  przepisów w  celu 
uszczelnienia  zasad  dotyczących 
ustalania dochodu rodzin ubiega-
jących  się  o  świadczenie  wycho-
wawcze.
Reasumując, poniesione z budże-
tu  państwa  wydatki  na  wypłatę 
świadczenia  wychowawczego 
za  rok  2017  oraz  na  poniesione 
koszty  obsługi  wyniosły  w  gmi-
nie  Przysucha  7.148.474,45zł. 

W  okresie  od  01.01.2017  do 
31.12.2017r.  wypłacono  łącznie 
14142  świadczenia  wychowaw-
cze, w tym w ramach koordynacji 
zabezpieczenia  społecznego  186. 
Na  dzień  31.12.2017r.  progra-
mem objętych zostało 729 rodzin, 
a  uprawnionych  do  przedmioto-
wego świadczenia 1101 dzieci.

Pomoc społeczna 
w 2017 roku
Informację o działalności M-
-GOPS przedstawiła Marzanna 
Seta dyrektor M-GOPS w Przy-
susze.

Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Po-
mocy  Społecznej  działa  na  rzecz 
osób  i  rodzin  znajdujących  się 
w  trudnej  sytuacji  życiowej  jak 
ubóstwo,  niepełnosprawność, 
długotrwała  choroba,  bezradność 
w  sprawach  opiekuńczo-wycho-
wawczych  i  prowadzenia  gospo-
darstwa  domowego,  bezrobocie, 
przemoc  w  rodzinie,  bezdom-
ność,  uzależnienia.  W  2017  r. 
wydano  450  decyzji  dotyczących 
świadczeń  z  pomocy  społecznej 
dla 331 osób.
Na  dzień  31  grudnia  2017  r.  ko-
rzystających ze świadczeń pomo-
cy  społecznej  było  214  rodzin, 
w  tym 529  osób,  natomiast  obję-
tych  pomocą  społeczną  było  251 
rodzin, w tym 597 osób.
  Do  najczęściej  występujących 
przyczyn  udzielania  pomocy 
społecznej  było:  ubóstwo  –  147 
rodzin,  bezrobocie  –  111  rodzin, 
niepełnosprawność  i  długotrwała 
choroba  –  łącznie  132  rodziny, 
bezradność  w  sprawach  opie-
kuńczo  –  wychowawczych  –  15 
rodzin,  alkoholizm  –  18  rodzin, 
przemoc w rodzinie – 3 rodziny.
Na zasiłki stałe M-GOPS w 2017 
r. wydatkował kwotę prawie 353,3 
tys.  zł. Wypłat  zasiłków  dokona-
no  dla  64  osób  (639  świadczeń). 
Składki  zdrowotne  opłacono  dla 
59  osób  pobierających  świadcze-
nia z pomocy  społecznej. Zasiłki 
okresowe wypłacono dla 19 osób 
(66  świadczenia),  na  kwotę  pra-
wie 20 tys. zł.
Na  wypłaty  zasiłków  celowych 
i pomoc w naturze wydatkowano 
blisko 51 tys. zł. Pomoc w formie 
zasiłków  celowych  przeznaczona 
była  głównie  na  zakup  żywności 
dla  53  osób,  opału  dla  53  osób, 
leków  dla  18  osób,  odzieży  dla 
4  osób  oraz m.in.  na  remont  czy 
w wyniku zdarzenia losowego.
W  2017  r.  M-GOPS  zorganizo-
wał  wycieczkę  turystyczno-kra-
joznawczą  w  Góry  Świętokrzy-
skie dla 45 dzieci oraz  spotkanie 
opłatkowe dla 48 osób samotnych 
i chorych.
W  2017  r.  Ośrodek  wydatkował 
prawie  171,6  tys.  zł  na  pokrycie 
kosztów  pobytu  8.  osób  w  do-

mach pomocy społecznej, a także 
współfinansował  pobyt  pięciorga 
dzieci w 3 rodzinach zastępczych 
spokrewnionych  i  jednego  dziec-
ka  w  Rodzinnym Domu Dziecka 
w Mariówce.
W  ub.  roku  ośrodek  zatrudniał 
jednego asystenta rodziny. Opieką 
asystenta objęto 9  rodzin, w któ-
rych przebywa łącznie 20 dzieci.
Na  wypłatę  dodatków  mieszka-
niowych  ze  środków  własnych 
Gminy  wydatkowano  kwotę  52 
tys.  zł.  Tą  formą  pomocy  obję-
to  34  wnioskodawców.  Ponadto 
przyznano  dodatki  energetyczne 
dla 16 rodzin.
Usługami  opiekuńczymi  w  roku 
2017  objęto  12  osób.  Wydatki 
gminy  z  tytułu  realizacji  usług 
opiekuńczych  wyniosły  ogółem 
85,7 tys. zł.
M-GOPS  w  Przysusze  realizuje 
program  wieloletni  „Pomoc  pań-
stwa  w  zakresie  dożywiania”. 
Na  realizację  zadań  programu 
w  2017  r.  przeznaczono  ogółem 
ponad  87  tys.  zł,  z  czego  środki 
własne gminy wynosiły ponad 18 
tys.  zł.  Zapewniono  gorący  posi-
łek dla 170 osób, w tym 165 dzie-
ci w szkołach i przedszkolach i 5 
osób  dorosłych.  W  ramach  pro-
gramu przyznano również zasiłki 
celowe na zakup żywności dla 19 
rodzin  i  pomoc  rzeczową  w  for-
mie  paczek  żywnościowych  dla 
50 osób.
Wśród  innych  zadań  realizowa-
nych w 2017 r. były m.in.: prowa-
dzenie  Klubu  Seniora,  wydawa-
nie  decyzji  o  skierowaniu  osób 
do  korzystania  z  pobytu  w  Śro-
dowiskowym  Domu  Samopomo-
cy  w  Ruskim  Brodzie  Fundacji 
,,RAZEM”,  koordynacja  realiza-
cji  Programu  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz konty-
nuacja  realizacji  rządowego  pro-
gramu  dla  rodzin wielodzietnych 
„Karta  Dużej  Rodziny”.  W  ub. 
roku  wydano  79  kart  dla  23  ro-
dzin, w tym dla 59 dzieci.
Ponadto  Ośrodek  wydał  skiero-
wania dla 231 osób do otrzymania 
pomocy  żywnościowej w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Pomoc 
Żywnościowa  współfinansowa-
nego  z  Europejskiego  Funduszu 
Pomocy  dla  Najbardziej  Potrze-
bujących.
W ramach współdziałania ze spo-
łecznością  lokalną  w  2017  roku 
Ośrodek  zorganizował  „Festyn 
Rodzinny”  w  Krajowie.  Udział 
w festynie wzięły rodziny z Kra-
jowa, Zbożenny, Skrzyńska ,Wist-
ki  ,  Pomykowa,  Kozłowca,  Smo-
gorzowa, Zawady.
W  2017  roku  wydatki  Miejsko-
-Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Przysusze wynosiły 
łącznie prawie 12,4 mln zł, w tym 
środki  własne  gminy  pond  438,3 
tys. złotych.
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Realizacja świadczeń 
rodzinnych w 2017 r.
Informację o realizacji świad-
czeń rodzinnych w 2017 roku 
przedstawił radnym Wojciech 
Masłowski – kierownik działu 
świadczeń rodzinnych i fundu-
szu alimentacyjnego oraz sty-
pendiów szkolnych.

W 2017 roku dział świadczeń ro-
dzinnych wydał 944 decyzje przy-
znające świadczenia rodzinne, 36 
odmownych  (przekroczone  kry-
terium dochodowe lub  inne przy-
czyny  wykluczające  przyznanie 
uprawnień), 55 decyzji w sprawie 
funduszu  alimentacyjnego,  103 
decyzje  w  sprawie  stypendiów 
szkolnych,  w  tym  jedna  decyzja 
odmowna.  Łącznie  w  omawia-
nym okresie wydano 1138 decyzji.
Ogólna  kwota  wypłaconych 
świadczeń  rodzinnych  w  2017r. 
wyniosła ponad 3,4 mln zł, z cze-
go  zasiłki  wraz  z  dodatkami  to 
kwota  blisko  3  mln  zł  i  objęła 
średnio w ciągu roku 677 rodzin. 
Ponadto z tytułu urodzenia dziec-
ka  wypłacono  76  zapomóg  na 
łączną kwotę 76 tys. zł.
Z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkol-
nego w 2017 roku wypłacono do-
datek  dla  501  uczniów  na  łączną 
kwotę 50.100 zł. Dodatek dla  ro-
dzin  wielodzietnych  (troje  i  wię-
cej dzieci) wypłacono średnio dla 
85 rodzin w łącznej kwocie ponad 
103 tys. zł.
Kolejną  grupą  świadczeniobior-
ców są osoby samotnie wychowu-
jące dzieci i spełniające ustawowe 
kryteria.  W  omawianym  okresie 
z  tego  tytułu  dodatek  do  świad-
czeń  rodzinnych wypłacono ogó-
łem  w  kwocie  ponad  64  tys.  zł, 
średnio  miesięcznie  dla  25  osób 
po 193 zł.
Wypłacono również dodatki z ty-
tułu  kształcenia  i  rehabilitacji, 
średnio miesięcznie dla 34 dzieci 
na łączną kwotę ponad 51 tys. zł.
Z tytułu dojazdu do szkół wypła-
cono  ponad  62  tys.  zł  –  średnio 
miesięcznie dla 79 osób, z  tytułu 
zamieszkania w internacie prawie 
12  tys.  zł  –  średnio  miesięcznie 
dla 12 osób.
Bardzo  znaczącą  grupą  są  oso-
by  pobierające  tzw.  świadczenia 
opiekuńcze  tzn.  zasiłek pielęgna-
cyjny  z  tytułu  niepełnosprawno-
ści  lub osiągnięcia  75  roku  życia 
–  przyznawane  bez  względu  na 
osiągane dochody oraz świadcze-
nie  pielęgnacyjne  dla  rodziców, 
którzy  rezygnują  z  zatrudnienia, 
aby wychowywać niepełnospraw-
ne dziecko oraz specjalny zasiłek 
opiekuńczy.  Zasiłki  pielęgnacyj-
ne  wypłacono  średnio  dla  259 
osób miesięcznie na ogólną kwotę 
458,5  tys.  zł.  Świadczenie  pielę-

