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Otrzymał absolutorium – 
kandydować nie będzie
Tadeusz Tomasik Burmistrz 
Gminy i Miasta Przysucha otrzy-
mał absolutorium za wykonanie 
budżetu gminy i miasta za 2017 
rok. 7 czerwca br. Rada Gminy 
i Miasta Przysucha oceniła wyko-
nanie budżetu gminy za 2017 rok. 
Radni wydali ocenę pozytywną 
i jednogłośnie udzielili absoluto-
rium Burmistrzowi Gminy i Mia-
sta, Tadeuszowi Tomasikowi.
W czwartek 7 czerwca br, wyko-
nanie budżetu gminy i miasta oce-
niła Rada Gminy i Miasta. Swoją 
ocenę– pozytywną – przedstawiły 
komisje Rady: rewizyjna, gospo-
darcza, budżetowa i polityki spo-
łecznej. Pozytywną ocenę realizacji 
budżetu wystawiła też Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Warszawie 
Zespół w Radomiu. W oparciu 
o przedstawione oceny, komisja 
rewizyjna Rady złożyła wniosek 
o udzielenie Burmistrzowi Przysu-
chy absolutorium. Radni jednogło-
śnie wniosek przyjęli.
– Dziękuję radnym, pracowni-
kom administracji samorządowej 
i wszystkim, którzy swoją pracą 
i zaangażowaniem przyczynili się 
do sprawnej i konsekwentnej re-
alizacji rocznego budżetu gminy 
za ubiegły rok. Fakt udzielenia mi 
absolutorium to efekt wspólnego 
wysiłku. Decyzja Rady jest dziś dla 
mnie wyjątkowo satysfakcjonująca, 
bo pozwala mi zakończyć ważny 
dla mnie etap w pracy samorządow-
ca z oceną pozytywną. Podjąłem 
bowiem decyzję, że w zbliżających 
się wyborach samorządowych kan-
dydować na Burmistrza Gminy 
i Miasta nie będę – powiedział Ta-
deusz Tomasik. Radni pogratulo-
wali Burmistrzowi uzyskania abso-
lutorium.

Wykonanie budżetu za 2017 rok

W 2017 roku dochody Gminy 
Przysucha wyniosły 40,8 mln zł, 
z czego dochody własne stanowiły 
blisko 17,5 mln zł. Wydatki ogó-
łem zamknięto kwotą prawie 39 
mln zł. Koszt inwestycji w 2017 r. 
wyniósł blisko 3,3 mln zł.
W 2017 roku znaczący udział 
w wydatkach ogółem stanowiły 
wydatki na oświatę. Łączna kwota 
wydatków poniesiona na oświa-
tę wyniosła w 2017 r. ponad 12,6 
mln zł, w tym na funkcjonowanie 
szkół podstawowych prawie 6,3 
mln zł, na funkcjonowanie przed-
szkoli gminnych ponad 1,4 mln zł, 
oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prawie 900 tys. 
zł, na gimnazja blisko 2,7 mln zł, 
na dowóz uczniów do szkół ponad 
340 tys. zł, na utrzymanie stołówek 
szkolnych i przedszkolnych ponad 
475 tys. zł.

Łączna kwota wydatków na pomoc 
materialną o charakterze socjalnym 
dla uczniów wyniosła ponad 30 tys. 
zł. (dofinansowanie zakupu pod-
ręczników szkolnych dla uczniów 
w ramach rządowego programu 
„Wyprawka szkolna” oraz stypen-
dia), a na pomoc materialną o cha-
rakterze motywacyjnym (nagrody 
za wybitne osiągnięcia w nauce 
i sporcie) – 18,4 tys. zł.
Znaczącą pozycją w wydatkach, 
w 2017 roku stanowią koszty zwią-
zane z pomocą społeczną. I tak np. 
opłata pobyt osób w domach pomo-
cy społecznej, dotacje dla ośrodków 
wsparcia, zasiłki okresowe, celowe 
i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, dodatki mieszkaniowe, zasiłki 
stałe, usługi opiekuńcze, pomoc 
w zakresie dożywiania i inne to 
łącznie ponad 2 mln zł. Ponadto 
łączna kwota wydatków na reali-
zację zadań związanych z punktem 
budżetu o nazwie „Rodzina” to 
prawie 11 mln zł, w tym realizacja 
programu „Rodzina 500 plus” wy-
niosła ponad 7 mln zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych
W 2017 r. koszty inwestycji wynio-
sły prawie 3,3 mln zł. Poniesione 
zostały na realizację m.in. takich 
zadań jak:
– budowa wodociągu w Zbożen-
nie, opracowanie dokumentacji 
projektowej gniazdowej kanaliza-
cji sanitarnej w m. Janów (zadanie 
w trakcie realizacji), budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków, 
wykonanie sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Janików u zbie-
gu ulic Krótka, Główna i Ogrodo-
wa, zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w miejscowości Krajów 
(wykonano boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej, plac 
zabaw, alejki spacerowe, ogrodze-
nie terenu oraz altanę), przebudo-
wa ul. Leśnej w Skrzyńsku na od-
cinku droga nr 12 ul. Słoneczna, 
ulic Konopnickiej, Żeromskiego, 
Brzozowej w Przysusze, ulic Polna 
i Strażacka w Smogorzowie (za-
płacono za aktualizację kosztorysu 
inwestorskiego, mimo ogłoszenia 
pięciu postępowań przetargowych 
nie wpłynęła żadna oferta na wy-
konanie zadania, zadanie ujęte do 
realizacji w roku 2018), przebudo-
wa drogi gminnej Kolonia Beźnik 
– Beźnik, ulic Dolna i Ogrodowa 
w miejscowości Lipno (zapłacono 
za aktualizację kosztorysu inwe-
storskiego, mimo przeprowadzenia 
pięciu postępowań przetargowych 
nie wpłynęła żadna oferta na wy-
konanie zadania, zadanie ujęte do 
realizacji w roku 2018), przebudo-
wa ulicy Południowej w Janikowie, 

ulic 11 Listopada i Dembińskich 
w Przysusze, opracowanie projek-
tów technicznych przebudowy ulic 
Czermińskiego i Polnej w Przy-
susze, zakup aparatów tlenowych 
dla OSP Przysucha i OSP Gliniec, 
poprawa bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie miasta Przysucha 
poprzez budowę monitoringu wi-
zyjnego, wykonanie dokumenta-
cji projektowej instalacji gazowej 
wraz z wymianą kotłów CO w PSP 
Nr 1 w Przysusze (zadanie w trak-
cie realizacji), wykonanie projektu 
termomodernizacji budynku przed-
szkola Nr 1 w Przysusze, dobudowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej na tere-
nie gminy (wykonano sieć wodno-
-kanalizacyjną w ul. Czermińskiego 
w Przysusze), budowa oświetlenia 
drogowego w ul. Kościuszkowców 
w Skrzyńsku, opracowanie doku-
mentacji projektowej na budowę 
oświetlenia w ul. Kościuszkowców 
w Skrzyńsku oraz ul. Południowej 
w Janikowie, dobudowa i remont 
oświetlenia ulicznego w ul. Dem-
bińskich w Przysusze (zadanie 
w trakcie realizacji), wykonanie 
szaty roślinnej na Placu 3-go Maja 
w Przysusze, studni zasilającej do 
nawodnienia szaty roślinnej oraz 
budowa gazonu kaskadowego, za-
kup przystanków autobusowych, 
opracowanie koncepcji zagospo-
darowania Placu Kardynała Wy-
szyńskiego, modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Janowie (wykonano 
termomodernizację budynku świe-
tlicy, wymianę stolarki okiennej, 
remont pomieszczeń i zagospo-
darowano teren wokół świetlicy), 
wykonanie projektu budowlanego 
świetlicy wiejskiej w Dębinach 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
(zadanie w trakcie realizacji). bu-
dowa budynku zaplecza socjalnego 
na stadionie miejskim w Przysusze 
(dokończenie zadania w roku 2018).

Stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich
Spośród dziewięciu zadań inwe-

stycyjnych realizowanych w cyklu 
dwu i wieloletnim, w 2017 roku 
wykonano i sfinansowano następu-
jące zadania: wykonanie sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Janików u zbiegu ulic Krótka, 
Główna i Ogrodowa, opracowanie 
dokumentacji projektowej na bu-
dowę oświetlenia w ul. Kościusz-
kowców w Skrzyńsku oraz w ul. 
Południowej w Janikowie, popra-
wa bezpieczeństwa publicznego na 
terenie miasta Przysucha poprzez 
budowę monitoringu wizyjne-
go. Kolejny raz został przesunię-
ty termin wykonania zadania pn. 
„Opracowanie dokumentacji tech-
niczno-kosztorysowej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w m. Zbo-
żenna”, w związku z brakiem zgody 
części mieszkańców na lokalizację 
sieci kanalizacji sanitarnej w ich 
działkach.
Na zadania inwestycyjne pn.: bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Ogrodowej w miejscowości Jani-
ków, budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Głównej 
w Smogorzowie, budowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej w ul. 
Dembińskich i Słonecznej w Przy-
susze i Skrzyńsku, modernizacja 
istniejącego oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Przysucha zło-
żono wnioski o uzyskanie wsparcia 
z WFOŚiGW. Planowana realizacja 
zadań w roku 2018.

Programy i projekty realizowane 
z udziałem środków europejskich
W 2017 r. Gmina realizowała dwa 
zadania inwestycyjne z udziałem 
środków europejskich, tj.: zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Krajów (poniesio-
ny wydatek 359.800,01 zł, w tym ze 
środków europejskich 228.940,75 zł 
i ze środków własnych 130.859,26 
zł), modernizacja świetlicy wiej-
skiej w Janowie (poniesiony wyda-
tek 191.432,98 zł, w tym ze środków 
europejskich 110.515 zł i ze środ-
ków własnych 80.917,98 zł).



politykę finansową warto kontynu-
ować.
– Ale przecież w budżecie gminy 
i miasta na następny rok pojawią 
się też nowe zadania i ich zrealizo-
wanie będzie obowiązkiem nowo 
wybranego Burmistrza…
– I tu odpowiem na drugą część py-
tania: tak, mam własne spostrzeże-
nia, priorytety, konkretne propozy-
cje. Będę chciał się nimi podzielić 
z mieszkańcami podczas spotkań 
przedwyborczych. Bardzo sobie 
cenię bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami, co niejednokrotnie udo-
wodniłem podczas tych trzech i pół 
roku pełnienia obowiązków Za-
stępcy Burmistrza. Uczestniczyłem 
niemal we wszystkich spotkaniach 
i uroczystościach ważnych dla róż-
nych środowisk naszej przysuskiej 
społeczności. Z uwagą wysłucha-
łem też każdego interweniujące-
go mieszkańca miasta czy gminy, 