gnacyjne wypłacano średnio mie-
sięcznie  dla  35  osób  na  miesiąc, 
na ogólną kwotę 503 tys. zł.
Ustawa z 7 grudnia 2012 o zmia-
nie  ustawy  o  świadczeniach  ro-
dzinnych  z  mocą  obowiązującą 
od 1 stycznia 2013 r. wprowadzi-
ła  nowe  świadczenie  –  specjalny 
zasiłek opiekuńczy dla  osób któ-
re  do  30.06  2013  r.  miały  prawo 
do  świadczenia  pielęgnacyjne-
go  i  spełniają  przesłanki  nowej 
ustawy  (dochód,  utrata  pracy 
w  związku  z  opieką  nad  niepeł-
nosprawnym członkiem  rodziny). 
W roku 2017 z tego tytułu wypła-
cono 111,7 tys. zł – średnio dla 17 
osób miesięcznie po 520 zł.
Na podstawie art.2 ustawy z dnia 
4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu 
i  wypłacie  zasiłków  dla  opieku-
nów (ZDO) w kontekście wyroku 
TK,  w  2017  roku  kontynuowano 
wypłatę  tych  zasiłków  na  kwo-
tę  108,5  tys.  zł  dla  15  osób mie-
sięcznie. Wysokość w/w zasiłków 
nie uległa zmianie i wynosi 520 zł 
miesięcznie na osobę.
Od  1  stycznia  2016  r.  w  art.17c 
ustawy  o  świadczeniach  rodzin-
nych wprowadzono  nowy  zasiłek 
– świadczenie rodzicielskie, przy-
sługujące  matce,  ojcu  dziecka, 
opiekunowi  faktycznemu,  rodzi-
nie zastępczej, osobie która przy-
sposobiła  dziecko,  jeżeli  osoby 
te nie są w systemie ubezpieczeń 
społecznych i nie pobierają z tego 
tytułu  świadczeń  rodzicielskich 
(studenci,  rolnicy,  bezrobotni). 
Świadczenie  to  przysługuje  bez 
względu  na  dochód  i  jest wypła-
cane  w wysokości  1000  zł  przez 
okres  52  tygodni  przy  urodzeniu 
1  dziecka,  65  przy  dwóch,  67 
trzech itp. W 2017 roku świadcze-
nie  to zostało wypłacone w  łącz-
nej kwocie 298,9 tys. zł – średnio 
miesięcznie dla 30 osób.
Burmistrz,  jako  organ  właściwy, 
odprowadził  do  ZUS  kwotę  po-
nad  130  tys.  zł  z  tytułu  składek 
na  ubezpieczenie  emerytalno  – 
rentowe  od  osób  pobierających 
świadczenie  pielęgnacyjne,  spe-
cjalny  zasiłek  opiekuńczy  i  za-
siłek  dla  opiekunów  oraz  kwotę 
44,4  tys.  zł  z  tytułu  składek  na 
ubezpieczenie zdrowotne.
W  okresie  styczeń  –  grudzień 
2017  r.  wydano  55  decyzji  przy-
znających  świadczenia  z  fundu-
szu  alimentacyjnego  –  średnio 
miesięcznie  dla  33  rodzin,  na 
ogólną kwotę 271,7 tys. zł. W wy-
niku  podjętych  działań,  w  oma-
wianym okresie dłużnicy alimen-
tacyjni  zwrócili  około  61  tys.  zł, 
z  tego 36,5  tys. zł przekazano na 
dochody budżetu państwa, a kwo-
ta  24,3  tys.  zł  w  myśl  ustawy 
jest  dochodem  własnym  Gminy, 
przeznaczonym  na  obsługę  fun-
duszu  alimentacyjnego.  Przez 

cały  okres  wypłacania  funduszu 
alimentacyjnego  tj.  od  09.  2008 
r. do 31.12.2017 r. stan należności 
wyniósł ponad 2 mln zł.
Na  podstawie  ustawy  z  dnia  16 
grudnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o  systemie  oświaty  oraz  ustawy 
o  podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych wprowadzono z dniem 
1 stycznia 2005 r. świadczenia po-
mocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym  w  formie  stypendium 
szkolnego i zasiłku szkolnego.
O  stypendia  szkolne  ubiegać  się 
mogą osoby uczące się do 24 roku 
/z  wyłączeniem  studentów/  życia 
i  zamieszkujące  na  stałe  na  tere-

nie  Gminy  i  Miasta  Przysucha, 
spełniające kryterium dochodowe 
od  1  października  2015  r.  –  514 
zł  netto  na  osobę,  znajdujące  się 
w trudnej sytuacji materialnej czy 
losowej.
Na  wypłaty  stypendiów  Wo-
jewoda  Mazowiecki  w  2017  r. 
przeznaczył,  w  formie  dotacji 
celowej  kwotę  ok.  19,8  tys.  zł. 
Gmina zgodnie z ustawą o finan-
sach  publicznych  dofinansowa-
ła  stypendia  szkolne  w  kwocie 
4978  zł.  Stypendiami  szkolnymi 
w omawianym okresie objęto 173 
uczniów.

LGD szkoliła w Skrzyńsku
15 marca  odbyło  się  w  Skrzyńsku 
szkolenie  z  zakresu  przygotowy-
wania,  planowania  i  opracowywa-
nia  wniosków  o  dofinansowania 
w  konkursach  zewnętrznych,  skie-
rowanych  do  organizacji  pozarzą-
dowych.  Szkolenie  zorganizowała 
Lokalna  Grupa  Działania  „Razem 
dla  Radomki”.  Prowadził  je  Ar-
kadiusz  Ostrowski.  Uczestnikami 
szkolenia  były  przede  wszystkim 
członkinie Stowarzyszenia „Razem 
dla Skrzyńska”, ale  też Witold By-
kowski – prezes Kółka Rolniczego 
w Janikowie i zarazem radny Rady 
Gminy i Miasta, Adam Łochowski 
reprezentujący  OSP  w  Skrzyńsku 
oraz osoby z innych gmin – człon-
ków LGD Razem dla Radomki.
Podczas  szkolenia  w  bardzo  przy-

stępny  sposób  przekazane  zostały 
informacje  dotyczące  planowania 
i  przygotowania  wniosków,  sposo-
bu ich wypełnienia na formularzach 
przygotowanych  do  konkursów 
skierowanych  do  organizacji  poza-
rządowych  przez  takie  instytucje 
jak  Urząd  Marszałkowski  Woje-
wództwa  Mazowieckiego,  Mini-
sterstwo  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego,  Narodowe  Centrum 
Kultury,  Fundusz  Inicjatyw  Oby-
watelskich  w  zakresie  m.in.  upo-
wszechniania kultury, sztuki, dzie-
dzictwa  narodowego  czy  realizacji 
działań  z  zakresu  edukacji  arty-
stycznej i kulturowej.

Uczniowie z Mariówki 
w konkursie Patria Nostra
Podobnie  jak  w  poprzednim  roku 
zespół uczniów z klasy II i III Gim-
nazjum w Mariówce, w składzie: Ja-
kub Wójcik, Natalia Pawlik i Adam 
Reguła  pod  kierunkiem  p. Małgo-
rzaty  Wawrzyńczak-Pawul  wziął 
udział  w  Konkursie  Historycznym 
Patria  Nostra.  W  tym  roku  Ma-
zowsze  reprezentowały  82  szkoły 
oraz  kilkanaście  szkół  polonijnych 
z Ukrainy, Litwy, Białorusi, a nawet 
z  Kazachstanu.  Uroczysta  gala  fi-
nałowa odbyła się 20 lutego 2018 r. 
w Polskim Komitecie Olimpijskim 
w Warszawie z udziałem wielu go-