próbując znaleźć dobre rozwiąza-
nie zgłoszonego problemu. Tak też 
wyobrażam sobie pełnienie Urzędu 
Burmistrza. Wiem też jak ważne 
jest w jaki sposób postrzegają na-
sze miasto i gminę inni. Wizerunek 
Przysuchy, obok efektów gospo-
darczych i inwestycyjnych budują: 
oświata, kultura i sport. Są to dzie-
dziny mi bliskie, o których rozwój 
będę dbać.
– Muszę zadać panu jeszcze jedno 
pytanie: czuje się pan samorzą-
dowcem?
– Bezwzględnie tak. Uważam, że 
każdy ma prawo do własnych po-
glądów politycznych, religijnych, 
ale Urząd Burmistrza to urząd 
apolityczny. Misją tego Urzędu jest 
dobrze służyć mieszkańcom, a nie 
partiom politycznym. Wiem, że to 
potrafię.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi
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Rozmawiamy z Adamem Pałganem Zastępcą Burmi-
strza Gminy i Miasta Przysucha

Wystartuje w wyborach

Adam Pałgan – ma 53 lata, wykształcenie wyższe pedago-
giczne. Ukończył podyplomowe studia trenerskie i  zarządzanie 
oświatą. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 2 i w Publicznym Gimnazjum. Od 
2002 r. pełnił funkcję dyrektora PSP nr 2, a od 2007 r. do 2015 r. 
był dyrektorem Publicznego Gimnazjum. Interesuje się sportem, 
historią, geografią i szeroko pojętą kulturą. Żonaty, ojciec dwój-
ki dzieci w wieku 25 i 23 lat.

– Za kilka miesięcy kończy się 
obecna kadencja władz samorzą-
dowych. Potwierdzi pan informa-
cję, że będzie pan kandydował na 
stanowisko Burmistrza Gminy 
i Miasta Przysucha?
– Tak, potwierdzam. Będę star-
tował w najbliższych wyborach 
samorządowych na Burmistrza 
Przysuchy. Prawie cztery lata temu 
zostałem powołany na stanowisko 
Zastępcy Burmistrza. Wcześniej 
przez 13 lat byłem dyrektorem PSP 
nr 2 i Publicznego Gimnazjum im. 
św. Stanisława Kostki w Przysusze 
i w naturalny sposób, bo zawo-
dowo, związany byłem z oświatą. 
Nominacja na Zastępcę Burmistrza 
była dla mnie nowym wyzwaniem 
i szansą na to, aby na moje rodzinne 
miasto i moją rodzinną gminę spoj-
rzeć nie tylko z perspektywy miesz-
kańca i pracownika oświaty, ale też 
z perspektywy pracownika Urzędu 
odpowiedzialnego za realizację po-
stanowień wybranego przez miesz-
kańców samorządu. Uważam, że tę 
szansę wykorzystałem dobrze.
– Jest pan zwolennikiem konty-
nuacji prowadzonej dotychczas 

polityki gospodarczej, społecznej 
w gminie czy ma pan własny „po-
mysł na Przysuchę”?
– Odpowiem tak: i jedno, i drugie. 
Koniec kadencji samorządu i Urzę-
du Burmistrza nie oznacza, że nowo 
wybrany Burmistrz otrzymuje czy-
stą kartę i zaczyna ją wypełniać 
od początku. Przede wszystkim 
w zakresie inwestycji infrastruktu-
ralnych kontynuacja jest koniecz-
na. Są w naszej gminie inwestycje 
zaplanowane do realizacji przez 
okres dwóch i więcej lat. Dotyczy 
to budowy sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, oświetlenia ulicznego, 
przebudowy dróg i wielu innych 
zadań np. z zakresu poprawy bez-
pieczeństwa. Tu kontynuacja jest 
niezbędna. Jako Zastępca Burmi-
strza uczestniczę w opracowywaniu 
budżetów rocznych gminy i miasta, 
i dzięki temu mam pełną świado-
mość oraz wiedzę, że w zakresie 
dbałości o stan infrastruktury na 
terenie gminy, prowadzona polityka 
jest konsekwentna i efektywna. Po-
nadto gmina jest w dobrej kondycji 
finansowej, wydatki i dochody się 
równoważą. Na pewno tak stabilną 

Inwestycja w Skrzyńsku ruszy?
Już po raz drugi przedstawiciele 
dużej, zagranicznej firmy, zain-
teresowanej inwestowaniem na 
nieruchomości przemysłowej zlo-
kalizowanej w Skrzyńsku, przy 
ul. Przemysłowej 25, spotkali się 
z Burmistrzem Przysuchy. Poten-
cjalnych inwestorów przyjął Za-
stępca Burmistrza Gminy i Mia-
sta Adam Pałgan. W spotkaniu 
uczestniczył też Starosta Przysu-
ski Marian Niemirski. Wszystko 
wskazuje na to, że zainteresowanie 
potencjalnego inwestora nierucho-
mością po dawnej RuppCeramice 
jest poważne. Inwestor posiada już 
audyt prawny interesującej go nie-
ruchomości i rozpoczął działania 
w celu uzyskania audytu technicz-
nego. Przedstawiciele potencjalne-
go inwestora odbyli też spotkanie 
z przedstawicielami Monier Brass 
– właścicielem nieruchomości 
w Skrzyńsku.
– Z przedstawicielami zagranicz-
nej firmy zainteresowanej inwe-
stowaniem w przysuskiej gminie 
spotkaliśmy się 24 kwietnia po 
raz pierwszy i 12 czerwca po raz 
drugi – mówi Zastępca Burmistrza 
Przysuchy Adam Pałgan. – Firma 
otrzymała od nas wcześniej nie-
zbędne dokumenty, w tym Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, potwierdzające 
przeznaczenie wymienionej nie-
ruchomości na cel produkcyjny. 

Jesteśmy gotowi prowadzić kolejne 
rozmowy. Mamy nadzieję, że in-
westycja ruszy. To duża szansa dla 
rozwoju gminy i miasta – dodaje 
Adam Pałgan.
Nieruchomość, obecnie nale-
żąca do firmy Monier Brass, 
zlokalizowana w Skrzyńsku 
i objęta Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego, 
ma przeznaczenie produkcyjne. 
Powierzchnia terenu to około 8.26 
ha, a powierzchnia użytkowa bu-
dynków produkcyjno – biurowych 
wynosi 14 037 m2.
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O bezpieczeństwie, porządku 
publicznym i przemocy w rodzinie
Na sesji Rady Gminy i Miasta, 7 
czerwca br. radni wysłuchali in-
formacji na temat bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz ochro-
ny przeciwpożarowej i przeciw-
powodziowej w gminie, a także 
raportu z realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie za 2017 rok. Informacje 
Radzie przedstawili: Komendant 
Powiatowy Policji w Przysusze 
insp. Adam Czyżewski, dowódca 

JRG Komendy Powiatowej PSP mł. 
bryg. Roman Świercz, Kamil Po-
tocki Prezes OSP Przysucha, dyrek-
tor M-GOPS w Przysusze Marzan-
na Seta, przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Przysusze 
Janusz Czubak oraz Marta Koło-
dziejczyk z Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Gminy i Miasta 
Przysucha.

Wakacje w świetlicy
Stowarzyszenie „Pomóż mi być” w Przysusze informuje, że w okresie waka-
cji 2018 r. świetlica środowiskowa będzie czynna w godzinach od 10:00 do 
14:00, w dniach od poniedziałku do piątku. Zarząd stowarzyszenia zaprasza 
dzieci i młodzież na wakacyjne zajęcia świetlicowe.

Wakacje z DK
Dom Kultury w Przysusze zaprasza dzieci i młodzież w okresie wakacji 2018 
r. na zajęcia klubów zainteresowań. Ponadto informuje, że 29 lipca w muszli 
koncertowej, w parku miejskim odbędzie się Przegląd Kapel Ludowych, a 15 
sierpnia Przegląd Zespołów Weselnych.
Szczegółowe informacje do uzyskania bezpośrednio w Domu Kultury.

Wakacje z M-GOPS
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze w okresie wakacji 
2018 r. planuje następujące działania na rzecz dzieci z terenu Gminy i Miasta 
Przysucha:
• zorganizowanie IV Festynu Wakacyjnego dla dzieci w piątek 6 lipca 2018 

r., w miejscowości Smogorzów;
• zorganizowanie w miesiącu sierpniu 2018 r. wycieczki do Centrum Zabaw 

Nauki i Doświadczeń Experymentarium – Manufaktura w Łodzi;
• obóz harcerski „ Pogodne Lato” w Gorzewie k/Gostynina na przełomie 

lipca i sierpnia 2018 r.

LGD uczciło
swój jubileusz

Konferencją zatytułowaną „10 lat 
we wdrażaniu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przez Lokalną 
Grupę Działania „Razem dla Ra-
domki”, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Razem dla Ra-
domki” uczciło jubileusz 10-lecia 
działalności. Konferencja odbyła 
się 18 czerwca br. w Gminnym Cen-
trum Informacji, Edukacji i Kultury 
w Zakrzewie.
Stowarzyszenie LGD „Razem dla 
Radomki” powstało w 2008 roku 
i działa w ramach europejskiego 
Programu LEADER – na rzecz 
rozwoju obszarów sześciu gmin 
województwa mazowieckiego. Są 
to gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przy-
sucha, Wieniawa, Wolanów oraz 
Zakrzew. Podczas jubileuszowej 
konferencji Prezes Stowarzyszenia 
Cezary Nowek przedstawił doko-
nania LGD w minionym dziesię-
cioleciu. Podkreślił, że w ramach 
Programu LEADER na okres lat 
2009-2023, LGD „Razem dla Ra-
domki” pozyskała ponad 20 mi-
lionów złotych, dzięki którym 
zrealizowano ponad 40 inwestycji 
z zakresu rozwoju infrastruktury 
publicznej, dofinansowano ponad 
40 projektów z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości i ponad 140 pro-
jektów grantowych – małych inicja-
tyw lokalnych, realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, instytucje 
kultury i grupy nieformalne.
Wśród projektów zrealizowanych 
z dofinansowaniem przez LGD 
środkami UE, jest 
wiele inicjatyw 
z terenu gminy 
Przysucha. Przy-
pomnijmy nie-
które z nich: bu-
dowa Wiejskich 
Ośrodków Kultu-
ry w Woli Więcie-
rzowej i Kozłow-
cu, budowa tras 
Nordic Walking 
w gminie Przy-