ści,  m.in.  aktora  Jerzego  Zelnika, 
kurator Aurelii Michałowskiej, par-
lamentarzystów,  samorządowców 
i sponsorów. Jak czytamy w podzię-
kowaniu  Mazowieckiego  Kuratora 
Oświaty  za  udział  uczniów  szkół 
mariowskich w konkursie, miał on 
na  celu  propagowanie  historii  Pol-
ski,  krzewienie  wartości  i  postaw 
patriotycznych,  etyki  chrześci-
jańskiej  i  budowę  społeczeństwa 
obywatelskiego.  Udział  uczniów 
z  Mariówki  w  tak  presti-żowym 
konkursie  to  nowe  doświadczenie 
i możliwość rozwoju.
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DROGOWE PROJEKTY 
DO REALIZACJI
Rok  2018  jest  kolejnym  rokiem, 
w  którym  –  zgodnie  z  ustalony-
mi  zadaniami  –  realizowane  będą 
projekty,  których  efektem  będzie 
przebudowa  bądź  modernizacja 
infrastruktury  drogowej  miasta. 
Kiedy  patrzę  na  Przysuchę  z  per-
spektywy  ostatnich  kilku  lat,  do-
strzegam  zmiany,  które  bez  wąt-
pienia  wpłynęły  na  jej  pozytywny 
wygląd, szczególnie zaś w obszarze 
najogólniej pojętego drogownictwa. 
Mam tu na myśli drogi, place, uli-
ce  i  chodniki.  Nie  jest  zadaniem 
tego  tekstu  wyliczanie  wszystkich 
zrealizowanych  robót  w  ubiegłych 
latach.  To  co  miało  być  wykona-
ne – zostało wykonane. Jest rzeczą 
oczywistą, że realizacja zadań wy-
nikała z potrzeb mieszkańców,  jak 
również z konieczności usprawnie-
nia ruchu drogowego miasta.
Odnosząc  się  na  chwilę  do  prze-
szłości  trzeba  z  uznaniem  ocenić 
działalność  władz  samorządowych 
Gminy i Miasta w omawianym ob-
szarze. Teraz pragnę zwrócić uwagę 
Czytelników  na  to,  co  będzie  re-
alizowane w  tym  roku, w zakresie 
robót drogowych. Realizacja zadań 
poprzedzona  jest zawsze przygoto-
waniem  dokumentacji  technicznej. 
Zajął  się  tym  skutecznie  Wydział 

Zagospodarowania  Przestrzennego 
i  Inwestycji Urzędu Gminy  i Mia-
sta.  Na  niżej  wymienione  zadania 
są  wykonane  projekty  techniczne. 
Mowa tu o zadaniach tylko dla mia-
sta.
Jakie  zatem ulice  objęte  będą mo-
dernizacją? Przejdźmy do ich okre-
ślenia:

1.  Dużym  przedsięwzięciem  bę-
dzie  budowa  drogi  za  cmentarzem 
(dawniej  nazywało  się  ten  teren 
„głęboka droga”). Połączy ona uli-
cę Świętokrzyską z ulicą Antoniego 
Czermińskiego.  Jezdnia  wykona-
na zostanie  z  asfaltu,  chodniki  zaś 
z  kostki  „bauma”. Od  tej  drogi  do 
ulicy  Ludwika  Skowyry  projekto-
wany jest łącznik dla pieszych i dla 
rowerów. Całość inwestycji uzupeł-
nią  latarnie  („pastorałki”). Ścieżka 
rowerowa będzie miała nawierzch-
nię  z  asfaltu,  a  chodnik  z  kostki 
bauma. W  rejonie  robót wykonane 
zostaną  miejsca  parkingowe  dla 
samochodów  osobowych.  Decyzję 
o  wykonaniu  tej  ulicy  uważam  za 
bardzo  dobrą. Dlaczego? Otóż  jest 
to  zaniedbana  część  miasta.  Zre-
alizowanie  tego  zadania  pozwoli 
„przybliżyć”  południowe  osiedle 
mieszkaniowe  do  centrum  Przysu-

chy.
2. Od ulicy Grodzkiej w kierunku 
ulicy  Lubelskiej  (przed  Bankiem 
PKO)  zostanie  zmodernizowany 
parking  dla  samochodów  osobo-
wych. Nawierzchnia – z kostki bau-
ma.  Poprawi  się  przez  to  estetyka 
podwórza sąsiedniego bloku miesz-
kalnego.

3.  Udogodnieniem  dla  kierow-
ców  będzie  wykonanie  asfaltowej 
nawierzchni  drogi  łączącej  ulicę 
Leśną  z  Jakubowem  (obecnie  ten 
czterysta metrowy odcinek ma na-
wierzchnię  gruntową).  Jezdnia  bę-
dzie asfaltowa.

4. Zmodernizowana będzie ul. Po-
lna – od ulicy Dembińskich do sta-
cji benzynowej. Wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa, wjaz-
dy do posesji, chodnik.
  Pozwólcie  Szanowni  Czytelnicy 
na kilka zdań, na temat Placu kard. 
Stefana  Wyszyńskiego.  Pisałem 
o nim w jednym z wydań Informa-
tora  Przysuchy.  Wobec  moderni-
zacji  trzech  placów  w mieście  (O. 
Kolberga,  3  Maja,  St.  Żeromskie-
go)  podnosiłem  sprawę  w/w  Pla-
cu. Dobrze  się  stało,  że w planach 
władz samorządowych jest też mo-
dernizacja  tego  placu.  Zostanie  on 

przebudowany.  Na  to  zadanie  jest 
już  opracowana  koncepcja  progra-
mowa,  która  będzie  podstawą  do 
dokumentacji  technicznej.  Przewi-
duje  się  zmianę  otoczenia  figurki 
Matki  Boskiej,  przebudowę  insta-
lacji elektrycznej (likwidację obec-
nej  „pajęczyny”),  instalację  latarń 
elektrycznych.  Po  wykonaniu  tego 
zadania  Przysucha  będzie  miała 
zmodernizowane  wszystkie  cztery 
place.
  P.S.  Plac,  o  którym  mowa  wyżej 
nazywany  był  dawniej  jako  „Nie-
miecki  Rynek”.  Skąd  w  naszym 
mieście  taka  nazwa?  Pozwólcie 
Szanowni Czytelnicy na przybliże-
nie genezy tej nazwy. Otóż ówcze-
sny  właściciel  Przysuchy  Antoni 
Czermiński zwrócił się w 1710 roku 
do  króla  Polski  Augusta  II  o  wy-
rażenie  zgody  na  sprowadzenie  do 
osady  rzemieślników  (puszkarzy, 
kowali) ze Śląska i z Niemiec. Byli 
oni wówczas  potrzebni  do produk-
cji  zbrojeniowej  w  zakładach  zlo-
kalizowanych w  Janowie, Gwarku, 
Hamerni,  Toporni.  Król  wyraził 
zgodę.  Właściciel  wybudował  dla 
sprowadzonych  fachowców  domy 
na terenie obecnego Placu właśnie. 
Stąd ten „Niemiecki Rynek”.

Edward Pawlik

SPROSTOWANIE
W Informatorze Przysuchy z lutego br., w tekście „Wiekowy kościół 
w remoncie” omyłkowo użyto słowa „attyką” zamiast słowa „tympa-
nonem”. Przepraszam Czytelników za popełnioną pomyłkę.

Edward Pawlik

Budowa drogi S12 – konsultacje trwają
We  wtorek  13  marca  odbyło  się 
kolejne  spotkanie  konsultacyjne 
w  sprawie  przebiegu  przez  teren 
gminy  Przysucha  planowanej  dro-
gi  ekspresowej  S12.  Tym  razem 
spotkanie  dotyczyło  konkretnie 
wariantu  tzw.  „pomarańczowego” 
–  jednego  z  trzech  zaproponowa-
nych przez projektanta i Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych  i Auto-
strad. Przypomnijmy, że wszystkie 
trzy warianty zostały mieszkańcom 
gminy  przedstawione  na  spotka-
niu  konsultacyjnym  13  lutego  br. 
Uwzględniając  zgłoszone  uwagi, 
projektant  dokonał  korekty  prze-
biegu  wariantu  „pomarańczowe-
go”.
  –  Na  spotkanie  odbyte  13  marca 
zaprosiłem przede wszystkim wła-

ścicieli  nieruchomości  położonych 
w  Przysusze  na  odcinku:  ulice 
Warszawska i Dembińskich w kie-
runku  Zbożenny  oraz  właścicieli 
gruntów w Zbożennie, położonych 
na południe od obecnej drogi kra-
jowej nr 12, ponieważ to właśnie tej 
grupy mieszkańców gminy najbar-
dziej  dotyczy  planowany  przebieg 
S12  według  wariantu  „pomarań-
czowego” – mówi Tadeusz Tomasik 
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Przy-
sucha.  –  Czułem  się  zobowiązany 
do  przedstawienia  mieszkańcom 
wprowadzonej  przez  projektanta 
korekty wcześniej zaproponowane-
go przebiegu S12 według wariantu 
„pomarańczowego”.  Ponadto  za-
nim  przekażę  do  Generalnej  Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

bieg  wariantu  „pomarańczowego”, 
uczestnicy  spotkania  mogli  na 
wyłożonych  mapach  zapoznać  się 
z  projektem.  Zdecydowana  więk-
szość osób uczestniczących w kon-
sultacji  pozytywnie  zaopiniowała 
wariant  „pomarańczowy”  po  ko-
rekcie.