sucha, Ławeczka Kolberga, liczne 
wydawnictwa wydane przez Domu 
Kultury, turnieje sportowe, festy-
ny, jarmarki folkowe w Skrzyńsku, 
promowanie regionalnych tradycji 
kulinarnych, organizacja jubileuszy: 
20-lecia samorządu, 20 – i 25-lecia 
Chóru Canto, organizacja Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, obchodów 
Dni Przysuchy, Dni Kolbergow-
skich, chóralnych spotkań „Z wi-
zytą u Kolberga” i wiele innych. 
Beneficjentami otrzymanego dofi-
nansowania są: Gmina Przysucha, 
Dom Kultury oraz stowarzyszenia 
i indywidualni przedsiębiorcy. Part-
nerami LGD są: przysuskie mu-
zeum i publiczna biblioteka.
Dokonania LGD w minionym dzie-
sięcioleciu zostały docenione: Sa-
morząd Województwa Mazowiec-
kiego uhonorował Stowarzyszenie 
Medalem Pamiątkowym Pro Ma-
sovia, a osoby aktywnie działające 
na rzecz stowarzyszenia dyplomami 
uznania od Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Wręczyli je 
Bożenna Pacholczak wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Mazowsza i Zbi-
gniew Gołąbek radny Sejmiku.
Wśród uhonorowanych dyplomami 
uznania od Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego są: Burmistrz 
Przysuchy Tadeusz Tomasik – Wi-
ceprzewodniczący Rady Stowa-
rzyszenia „Razem dla Radomki”, 
Sekretarz GiM Przysucha Stanisław 
Wiaderek – Wiceprezes Zarzą-
du Stowarzyszenia i radna Rady 

GiM Przysucha Krystyna Bielaw-
ska – członek komisji rewizyjnej 
Stowarzyszenia. Ponadto liderzy 
stowarzyszenia otrzymali okolicz-
nościowe grawertony. Wśród osób 
uhonorowanych okolicznościowym 
grawertonem jest Prezes Towarzy-
stwa Kulturalnego im. Oskara Kol-
berga w Przysusze Jerzy Kwaśniew-

ski – członek Rady Stowarzyszenia 
LGD „Razem dla Radomki”. Na 
konferencji Przysuchę reprezen-
towali także Zastępca Burmistrza 
Adam Pałgan i dyrektor Domu Kul-
tury Mirosław Pilipczuk. Muzyczną 
oprawę konferencji zapewniła Ka-
pela Jana Wochniaka z Wieniawy.

Informacja o programie „Dobry Start” 
– Ewa Pogorzała Kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych

Rządowy program „Dobry Start” realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przysusze. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez 
Dział Świadczeń Wychowawczych czyli dział, który obsługuje obecnie świadczenie wy-
chowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą wydawane i przyjmowane 
od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną /papierową/, a drogą elekrtoniczą 
można składać wnioski od 1 lipca do 30 listopada. Online można złożyć wniosek przez 
stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. 
Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Wniosek składa 
się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
ubiegajacej się o przedmiotowe świadczenie.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają 
je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje także 
w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko przed rozpoczeciem roku szkolne-
go w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia. Co ważne – program 
nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani 
w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół 
policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Świadczenie dobry start przysługuje wy-
łącznie dzieciom uczącym się w szkole.
Każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzy-
ma 300 zł bez względu na dochód rodziny. Jedyny wyjątek jest w sytuacji gdy dziecko, 
zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców roz-
wiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porów-
nywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się 
każdemu z rodziców w wysokości 150 zł. Świadczenie Dobry Start będzie realizowane 
na wskazane we wniosku konto bankowe.
Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, szczególnie ważną dla rodzin, których 
członek rodziny przebywa poza granicami kraju. Świadczenie dobry start nie podlega 
unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zatem takie rodziny nie będą 
musiały czekać na rozstrzygnięcie wojewody, jak ma miejsce w przypadku świadczena 
wychowawczego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samo-
dzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka 
przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
I jeszce jedna informacja. W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona proce-
dura. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na 
podany we wniosku adres e-mail, a nie, jak w przypadku innych świadczeń, decyzję 
administracyjną. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o  przyznaniu 
świadczenia będzie można będzie odebrać osobiście.
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Uniwersy tet  Trzeciego Wieku w Przysusze 
kończy rok akademicki  2017/2018
Podróż do Afryki
„W drodze na najwyższe szczyty Afryki – Tanzania, Kenia, Uganda, 
Rwanda, Burundi” – to temat wykładu w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Przysusze, przeprowadzonego 22 maja przez Roberta Gondka – 
podróżnika, fotografa i miłośnika Afryki, który odwiedził 19 afrykańskich 
państw. O pięciu z nich opowiedział studentom UTW.

Obszerna informacja o wykładzie na www.pedekprzysucha.pl

Organizacja wykładu w ramach UTW w Przysusze przygotowana przez 
Dom Kultury w Przysusze, współfinansowane jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem 
dla Radomki”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ra-
mach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Ku niepodległości”
To temat wykładu odbytego 7 czerwca, który kolejno prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie: dr Kazimierz Szałata, ks. prof. Jan Przybyłowski i pani Mira Jankowska. Podczas 
wykładu poruszano sprawy dotyczące ojczyzny, zarówno tej małej, zaczynającej się od rodziny, po pojęcie ojczy-
zny szeroko rozumiane.
Natomiast 21 czerwca słuchacze UTW udali się do Warszawy na wykład „Prymas Wyszyński na rzecz niepodle-
głej”.
Wykład został dofinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie. Projekt: „Edukacja osób z grupy 50+ działanie: Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Przysusze” przez Dom Kultury w Przysusze, 
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Galeria zdjęć z wykładów na www.pedekprzysucha.pl

Juwenalia na szóstkę z plusem
Po raz pierwszy w Przysusze od-
były się juwenalia – Święto Stu-
dentów. Uczestniczyli w nich stu-
denci przysuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 13 czerwca na 
Placu Kolberga zabrzmiała mu-
zyka, a Plac wypełnił się pięknie 
przystrojonymi postaciami.
Studenci zgromadzili się najpierw 
w Domu Kultury, następnie prze-
maszerowali na Plac Kolberga 

przy dźwiękach muzyki. Zastęp-
ca Burmistrza Gminy i Miasta 
Przysucha Adam Pałgan powitał 
przybyłych studentów, symbolicz-
nie przekazał władzę w mieście 
i życzył dobrej zabawy. Razem 
z Sekretarzem Gminy i Miasta 
Stanisławem Wiaderkiem wręczyli 
studentom birety studenckie. Pod-
czas juwenaliów studenci bawili się 
śpiewając i tańcząc w rytm utwo-

rów muzycznych wykonywanych 
przez zespół w składzie: Magda 
Jasińska, Karol Sionek, Waldemar 
Rek, Dominik Szymczyk i Roman 
Gorzewski. Podczas juwenaliów 
na przygotowanych przez Bożenę 
Michałek i studentów z grupy pla-
stycznej podkładach, uczestnicy 
zabawy mogli wspólnie malować 
kamieniczki znajdujące się na Placu 
Kolberga. Dzieła te będzie można 

obejrzeć w Domu Kultury. W juwe-
naliach uczestniczyli leśnicy z Nad-
leśnictwa Przysucha, prezentując na 
swoim stoisku eksponaty i wydaw-
nictwa o lesie, policjanci z Powiato-
wej Komendy Policji w Przysusze, 
prowadząc rozmowy o bezpieczeń-
stwie i druhowie z OSP Przysu-
cha, którzy zaprezentowali zasady 
udzielania pierwszej pomocy. To 
były juwenalia na szóstkę z plusem!

Galeria zdjęć z juwenaliów na 
www.pedekprzysucha.pl
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19. Dni Przysuchy

Święto miasta w nowej odsłonie
Tradycyjnie w pierwszy weekend 
czerwca Przysucha obchodziła swo-
je święto. 19. Dni Przysuchy, odbyte 
w sobotę 2 czerwca, zorganizowano 
tym razem nie w miejskim parku, 
ale na terenie Przysuskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej. Na jej 
obszernym terenie stanęły: impo-
nująca estrada, liczne stoiska ga-
stronomiczne, powiewały kolorowe 
balony, pachniało watą cukrową. 
Atrakcją dla dzieci były dmuchane 
zjeżdżalnie i wesołe miasteczko, 
a w nim karuzele dla dużych i ma-
łych, trampolina oraz tor z elek-

trycznymi samochodzikami. Wabi-
ły stoiska z zabawkami i gadżetami. 
Poczęstunek z tradycyjnych potraw 
regionalnych przygotowały panie 
z Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet 
Skrzynno.
Przybyłych na rodzinny festyn 
przywitali: Tadeusz Tomasik Bur-
mistrz Gminy i Miasta Przysucha 
i Mirosław Pierzchała Przewodni-
czący Rady GiM. Koncerty, które 
trwały do późnych godzin wie-
czornych zainaugurowali muzycy 
i śpiewacy działający przy Domu 
Kultury w Przysusze: Przysuska 

Orkiestra Dęta i Nauczycielski 
Chór Canto. Przypomnijmy, że or-
kiestra i chór za swoją działalność 
na rzecz rozwoju kultury Mazowsza 
zostały uhonorowane przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckie-
go Medalem Pamiątkowym „Pro 
Masovia”. Orkiestra na jubileusz 
60-lecia działalności w 2014 roku, 
a chór na jubileusz 20-lecia dzia-
łalności w 2013 roku. Dodajmy, że 
Chór Canto w bieżącym roku ob-
chodzi 25-lecie twórczego działa-
nia i z tej okazji występuje z dwoma 
jubileuszowymi koncertami: pierw-
szym podczas 19. Dni Przysuchy, 
drugim 16 czerwca (relacja na str. 
12). W świąteczny dla Przysuchy 
weekend chórzyści zaśpiewali m.in. 

takie utwory jak: Laura i Filon, 
Kare konie, Besame mucho, Sway, 
Pod niebem Paryża, Greckie wino. 
Na estradzie wystąpił także znany 
przysuszanom solista Łukasz Cie-
cierski. Był to wyjątkowy koncert. 
W godzinach wieczornych publicz-
ność bawiły też zaproszone zespo-
ły: M-Power, Classic, Weekend oraz 
Ivan Komarenko.
Nad bezpieczeństwem bawiących 
się uczestników festynu czuwa-
ła firma ochroniarska i strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
Przysucha.
Organizatorem 19. Dni Przysu-
chy było Stowarzyszenie Akade-
mia Pomocy, a głównym sponso-
rem Gmina i Miasto Przysucha.
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59. Dni Kolbergowskie