swoją opinię, chciałem poznać zda-
nie  zainteresowanych  właścicieli 
nieruchomości – dodaje Burmistrz.
Tadeusz  Tomasik  bardzo  szczegó-
łowo  omówił  skorygowany  prze-
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„O kobietach słów kilka ...”
8 marca w Domu Kultury w Przy-
susze odbył się wyjątkowy koncert 
poświęcony  „od  deski  do  deski” 
kobietom.  Uczniowie  Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Przy-
susze tańcem, wierszem i piosenką 
złożyli  życzenia  wszystkim  zgro-
madzonym  na  sali  paniom.  Uro-
czystość  rozpoczął  Zastępca  Bur-
mistrza  Przysuchy  Adam  Pałgan, 
który powitał zebranych  i dołączył 
się  do  życzeń.  W  koncercie  zaty-
tułowanym  „O  kobietach  słów  kil-
ka...” wystąpili zarówno najmłodsi, 
jak i najstarsi uczniowie „Jedynki”.
Występ rozpoczęli artyści z oddzia-
łu  przedszkolnego,  którzy  zapre-
zentowali układ taneczny przygoto-
wany przez p. Emilię Włodarczyk. 
Taneczne  życzenia  przygotowali 
także  uczniowie  klasy  5  B  –  Ala 
Kobyłka,  Wiktoria  Orzechowska, 
Natalia  Gajda, Weronika  Szymań-
ska, Bartosz  Iskrzyński, Olek  Pył-
ka, Karol Dobroń i Kacper Czyżew-
ski.  Trzecioklasiści  zaś  piosenką: 
,,Dzień Kobiet” przypomnieli z  ja-
kiej okazji odbywa się ów koncert. 
Polkę  na  akordeonie  zadedykował 
paniom Bartosz Ambroziński.
Kobieta zawsze była obiektem wes-
tchnień płci brzydkiej, dlatego czę-

sto pisano wiersze o kobietach i dla 
kobiet. Bartosz Polak i Wiktor Seta 
przy  akompaniamencie  muzycz-
nym  Adama  Kubickiego  wyrecy-
towali  wiersze  ,,Kim  jesteś”  oraz 
„Portret kobiecy”. O kobietach słów 
kilka dodał w utworze ,,Kangurzy-
ca” Mikołaj Warszawski z klasy 3b.
Widzowie  mogli  dowiedzieć  się, 
jak  wygląda  dobry  początek  dnia, 
a także czy kobiety uprawiają sport. 
Humorystyczne scenki przedstawili 
uczniowie  klasy  6  B  –  Ada  Jasz-
czura, Jan Piecyk, Karol Frasuński, 
Miłosz  Wieprzycki,  Marcin  Grze-
gorczyk i Bartosz Polak. Warto też 
wspomnieć  o  Paulinie  Łabędzkiej, 
Karolinie  Wijatkowskiej,  Wikto-
rii  Woźniak,  Julii  Malik,  Adamie 
Kubickim  i  Bartku  Morawskim, 
którzy  zadedykowali  wszystkim 
Paniom własną  aranżację  piosenki 
,,Riptide”  oraz występie  solistek  – 
Amelii Sionek i Alicji Kobyłki.
O piękną oprawę muzyczną zadbał 
p. Karol  Sionek,  a  o wiosenną  de-
korację  p.  Anna  Kubicka.  Miłym 
zaskoczeniem  dla  wszystkich  był 
brawurowy  występ  męskiej  części 
grona pedagogicznego PSP nr 1.

Marta Szymczyk

„Być kobietą, być kobietą…”
8 Marca w Samorządowym Przed-
szkolu Nr 1 w Przysusze „zakwitł” 
kwiatami,  zabrzmiał  miłymi  sło-
wami  wdzięczności  i  szacunku. 
W  przedszkolnych  salach  panował 
wesoły nastrój. Wszystko  to dzięki 
chłopcom,  którzy  nie  zapomnieli 
o  koleżankach  i  paniach  z  przed-
szkola,  i  jak  na  prawdziwych 
dżentelmenów  przystało,  byli  tego 
dnia wyjątkowo  uprzejmi,  uczynni 
i sympatyczni. Starali się wyręczać 
dziewczynki w porządkowaniu sali, 
pomagali  w  codziennych  czynno-
ściach.  W  tym  szczególnym  dniu 
odbyła  się  również  uroczystość 
przygotowana  przez  panie:  Ewę 
Górnik i Magdalenę Wełpę oraz ro-
dziców i dzieci z grupy IV pod ha-
słem: „Być kobietą, być kobietą…”.

Występy  artystyczne  rozpoczęły 
dziewczynki,  które  zgodnie  z  ha-
słem  uroczystości  zaprezentowały 
się w  sukniach, kapeluszach, biżu-
terii  i pięknie zaśpiewały piosenkę 
Alicji  Majewskiej  „Być  kobietą”. 
Nie  zabrakło  też  akcentów  humo-
rystycznych, wesołego  tańca w ka-
peluszach,  inscenizacji  i  wierszy 
w  wykonaniu  chłopców.  Całość 
uroczystości  uwieńczył  pokaz 
mody, czyli propozycje strojów dla 
pań na nowy rok szkolny.
Chłopcy z grup IV i III złożyli ży-
czenia  i  obdarowali  wszystkie  ko-
biety  i  kobietki  kwiatami  i  lizaka-
mi. Wszystkie panie i dziewczynki 
dziękują  za  życzenia,  wspaniały 
występ i promienne uśmiechy. Wy-
chowawczynie grupy  IV  są bardzo 

dumne  z  chłopców,  dzięki  którym 
Święto Kobiet upłynęło w tak miłej 
i wesołej atmosferze. Wspólne prze-
żywanie  wyjątkowych  chwil  daje 

wszystkim wiele  radości  –  dlatego 
warto świętować!

Ewa Górnik
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Burmistrz podziękował za aktywność
Z okazji Dnia Kobiet, z kilkudzie-
sięcioosobową  grupą  pań  spotkał 
się  Tadeusz  Tomasik  Burmistrz 
Gminy i Miasta Przysucha. W uro-
czystym  spotkaniu,  zorganizowa-
nym  w  Domu  Kultury  uczestni-
czyły  członkinie  stowarzyszeń: 
z  Janikowa „Zakręcone Babki”,  ze 
Skrzyńska „Razem dla Skrzyńska”, 
Nauczycielskiego  Chóru  Canto 
oraz  opiekunki  wiejskich  świetlic, 
pracownice  Publicznej  Biblioteki 

i przysuskiego Domu Kultury. Bur-
mistrzowi  na  spotkaniu  towarzy-
szyli:  Zastępca  Burmistrza  Adam 
Pałgan,  Sekretarz  Gminy  i Miasta 
Stanisław  Wiaderek  oraz  dyrek-
torzy:  Domu  Kultury  –  Mirosław 
Pilipczuk  i  Publicznej Biblioteki  – 
Jerzy Kwaśniewski.
W  imieniu  samorządowych  władz 
Gminy  i Miasta Przysucha na  ręce 
pań  uczestniczących  w  spotkaniu, 
serdeczne życzenia z okazji 8 Mar-

ca i zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych,  wszystkim mieszkankom 
miasta  i  gminy  złożył  Burmistrz 
Tadeusz  Tomasik.  Podziękował 
kobietom za ich pracę na rzecz ak-
tywizowania  środowisk  lokalnych. 
Nie  zabrakło  też  symbolicznego 
kwiatka dla każdej z pań oraz pysz-
nego tortu.
Przy  słodkim  poczęstunku,  w  ka-
meralnej atmosferze trwały rozmo-
wy,  podejmowano  wiele  tematów. 

Jedna z uczestniczek spotkania – p. 
Iwona  Oracz  z  Janikowa  poinfor-
mowała, iż jej stowarzyszenie pod-
jęło  się wykonania wyjątkowej, bo 
pokaźnych rozmiarów, palmy wiel-
kanocnej.  Równocześnie  zapro-
ponowała,  by  do  takiego przedsię-
wzięcia, może w formie konkursu, 
włączyły  się  na  przykład  wiejskie 
świetlice.
–  Bardzo  dobra  propozycja.  To 
przykład jak można cenną inicjaty-
wę  rozszerzyć  na  inne  środowiska 
lokalne – powiedziała jedna z osób 
uczestniczących w spotkaniu.

Wyjątkowa laurka

8 Marca w Klubie Senior+ Dzień Kobiet z przysuską drogówką

Dzień  8  marca  w  Samorządowym 
Przedszkolu  nr  3  w  Przysusze  był 
bardzo  uroczysty.  Przygotowywa-
no się też do niego znacznie wcze-
śniej po  to, by zrobić przyjemność 
dziewczynkom, które zostały obda-
rowane  pamiątkowymi  zdjęciami 
chłopców  w  oryginalnej  oprawie. 
Na każdym zdjęciu –  laurce w za-
bawny  sposób  zostali  sfotografo-
wani  chłopcy  wśród  papierowych 
białych  choinek,  a  było  ich  tylu, 
ile  dziewczynek  w  grupie.  W  we-
wnętrznej części pamiątki panowie 
odcisnęli  paluszkiem  umoczonym 
w farbie odcisk, a wychowawczynie 

podpisały  ich  imieniem.  Tytułowa 
strona laurki ozdobiona była atłaso-
wą tasiemką, na której umieszczono 
papierowy napis: Dzień Kobiet. Do 
wspólnego  świętowania  dołączyli 
rodzice  z  Rady  Rodziców,  którzy 
zakupili upominki zarówno dziew-
czynkom,  jak  i  chłopcom.  W  ra-
mach  wspólnej  zabawy  integro-
wano  dzieci w  tańcach  takich  jak: 
,,Daj mi rączkę”, ,,Mam chusteczkę 
haftowaną”, ,,Mało nas do pieczenia 
chleba”. Nie zabrakło też wspólne-
go  zdjęcia  na  tle  tablicy  przygoto-
wanej specjalnie na tę okoliczność.