Przegląd folkloru i ludowa zabawa
XIX Mazowiecki Przegląd Folk-
loru odbyty w ramach 59. Dni 
Kolbergowskich zgromadził 
w miejskim parku, w Przysu-
sze tłumy sympatyków muzyki 
ludowej. Na scenie muszli kon-
certowej, w niedzielę 3 czerwca 
zaprezentowało się 31 zespołów 
śpiewaczych, 15 kapel ludowych, 
14 solistów śpiewaków i 5 solistów 
instrumentalistów.
Występy uczestników przeglądu 
rozpoczęły się w godzinach rannych 
i trwały do późnego popołudnia. 
W czasie, gdy z estrady dobiegały 
dźwięki oberków, polek czy ludo-
wych przyśpiewek, można było od-
wiedzić liczne stoiska i podziwiać 
wyroby sztuki ludowej, posmako-
wać miodu ze zbiorów przysuskich 
pszczelarzy, porozmawiać z leśni-
kami z Nadleśnictwa Przysucha, 
popróbować regionalnych potraw 
przygotowanych przez panie ze Sto-
warzyszenia Razem dla Skrzyńska 
i KGW Janików „Zakręcone babki” 
czy ulegając atmosferze zabawy, 
potańczyć przy akompaniamencie 
muzyków, koncertujących w parku, 
na murawie.
Wykonawców zgłoszonych do XIX 
Mazowieckiego Przeglądu Folkloru 
oceniało jury w składzie: przewod-
niczący Adolf Krzemiński – Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego Delegatura w Rado-
miu oraz Anna Borucka-Szotkow-
ska – Program II Polskiego Radia 
Radiowe Centrum Kultury w War-
szawie i Ewa Sławińska-Dahlig – 

entnomuzykolog. Jury postanowiło 
w kategorii zespołów śpiewaczych 
przyznać 5 równorzędnych I na-
gród. Zdobyły je Zespoły Śpiewa-
cze: „Zakukała Kukułecka” z Ga-
łek Rusinowskich, „Przystalanki” 
z Przystałowic Małych, „Gałcunec-
ki” z Gałek Rusinowskich, „Kumo-
sie” z Sadkowa, gm. Szydłowiec 
i „Mirowianki” z Mirowa Starego.
 W kategorii kapel ludowych cztery 
równorzędne I miejsca wywalczyły 
kapele: Rodzinna Kapela Foktów 
z Ostrołęki, gm. Przytyk, Kapela 
Henryka Gwiazdy z Radomia, Ka-
pela Braci Pańczaków i Adama Tar-
nowskiego z Sadów, gm. Potworów 
i Kapela Wiesławy Gromadzkiej 
z Kamienia, gm. Wieniawa.
W kategorii soliści śpiewacy I na-
grodę przyznano 2 solistkom: Kry-
stynie Ciesielskiej z Brogowej, gm. 
Rusinów i Zofii Rojkiewicz z Ryko-
wa, gm. Wieniawa.
W kategorii soliści instrumentaliści 
I nagrodą jury wyróżniło 2 instru-
mentalistów: Jana Kmitę z Przysta-
łowic Małych, gm. Rusinów i Zbi-
gniewa Ciechowicza z Rdzowa, gm. 
Potworów.
Ponadto Komisja Konkursowa wy-
typowała na Ogólnopolski Festi-
wal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą: solistę 
śpiewaka: Krystynę Ciesielską 
z Brogowej, gm. Rusinów i Zofię 
Rojkiewicz z Rykowa, gm. Wie-
niawa; solistę instrumentalistę: Jan 
Kmitę z Przystałowic Małych, gm. 
Rusinów i Zbigniewa Ciechowicza 

z Rdzowa, gm. Potworów; Rodzin-
ną Kapelę Foktów z Ostrołęki, gm. 
Przytyk, Kapelę Braci Pańczaków 
i Adama Tarnowskiego z Sadów, 
gm. Potworów oraz Zespoły Śpie-
wacze: „Zakukała Kukułecka” 
z Gałek, gm. Rusinów i „Mirowian-
ki” z Mirowa Starego.
Komisja wytypowała także laure-
atów do Bukowiny Tatrzańskiej na 
Festiwal Folkloru Polskiego „Saba-
łowe Bajania”. Są to: Zespół Śpie-
waczy „Przystalanki” z Przystało-
wic Małych, gm. Rusinów, solistka 
śpiewaczka Maria Siwiec z Gałek 
Rusinowskich, gm. Rusinów i soli-
sta instrumentalista Zbigniew Cie-
chowicz z Rdzowa, gm. Potworów.
Nagrody laureatom przeglądu 
wręczali m.in.: Tadeusz Tomasik 
Burmistrz Przysuchy i Jerzy Kwa-
śniewski Prezes Towarzystwa Kul-

turalnego im. Oskara Kolberga.
Przegląd Folkloru uatrakcyjnił 
występ Regionalnego Zespołu 
„Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”. Na 
organizację imprezy Towarzystwo 
Kulturalne im. Oskara Kolberga 
w Przysusze otrzymało dofinanso-
wanie w kwocie 20 tys. zł z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz 14 tys. zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.
Organizatorami XIX Mazowiec-
kiego Przeglądu Folkloru – 59. Dni 
Kolbergowskich byli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Przysucha, To-
warzystwo Kulturalne im. Oskara 
Kolberga w Przysusze, Dom Kultu-
ry w Przysusze, LGD „Razem dla 
Radomki”, Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze.
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Międzynarodowy Dzień Rodzin
– święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – obchodzone jest w Przysu-
sze uroczyście. W placówkach oświatowych odbyły się festyny rodzinne oraz spo-
tkania integracyjne.