W  wyjątkowej  atmosferze  panie  – 
członkinie  Klubu  Senior+  „Złota 
jesień”  w  Przysusze  obchodziły 
Święto  8 Marca.  Serdeczne  życze-
nia  z  okazji  Dnia  Kobiet  złożyli 
im  panowie  –  uczestnicy  Klubu, 

życząc  dużo  zdrowia,  spełnienia 
marzeń,  radości  i miłości  każdego 
dnia.  Męska  część  Klubu  obdaro-
wała  panie  pięknymi  tulipanami. 
Wspólnie  świętowano  przy  smacz-
nym poczęstunku.

„Kobieta  za  kierownicą  łagodzi 
obyczaje”  –  to  jedna  z  wielu  zło-
tych  myśli,  które  adresowali  poli-
cjanci  z  przysuskiej  drogówki  do 
kobiet z okazji  ich święta. Podczas 

profilaktycznej akcji kwiaty od po-
licjantów  otrzymały  panie,  które 
prezentowały  bezpieczne  postawy 
na drodze.
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8 marca w „dwójce”…
Chłopcy  z  Samorządu  Uczniow-
skiego  Publicznej  Szkoły  Podsta-
wowej nr 2 w Przysusze, wspierani 
przez kolegów z klasy V i IV, jak co 
roku postanowili zrobić swoim ko-
leżankom  oraz  wszystkim  paniom 
pracującym w  szkole miłą  niespo-
dziankę  z  okazji  Międzynarodo-
wego  Dnia  Kobiet.  Przygotowali 
apel,  w  czasie  którego  próbowali 
przypomnieć wszystkim, jak ważną 
rolę pełnią w naszym życiu kobiety. 
Recytując  wiersze  wyrażali  swoją 
wdzięczność  za  ich  pomoc  w  po-
konywaniu  codziennych  trudności. 
Chłopcy w humorystycznych scen-
kach przypomnieli także o tym, jak 
świętowano  Dzień  Kobiet  w  róż-
nych  epokach.  Zobaczyliśmy Ada-
ma  i  Ewę,  starożytnego myśliciela 
i wybrankę  jego  serca  oraz współ-
czesnego chłopaka i jego dziewczy-
nę.  Tradycyjnie  usłyszeliśmy  też 

kilka pięknych piosenek – tu chłop-
ców wsparły dziewczęta z klasy VI 
i  V.  Julia  Chrzanowska  wykonała 
utwór  Alicji  Majewskiej  „Być  ko-
bietą”, a duet Hania Stępień i Zuzia 
Madej zaśpiewały: „Będziesz moją 
panią”  Marka  Grechuty,  „Szukaj 
mnie” Edyty Geppert oraz „Dresz-
cze” Ani Dąbrowskiej. Dziewczęta 
swoim  śpiewem  porwały  publicz-
ność  i  wywołały  duży  aplauz.  Po 
zakończonym występie młodych ar-
tystów, głos zabrał dyrektor Zespo-
łu  Placówek  Oświatowych  Leszek 
Wamil,  który  złożył  wszystkim 
paniom i uczennicom serdeczne ży-
czenia w dniu ich święta.
Mamy nadzieję, że apel był miłym 
akcentem  tego  dnia  i  sprawił  pa-
niom  i  dziewczętom  równie  dużo 
radości, co otrzymywane tego dnia 
kwiaty i upominki.

Inga Dubaj

Dzień Kobiet w Krajowie
10 marca w  świetlicy, w Krajowie 
spotkała  się  liczna  grupa mieszka-
nek  tej miejscowości, by wspólnie, 
przy słodkim poczęstunku poświę-
tować  Dzień  Kobiet.  Spotkanie 
z  okazji  8 Marca, w uroczystej  at-
mosferze odbyło się w Krajowie już 
po raz kolejny. W tym roku paniom 
z  Krajowa  pomagali  w  zorganizo-
waniu  spotkania  radny Rady Gmi-

ny i Miasta Piotr Wrzesień i sołtys 
Krajowa  Tomasz  Białek.  Życzenia 
od  władz  samorządowych  Gminy 
i  Miasta  przekazał  Zastępca  Bur-
mistrza  Przysuchy  Adam  Pałgan. 
Panie zostały obdarowane koszycz-
kami kolorowych kwiatów, a całość 
uatrakcyjnił pyszny  tort  ze  strzela-
jącymi fajerwerkami.

Wizyta w Senacie
Gimnazjaliści  z  Mariówki  odbyli 
edukacyjną  podróż  do  Warszawy. 
Spełniając  cel  wyjazdu  do  stolicy: 
poszerzenie  wiedzy  historycznej 
–  najpierw  zwiedzili Muzeum  Po-
wstania Warszawskiego. Następnie 
odwiedzili siedzibę Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  gdzie 
spotkali  się  z Marszałkiem Senatu 
Stanisławem Karczewskim.
–  Pan  Marszałek  przyjął  nas  bar-
dzo serdecznie i chętnie opowiadał 
o  swoim  życiu  i  pracy  oraz  odpo-
wiadał  na  nasze  pytania.  Najważ-
niejszym przesłaniem od Pana Mar-

szałka dla młodzieży były życzenia, 
w  których  uświadamiał  nam,  jak 
ważne  są  codzienne  wybory.  Na-
wet te wydawałoby się najmniejsze 
mają wpływ na nasze życie. Dlatego 
każdy  wybór  powinien  być  podej-
mowany z troską o siebie i z odpo-
wiedzialnością  za  innych  –  wspo-
mina jeden z uczestników wyjazdu.
Ciekawym  zakończeniem  dnia 
spędzonego  w  stolicy  była  wizyta 
w Domu Zagadek. Rozwiązywanie 
logicznych  i  często  skomplikowa-
nych zagadek dało wszystkim wiele 
satysfakcji.

Po angielsku i niemiecku 
w Mariówce
W szkołach, w Mariówce odbywał 
się  tydzień  językowy,  w  ramach 
którego  dwie  wolontariuszki:  Ra-
hel z Niemiec  i Natasza z Ukrainy 
prowadziły  zajęcia  językowe  dla 
uczniów. Najpierw, w formie cieka-
wych  prezentacji  multimedialnych 
dziewczyny  przedstawiły młodzie-
ży  informacje  dotyczące  krajów, 
z których pochodzą. Następnie po-
prowadziły ćwiczenia  językowe po 
angielsku  i  po  niemiecku.  Oprócz 
szkolnych zajęć językowych podję-
to dodatkowe działania, których ce-
lem było stworzenie młodzieży oka-

zji  do  praktycznego  posługiwania 
się językiem obcym. I tak np. w in-
ternacie  przyszkolnym  odbyło  się 
wieczorne  spotkanie  integracyjne 
w  językach:  angielskim  i  niemiec-
kim.  Ponadto  klasa  7  Katolickiej 
Szkoły  Podstawowej  wzięła  udział 
w edukacyjno –  rekreacyjnym wy-
jeździe do Laser Arena w Radomiu.
Inicjatywa  zorganizowania  tygo-
dnia językowego w szkołach w Ma-
riówce była możliwa dzięki życzli-
wości  Fundacji  im.  ks.  Siemaszki, 
z którą szkoła współpracuje  już od 
wielu lat.
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Recytatorzy wystartowali Język polski nie taki trudny
7 marca w Publicznej Szkole Pod-
stawowej  nr  2  w  Przysusze  odbył 
się  etap  szkolny  Konkursu  Recy-
tatorskiego.  Do  zmagań  konkur-
sowych  przystąpiło  20  uczniów 
z  oddziałów  przedszkolnych  oraz 
klas  I  –  VII.  Uczniowie,  zgodnie 
z  regulaminem  konkursu  prezen-
towali  utwory  o  cenionej  wartości 
literackiej. Tematyka utworów była 
dowolna. Emocji  i wrażeń nie bra-
kowało,  zarówno  wśród  uczestni-
ków, jak i wśród członków komisji 
szkolnej,  przed  którą  było  trudne 
zadanie. Wszyscy występujący wło-

żyli całe swoje serce w recytację za-
prezentowanych  utworów.  Komisja 
konkursowa  wyłoniła  recytatorów 
do etapu powiatowego w każdej ka-
tegorii wiekowej.
26 marca w Domu Kultury w Przy-
susze naszą szkołę będą reprezento-
wali: Jakub Bernas – Samorządowe 
Przedszkole nr 3, Maja Grusiecka – 
oddział przedszkolny, Antoni Woj-
dył – klasa II, Katarzyna Nowosiel-
ska – klasa VII.
Gratulujemy  i  trzymamy  mocno 
kciuki za udany występ.

Inga Dubaj

W  ramach  obchodów  Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego, 
który  przypada  21  lutego,  ucznio-
wie klas IV-VII PSP nr 1 w Przysu-
sze wzięli udział w Szkolnym Kon-
kursie  Ortograficznym  „Dyktando 
o  Polsce”.  Ponieważ  rok  szkolny 
2017/2018  został  przez  Minister-
stwo Edukacji Narodowej ogłoszo-
ny Rokiem dla Niepodległej, rywa-
lizacja  w  tegorocznym  dyktandzie 
była  okazją  nie  tylko  do  refleksji 
nad  językiem ojczystym,  ale  także 
do uczenia się historii –  teksty na-
wiązywały  do  przeszłości  naszego 
kraju. Młodsi zmierzyli się z legen-
dą  o  smoku wawelskim,  zaś  starsi 
–  ze  stanem  polskiej  edukacji  po 
I wojnie światowej.
Choć  dyktanda  obfitowały  w  pu-
łapki  ortograficzne,  niektórzy 
uczestnicy  konkursu  poradzili  so-
bie  z  nimi  wyśmienicie.  Wśród 

uczniów klas IV-V najlepiej spisały 
się dziewczyny z kl. 5a: Ola Sokół 
– I miejsce, Julia Pietrasik – II miej-
sce,  Amelia  Sionek  –  III  miejsce. 
Wyróżnienie otrzymała Oliwia Zió-
łek z kl. 4a. W grupie starszej najle-
piej napisała Wiktoria Pawelec z kl. 
7a,  drugie  miejsce  zajęła  Patrycja 
Karbownik z kl. VIIb, zaś trzecie – 
Sara Iskrzyńska z kl. VIb.
Z  okazji  święta  języka  polskiego 
przygotowano  również  wystawę 
„Ojczyzna  polszczyzna”,  która  in-
formuje o pochodzeniu naszego ję-
zyka  oraz  przedstawia  ciekawostki 
z nim związane. Jej uzupełnieniem 
jest  prezentacja  prac  uczniów  klas 
czwartych  –  wykonane  przez  nich 
z  różnych  materiałów  i  w  różno-
kolorowych  ramkach  portrety  liter 
utworzyły  w  niezwykle  efektowny 
sposób polski alfabet.

Edyta Iskrzyńska

Wiedza o Ojcowiźnie nagrodzona
Sukces odnieśli uczniowie Prywat-
nego Gimnazjum im. św. Królowej 
Jadwigi w Mariówce w jubileuszo-
wym  XXV  Ogólnopolskim  Mło-
dzieżowym Konkursie  Krajoznaw-
czym  „Poznajemy  Ojcowiznę”, 
podczas  eliminacji  regionalnych. 
Odbyły się one 28 lutego br. w Mło-

dzieżowym Domu Kultury im. He-
leny Stadnickiej w Radomiu.
W kategorii zbiorowej szkół gimna-
zjalnych  I miejsce  ex  aequo  zajęły 
prace  zespołu  Estery  Mocarskiej 
i Julii Stacheckiej (klasa II) oraz Igi 
Wójciak,  Zuzanny  Jędrykiewicz, 
Adama  Reguły,  Alberta  Stachec-

pogody.  Wyrazem  tych  ludowych 
badań były liczne opowiastki, przy-
słowia ludowe, które piątka autorów 
pracy zgromadziła.
II  miejsce  w  tej  samej  kategorii 
zdobył  kolejny  zespół  z  klasy  II  – 
Izabela Wiśniewska, Zuzanna Prza-
nowska i Weronika Sarwa. W pracy 
pt.:  „Ojczyzna  walcząca”  autorki 
przedstawiły czasy niepokoju, woj-
ny, a jednocześnie przykłady boha-
terstwa,  patriotyzmu mieszkańców 
Smogorzowa i okolic.
Opisane  prace  będą  reprezentować 
region radomski podczas finału wo-
jewódzkiego.
W  tej  samej  kategorii  startowały 
uczennice Katolickiej  Szkoły  Pod-
stawowej  im.  Św. Królowej  Jadwi-
gi w Mariówce: Rozalia Narewska 
(klasa  VII)  oraz  Natalia  Lewan-
dowska  (klasa  VII).  Rozalia  wy-
konała  interesujące  opracowanie 
o  swojej  rodzinnej miejscowości  – 
Odrzywole, zaś Natalia przybliżyła 
dzieje miasta i gminy Przysucha.
Wszystkie prace zostały wykonane 
pod  kierunkiem pani Marzeny Pa-
pis.

kiego  i  Krzysztofa  Siudka  (klasa 
III).  Estera  i  Julia  napisały  pracę 
empiryczną „Łazienki Goździkow-
skie”, popartą bogatym materiałem 
badawczym. W pracy  cały goździ-
kowski obiekt rozrywkowo – uzdro-
wiskowy ożywa. Sugestywny język 
pozwala  czytelnikowi  usłyszeć 
gwar  tamtych  dni,  zobaczyć  króla 
Stanisława  Augusta  na  tej  ziemi, 
urocze damy pląsające w tańcu przy 
źródlanych cembrowinach. Autorki 
odtworzyły cały układ przestrzenny 
obiektu.
Z kolei zespół Igi Wójciak, Zuzan-
ny  Jędrykiewicz,  Adama  Reguły, 
Alberta  Stacheckiego  i  Krzyszto-
fa  Siudka  wykonał  barwną  pracę 
„W kalejdoskopie kultury ludowej”. 
Praca wzbogacona licznymi wypo-
wiedziami  najstarszego  pokolenia 
przysuskiej  ziemi  prezentuje  prze-
powiednie i wróżby ludowe. Nawią-
zuje do czasów, gdy człowiek bacz-
nie  obserwował  przyrodę  i  na  tej 
podstawie wnioskował o prognozie 



W niedzielę  4 marca, w hali  spor-
towej  Publicznej  Szkoły  Podsta-
wowej  Nr  2  w  Przysusze  przy  ul. 
Warszawskiej  45  odbył  się  Turniej 
Piłki  Nożnej  Halowej  pod  patro-
natem Burmistrza Gminy  i Miasta 
Przysucha.  Głównym  animatorem 
zawodów był Krzysztof Lechowski, 
a  organizatorami  LZS  Skamander 
Nieznamierowice  i  Patriotyczna 
Przysucha.  Zawody  były  ostatnim 
mocnym akordem gry w hali przed 

rozpoczęciem  rundy  wiosennej 
przez  kluby  piłkarskie  z  naszego 
powiatu.  Do  zawodów  przystą-
piło  16  zespołów,  które  zostały 
podzielone  na  4  grupy.  W  grupie 
A  zagrały:  Hydrobat  Wistka,  Ul-
tras  Przysucha,  Kacovia  Kłudno, 
Feniks  Opoczno.  Grupa  B:  Zaple-
cze Ekstraklasy, Patenrat, Opoczno 
Team, Papisy i Spóła. Grupa C: Za-
kazany Futbol, Nowe Oblicze Pete-
ra,  Skamander  Nieznamierowice, 
Albatros FC. Natomiast w grupie D 
znalazły się: Młodzik Team, Wybo-
rowa Dąbrowa,  JP Armia, Express 
Przysucha.  Po  bardzo  wyczerpu-
jącej  i  widowiskowej  grze  wyło-
niono  4  najlepsze  zespoły  turnieju 
(zwycięzcy  poszczególnych  grup), 
które  utworzyły miedzy  sobą  pary 
półfinałowe.  W  pierwszym  półfi-
nale  spotkały  się drużyny Kacovia 
Kłudno i Albatros FC. Lepszym ze-
społem okazał się Albatros FC, któ-
ry wygrał spotkanie 2:1. Natomiast 
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Kadra Oskara: w  górnym rzędzie od lewej: Bolesław Strzemiński (trener), Adam 
Najdzik, Przemysław Śliwiński, Adam Płuciennik, Cezary Zieliński, Adrian Jaśkiewicz, 
Norbert Wnukowski, Paweł Wieczorek, Adam Ciesielski, Itumeleng Nkwana, Patryk 
Skalski, Mariusz Moskwa.
W  dolnym rzędzie od lewej: Patryk Czarnota, Jakub Sapieja, Michał Gil, Paweł 
Kapusta, Wojciech Adamczyk, Paweł Osiński, Grzegorz Obuch, Tomasz Zagórski, 
Paul Mnguni, Bartłomiej Włodarczyk.

(Źródło: zdjęcie – fanpage MKS Oskar Przysucha)
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„Jedynka” zagrała w Turnieju Piłki Ręcznej Ulan-Majorat
W dniach 2 – 4 marca br. odbył się 
VII Międzynarodowy, XVII Ogól-
nopolski  Turniej  Piłki  Ręcznej 
Dziewcząt  i  Chłopców  Ulan-Ma-
jorat. Ogółem rywalizowało 50 ze-
społów w kategoriach: dzieci i mło-
dzik. W rozgrywkach uczestniczyły 
zespoły  Publicznej  Szkoły  Podsta-
wowej nr 1 w Przysusze: dziewczęta 
w kategorii dzieci i chłopcy w kate-
gorii młodzik.
Dziewczęta uzyskały następujące 
wyniki:  w  meczu  z  UKS  50  Bia-
łystok  9:9;  z UKS Piątka  I Łuków 
8:7;  z UKS  „Sprint” Ulan-Majorat 
10:15;  z  ULKS  „Grom” Wieniawa 
10:14; z UKS Piątka Łuków II 16:2; 
z  UKS  50  Białystok  8:15.  Dziew-

częta ostatecznie zajęły VI miejsce.
Wyniki meczów chłopców (rok 
młodszych od rywali):  w  meczu 
z  KS  „PGE VIVE” Kielce  I  6:35; 
z KS Victoria Piaseczno 8:22; z KS 
Unia Lublin  9:25;  z UKS  „Sprint” 
Ulan-Majorat 17:14; z MKS Padwa 
Zamość 12:16; z UKS „Bursa” Pu-
ławy 15:15 (k.5-3). W turnieju mło-
dzików rywalizowało 20 zespołów. 
Chłopcy uplasowali się na 15. miej-
scu.
Turniej  pokazał  duże  możliwości 
zespołów  dziewcząt  i  chłopców. 
Największym problemem jest mało 
możliwości  rywalizacji  z  innymi 
zespołami (brak ogrania).
Opiekunowie  zawodników  „Je-

Runda wiosenna rozpoczęta
17  marca  MKS  Oskar  Przysucha 
rozegrał  pierwszy  mecz  wiosennej 
rundy IV ligi. Spotkanie z Błonian-
ką  Błonie,  rozegrane  w  trudnych, 
zimowych niestety warunkach,  za-
kończyło  się  dla Oskara  przegraną 
0:2. Kolejne spotkanie – 17. kolejka 
ligi - mecz zapowiadany na 24 mar-

ca  z MKS  Znicz  Pruszków,  został 
w  ostatniej  chwili  przełożony  na 
11  kwietnia.  W  marcu,  zgodnie  z 
tabelą MZPN, przysuskich piłkarzy 
czeka  jeszcze  mecz  z  GKS  Pogoń 
Grodzisk  Mazowiecki,  natomiast 
kwiecień otworzy spotkanie z RKP 
Broń 1926 Radom.

W  ramach  Partnerstwa  Regional-
nego  –  programu  prowadzonego 
przez Stowarzyszenie CZARNI Ra-
dom, w którym uczestniczy Gmina 
Przysucha,  siatkarze  Cerrad  Czar-
nych Radom odwiedzili  Przysuchę 
i  spotkali  się  z  uczniami  Zespołu 
Placówek  Oświatowych,  grających 
w  siatkówkę  w  ramach  Siatkar-

skiego  Ośrodka  Szkolnego.  Czte-
rech  zawodników  PlusLigi:  Kamil 
Kwasowski,  Kacper  Wasilewski, 
Norbert  Huber  i  Dustin  Watten 
z  udziałem  nauczyciela  wychowa-
nia  fizycznego  i  trenera  – Wojcie-
cha Norka, poprowadzili młodzieży 
z SOS zajęcia treningowe.

„CZARNI” w Przysusze

(Źródło: zdjęcie – www.wksczarni.pl)

Turniej futsalu w Przysusze

dynki”  serdeczni  dziękują  Gminie 
Przysucha  oraz  indywidualnym 
sponsorom,  dzięki  którym  ucznio-

wie  przeżyli  fajną  sportową  przy-
godę.

w drugim półfinale Papisy  i Spóla 
pokonały  Express  Przysucha  5:0. 
W meczu o trzecie miejsce Express 
Przysucha  zwyciężył  Kacovię 
Kłudno 5:1. Nadszedł wreszcie czas 
na  wielki  finał,  w  którym  Papisy 
i Spóła pokonali Albatros FC w sto-

sunku  10:2.  Należy  podkreślić,  że 
zawody upłynęły w miłej  i  sporto-
wej atmosferze.
Burmistrz Gminy i Miasta Przysu-
cha  ufundował  puchary  i  statuetki 
dla najlepszych zawodników.
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Dar od losu i ciężka praca
Rozmawiamy z Katarzyną Bochyńską–Wojtył – śpie-
waczką operową, solistką Nauczycielskiego Chóru 
Canto w Przysusze i laureatką plebiscytu Człowiek 
Roku 2017.
– Otrzymała pani tytuł Człowie-
ka Roku 2017 w Powiecie Przysu-
skim, zwyciężając w plebiscycie 
organizowanym przez radomskie 
Echo Dnia. Czym jest dla pani to 
wyróżnienie?
– Przede wszystkim muszę wyznać, 
że  byłam  zaskoczona,  kiedy  ogło-
szono wyniki plebiscytu, ponieważ 
nie  spodziewałam  się  wygranej. 
Oczywiście  tytuł  ten  sprawił  mi 
wielką  przyjemność.  Jest  nagrodą 
za to co na co dzień robię. Tym bar-
dziej, że jak napisano w uzasadnie-
niu, zostałam doceniona za sukcesy 
wokalne, piękny śpiew oraz zazna-
jamianie  lokalnej  społeczności 
z kulturą wyższą, muzyką poważną. 
Ten  rodzaj muzyki nie należy dziś 
do  tak  popularnych  jak  inne, więc 
tym bardziej dla mnie satysfakcjo-
nujące  jest,  że  został  dostrzeżony 
i  doceniony  w  naszym  lokalnym 
środowisku.  I  jeśli  ja mam w  tym 
swój  udział? To  czuję  się  szczęśli-
wa.  Kilka  miesięcy  temu,  po  jed-
nym z koncertów podszedł do mnie 
ktoś  z  publiczności  i  powiedział: 
„Czekałem cały rok, by znów panią 
usłyszeć”.  Wzruszyły  mnie  te  sło-
wa,  ale  też  uświadomiły,  że  wielu 
mieszkańcom mniejszych miejsco-
wości muzyka, którą prezentuję jest 
bardzo bliska, a  takie  lokalne kon-
certy są dla nich okazją, by jej po-
słuchać i przeżyć emocje, jakie ona 
wzbudza. I niezależnie od wielkości 
sceny  najważniejszy  jest  dla  mnie 
kontakt  z  publicznością.  Utwory, 
które  śpiewam  wymagają  bardzo 
bliskiego  kontaktu  ze  słuchaczem 
i  dlatego  lubię  występować  w wa-
runkach kameralnych. Jest dla mnie 
niesamowitym  przeżyciem  widok 
wzruszenia,  jakie  w  publiczności 
wzbudzają  śpiewane  przeze  mnie 
pieśni, arie.

– Śpiewa pani sopranowe arie 
operowe, pieśni religijne, jak 
też utwory z grupy popularnych 
i rozrywkowych, wymagające 
niższej tonacji. Pani głos to wielki 
dar od losu… Posiada pani bar-
dzo rzadko spotykany głos kobie-
cy: sopran spinto…
– Cóż, prawda  jest  też  taka, że  ten 
dar,  jak  to  pani  nazwała,  wymaga 

ode mnie wiele  pracy  i  ciągłej  na-
uki.  Śpiewam  od  dziecka,  ale  też 
od najmłodszych  lat  do dziś wciąż 
się  uczę,  by  doskonalić  technikę 
wokalną.  To  wiele  wyczerpują-
cych  ćwiczeń.  Śpiewanie  to  praca 
całego  ciała  i  naprawdę  potężny 
fizyczny i psychiczny wysiłek. Wy-
kształcenie muzyczne zdobywałam 
najpierw  w  ognisku  muzycznym 
w  Przysusze,  prowadzonym  przez 
pana  Jerzego  Mazurka.  Następnie 
zainspirowana  przez  p.  Jerzego, 
kontynuowałam  naukę  w  Szkole 
Muzycznej  II  stopnia  im.  Oska-
ra  Kolberga  w  Radomiu,  w  klasie 
śpiewu  solowego.  W  rozwijaniu 
moich  muzycznych  i  wokalnych 
umiejętności wspierali mnie  rodzi-
ce. Mama była nauczycielką muzy-
ki  i  zarówno  ze  strony mamy,  jak 
i  taty,  byli  w  mojej  rodzinie  uta-
lentowani  śpiewacy.  Dziś,  można 
powiedzieć,  że  rodzinne  związki 
z muzyką i śpiewem kontynuuję. Ja 
nadal  się kształcę,  studiuję na kie-
runku:  wokalistyka  chóralna,  na 
Uniwersytecie  Fryderyka  Chopina 
w Warszawie, a trójka moich dzieci 
uczy się w szkole muzycznej.

– Jest ktoś, kto pomaga pani 
w doskonaleniu techniki wokal-
nej?
– O tak i jest to wyjątkowy nauczy-
ciel  –  maestro  Wiesław  Ochman, 
najwspanialszy  tenor  XX  wieku, 
postać  w  moich  marzeniach  nie-
dościgniona.  Dla  mnie  darem  od 
losu było to, że poznałam Wiesława 
Ochmana, jest moim mentorem, za-
prasza do udziału w swoich koncer-
tach. Jest więcej niż nauczycielem. 
Jest  przyjacielem.  Dzięki  niemu 
poznałam  i miałam możliwość  za-
śpiewania  u  boku  wielu  znanych, 
wspaniałych  artystów,  przy  akom-
paniamencie  wybitnych  muzyków. 
Każde z takich spotkań to dla mnie 
lekcja, która przypomina słowa mi-
strza  Ochmana,  że  człowiek  uczy 
się do końca życia. Niedawno przy-
gotowywałam  koncert  „Miłość  ci 
wszystko  wybaczy”,  do  którego 
przyjął  zaproszenie  Andrzej  Płon-
czyński,  legendarny  akompania-
tor  m.in.  Anny  German,  Bernarda 
Ładysza,  przez  długi  czas  pianista 

w  „Podwieczorku 
przy  mikrofonie”. 
Od  pana  Andrze-
ja  otrzymałam 
w  darze  kilka  jego 
kompozycji,  które 
śpiewała  jego  żona 
Kira,  wspaniała 
śpiewaczka  opero-
wa.  Natomiast  pani 
Kira  kilkanaście 
dni  temu  powie-
działa mi: ty musisz 
dostać  ode  mnie 
nuty,  które  własno-
ręcznie  przepisy-
wałam.  W  takich 
momentach  brakuje 
słów…

– Współpracuje 
pani z różnymi 
instytucjami kul-
tury, muzykami. 
Jest takie miejsce, 
gdzie serce Kata-
rzyny Bochyńskiej 
mocniej bije?
– Rzeczywiście po-
dejmuję współpracę 
z  wieloma  instytucjami,  choćby 
w Radomiu czy w Warszawie. Dużą 
satysfakcję  daje  mi  na  przykład 
współpraca  z  Orkiestrą  Reprezen-
tacyjną  Policji,  gdzie  jestem  jedy-
nym  solistą  –  solistką  i…  jedyną 
w  zespole  kobietą.  A  serce?  To 
oczywiste,  że  zawsze  jest  najbliżej 
stron rodzinnych. Jestem dumna, że 
mogę  pracować,  niemal  od  chwili 
jego  powstania,  z  Nauczycielskim 
Chórem Canto w Przysusze i z tak 
wspaniałym muzykiem,  jakim  jest 
Karol  Sionek.  Spotkanie  na  swo-
jej  „muzycznej  drodze”  takich  lu-
dzi  jak  pan  Jerzy Mazurek,  Karol 
Sionek,  soliści  i  chórzyści  Canto, 
to  prawdziwy  dar  losu.  Z  wielką 
satysfakcją  będę  z  nimi  obchodzić 
w tym roku jubileusz 25-lecia dzia-
łalności chóru.

– Czy ma pani swoje ulubione arie 
operowe? Gatunek muzyki poza 

operą, który szczególnie jest pani 
bliski?
–  Bardzo  lubię  arie  sopranowe 
z oper G. Pucciniego. Są niezwykłe 
w swojej prostocie i wielkości prze-
kazywanych  emocji.  Duże  zainte-
resowanie budzą we mnie chóralne 
utwory  Mozarta.  Ale  też  chętnie 
śpiewam  pełne  energii  czardasze 
czy  przepełnione  sentymentali-
zmem piosenki Hanki Ordonówny. 
Lubię też posłuchać dobrego rocka. 
Przyznaję  jednak,  że  szczególny 
rodzaj wzruszenia odczuwam śpie-
wając  pieśni  patriotyczne.  Mam 
osobistą  nadzieję,  że  w  bieżącym 
roku  –  Roku  Jubileuszu  100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości, będę miała wiele okazji, by 
taki  właśnie  repertuar  zaprezento-
wać.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Hanna Jacobi

Muzeum zaprasza
„Jan Rybczyński –  rzeźbiarz  i ma-
larz z Przysuchy” to wystawa czaso-
wa w Muzeum im. Oskara Kolber-
ga, która przypomina postać artysty 
i dokumentuje jego twórczość rzeź-
biarską  i malarską eksponatami ze 
zbiorów Muzeum Wsi  Radomskiej 
w Radomiu, Muzeum w Przysusze 
oraz  obiektami  użyczonymi  przez 
Muzeum w  Łęczycy  i  rodzinę  au-
tora.  Jan  Rybczyński  (1937-2009) 
przeprowadził  się  z  rodziną  do 
Przysuchy w 1979 r. i spędził tu 29 
lat. Pracował w Zarządzie Dróg Pu-
blicznych, pełniąc funkcję Kierow-
nika Dróg, a następnie Kierownika 
Obwodu  Mostowego.  W  1984  r. 
zakończył  pracę  zawodową  i  prze-
szedł na rentę  inwalidzką. Tworzył 
rzeźby  i  obrazy o  tematyce  religij-
nej, ale najczęściej opracowywał te-

maty  ilustrujące  codzienność  daw-
nej wsi, zajęcia i zwyczaje wiejskie.
Wystawa prac Jana Rybczyńskiego 
w  Muzeum  im.  Oskara  Kolberga 
otwarta została 22 lutego br. Wciąż 
można ją zwiedzać. Z okazji wysta-
wy opublikowano katalog prac Jana 
Rybczyńskiego  znajdujących  się 
w  zbiorach  Muzeum  Wsi  Radom-
skiej i Muzeum im. Oskara Kolber-
ga. Muzeum zaprasza!
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Wielkanoc pięknie ozdobiona
Tradycyjnie przed Świętami Wielkiej Nocy warsztaty etnograficzne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
organizują w Przysusze Muzeum im. Oskara Kolberga i przysuski Dom Kultury. Warsztaty odbywają się 
z udziałem twórczyń ludowych.

Wielkanoc woskiem malowana
Najważniejszym  akcentem  Świąt 
Wielkanocnych  i  ozdobą  wielka-
nocnego  stołu  jest  jajko  ozdabiane 
na różne sposoby. Powstaje jako pi-
sanka,  kraszanka,  drapanka,  okle-
janka.  I  choć  w  sklepach  można 
dziś  kupić  gotowe  pisanki,  żadne 
nie mają takiego uroku, jak własno-
ręcznie malowane, zaś okres przed 
Wielkanocą jest dobrym czasem na 
ocalenie  tradycji  malowania  jaj… 
woskiem.
Muzeum  im.  Oskara  Kolberga 
w  Przysusze  co  roku  organizuje 
zajęcia  edukacyjne,  w  trakcie  któ-
rych  dzieci  pod  czujnym  okiem 
twórczyń ludowych wykonują sym-
bole i ozdoby świat wielkanocnych. 
Celem takich warsztatów jest przy-
bliżenie dzieciom tradycji i zwycza-
jów związanych ze świętami, rozbu-
dzanie  zainteresowań miejscowym 
folklorem,  kształcenie  poczucia 
przynależności  regionalnej,  kulty-
wowanie tradycji rodzinnych, regio-
nalnych  i  narodowych,  rozwijanie 
i  wzmacnianie  aktywnego  udziału 
dziecka  w  środowisku  lokalnym. 
W takich zajęciach etnograficznych 
6 marca uczestniczyły dzieci z gru-
py  IV Samorządowego Przedszko-

la Nr  1 w  Przysusze. W  pierwszej 
części warsztatów wysłuchały opo-
wieści  o  tradycji  malowania  jajek, 
poznały  sposób  ozdabiania  jajek 
woskiem  i  następnie  własnoręcz-
nie  je  ozdabiały.  Każdy,  kto  choć 
raz  spróbował  ozdobić  jajko  wie, 
że  choć  jest  to  zadanie  przyjem-
ne,  to nie należy do najprostszych, 
ale  nasze  przedszkolaki  poradziły 
sobie  bardzo  dobrze.  Była  to  ich 
pierwsza przygoda z taką techniką. 
Krok po kroku,  przy pomocy  trój-
kątnej  blaszki  wbitej  do  patyczka, 
zachowując  szczególna  ostrożność, 
nanosiły  na  jajko  rozgrzany  nad 
świecą wosk. I tak powstały na jaj-
kach piękne, niepowtarzalne wzory. 
Następnie  jajka  zanurzone  zostały 
w  kolorowych  barwnikach  –  zie-
lonym  i  fioletowym.  Druga  część 
warsztatów  poświęcona  została 
tradycji wykonywania palm wielka-
nocnych. Z kolorowej bibuły dzieci 
wykonały kwiaty, z których później 
artystka  ludowa  wykonała  palmę 
wielkanocną.  Z  tak  własnoręcznie 
wykonanymi świątecznym ozdoba-
mi Wielkanoc będzie piękna.

Ewa Górnik

W muzeum pisanki i palmy
Przez trzy marcowe dni w Muzeum 
im.  Oskara  Kolberga  w  Przysusze 
odbywały się warsztaty wielkanoc-
ne prowadzone przez panie Marian-
nę Rzepkę  i Bożenę Dulnikiewicz. 
W  tym  roku  gościliśmy  również 
wnuczkę  pani  Marianny  –  małą 
Marcysię,  która  pomimo  swoich 
czterech  lat  wspaniale  już  pisze 
pisanki  i  dekoruje  palmy  wielka-
nocne.  Pod  okiem  utalentowanych 
twórczyń  ludowych  uczestnicy 
mogli  spróbować  swoich  sił  wy-
konując  pisanki  metodą  batikową. 
Jest  to  bardzo  stara  metoda  zdo-
bienia  jajek  roztopionym woskiem, 

który  nanosi  się  na  skorupkę  przy 
pomocy  specjalnego  pisaka  (kol-
czyka),  niespotykanego  w  innych 
regionach.  Dodatkowo  każda 
z grup wykonała  tradycyjną palmę 
wielkanocną. W tegorocznych zaję-
ciach etnograficznych wzięły udział 
dzieci i młodzież z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 i nr 3 w Przysusze, 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr 
1  i  nr  2  w  Przysusze,  Gimnazjum 
Publicznego  w  Przysusze,  Szkoły 
Podstawowej  w  Potworowie  oraz 
Ośrodków Wychowawczych w Ko-
lonii Ossa i Rusinowie Koneckim.

Wielkanocne warsztaty w DK
Warsztaty  etnograficzne  w  Domu 
Kultury poprowadziła twórczyni lu-
dowa  z Bielowic Gabriela Rzepka. 
Pod  jej  okiem  palmy  wielkanocne 
oraz tradycyjne pisanki wykonywa-
ły dzieci z PSP nr 1 i 2 w Przysusze, 
opiekunki  wiejskich  świetlic  oraz 
słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Świąteczne warsztaty sztu-
ki  ludowej  zostały  zorganizowane 
w Domu Kultury już po raz kolejny 
i cieszyły się bardzo dużym zainte-
resowaniem.
Galeria  zdjęć  z  zajęć  w  DK  na 
www.pedekprzysucha.pl