Rodzinnie w atmosferze zabawy

Święto Rodzinne w Mariówce

„Polska, to taka duża rodzina” – 
pod takim przewodnim hasłem 5 
czerwca odbył się festyn rodzin-
ny zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Pomóż mi być” 
w Przysusze. Uczestniczyły w nim 
dzieci i młodzież z prowadzonego 
przez stowarzyszenie Niepublicz-
nego Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego, ich rodziny, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
placówek oraz władz miasta i gmi-
ny. Przybyłych przywitała prezes 
stowarzyszenia Halina Reguła. Ży-
czenia wspaniałej zabawy uczest-

nikom festynu oraz życzenia z oka-
zji minionych: Dnia Matki i Dnia 
Dziecka, złożył Adam Pałgan 
Zastępca Burmistrza Przysuchy, 
przekazując jednocześnie dla dzieci 
kosz słodyczy. Własnoręcznie wy-
konanymi maskotkami obdarowali 
wychowanków NSOSW podopiecz-
ni Fundacji Razem z Ruskiego Bro-
du. Do wspólnej zabawy dołączyła 
młodzież z koła PCK ZS im. Jana 
Pawła II w Przysusze wraz z opie-
kunami, która wcześniej zorganizo-
wała akcję charytatywną na rzecz 
jednego z podopiecznych stowarzy-
szenia „Pomóż mi być”.

o fladze” Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Z programem arty-
stycznym wystąpiły także najmłod-
sze dzieci z Ośrodka. Dodatko-
wymi atrakcjami były: dmuchana 
zjeżdżalnia, zaproszenie na lody 
i wspólnego puszczania ogromnych 
baniek mydlanych. Dodajmy, że rok 
temu Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Pomóż 
mi być” w Przysusze obchodziło 
jubileusz 10-lecia działalności.

Festyn odbyty z okazji Święta Ro-
dziny był okazją do zaprezentowa-
nia osiągnięć dzieci, uczestniczą-
cych w prestiżowych konkursach 
recytatorskich, plastycznych czy 
turniejach sportowych. Wśród wy-
stępujących na festynie laureatów 
tych konkursów ujęła wszyst-
kich Karolina Kopytowska, która 
przepięknie wyrecytowała „Pieśń 

Obchodzone w maju i czerwcu Dni: 
Matki, Ojca i Dziecka stały się oka-
zją do zorganizowania w niedzielę 
10 czerwca Święta Rodziny w Ka-
tolickiej Szkole Podstawowej im. 
św. Królowej Jadwigi w Mariówce. 
Uroczystość rozpoczęła msza św. 
w kościele parafialnym, w Smo-
gorzowie, celebrowana w intencji 
rodzin. Następnie w auli szkolnej 
uczniowie ze szkolnego koła teatral-
nego przedstawili obrazek scenicz-
ny pt.: „W poszukiwaniu szczęścia”, 
opowiadający o życiu młodego 

Hansa Chrystiana Andersena, przy-
gotowany pod kierunkiem p. Jo-
anny Kwintal, nauczycielki języka 
polskiego. Wystąpili też uczniowie 
klas I – III i zaprezentowali bogaty 
program artystyczny. Rodzice mo-
gli podziwiać swoje dzieci w róż-
norodnych występach scenicznych. 
Był taniec, śpiew, wiersze i utwory 
muzyczne, a nawet zagrała orkie-
stra. Rodziców dzieci obdarowały 
upominkami. Spotkanie zakończył 
słodki poczęstunek.

Dzień Rodziny w oddziałach przed-
szkolnych przy Katolickiej Szkole 
Podsta-wowej w Mariówce obcho-
dzono 27 maja. Na szkolnej scenie 
Mariówki wystąpiły dzieci z dwóch 
grup wiekowych. Najpierw z grupy 
Jeżyka Tuptu-sia, czyli trzylatków 
i czterolatków. Maluchy odważnie 
wkroczyły na scenę i wykonały dla 
swoich rodziców wiersze oraz kilka 
piosenek. Utwory w ich wykonaniu 
były wykonywane z pełnym zaan-
gażowaniem i budziły uśmiech oraz 
wzruszenie. Grupa dzieci pięciolet-

Rozpoczęli modlitwą w intencji rodziny Maluchy na scenie nich i sześcioletnich podzieliła swój 
występ na dwie części. W pierwszej 
dzieci wykonały piosenki i wier-
sze o charakterze patriotycznym, 
nawiązując do 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
W drugiej części zaprezentowały 
wiersze i piosenki dedykowane ro-
dzicom. Każdemu rodzicowi miło 
było zobaczyć swoje dziecko na 
scenie. Każdemu dziecku miło było 
otrzymać od Mamy i Taty uśmiech 
i brawa. Występy przedszkolaków 
były miłym sposobem na spędze-
nie dnia całkiem zwyczajnie, ale 
razem.
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Dzień Rodziny w PSP 2

Czytać….pięknie „Na jagody” z „zerówką”

8 czerwca w Oddziale Przedszkol-
nym trzy i czterolatków, w PSP nr 
2 w Przysusze odbył się „Dzień Ro-
dziny”. Spotkanie rozpoczął występ 
artystyczny dzieci z grupy Biedro-
nek. Oprócz recytacji wierszyków, 
maluchy wykonały kilka piosenek, 
w tym jedną po angielsku. Występ 
zakończył wspólny z rodzicami 
i rodzeństwem taniec do melodii 
„Piosenka wiosenka”. Po części ar-
tystycznej przyszedł czas na grilla 

i słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Skoki na dmu-
chańcu, malowanie twarzy, pokaz 
baniek mydlanych, malowanie na 
folii – to tylko niektóre z atrakcji, 
które czekały na uczestników wy-
darzenia. Wiele radości rodzicom 
przyniosła aukcja portretów, które 
wykonały ich pociechy. Dochód ze 
sprzedaży będzie przeznaczony na 
pomoc bezdomnym psom ze schro-
niska w Przysusze.

Konkurs Pięknego Czytania to wy-
darzenie, na które czekają wszyscy 
miłośnicy literatury. W tym roku 
odbył się on 28 maja w PSP nr 2 
przy ulicy Warszawskiej, gdzie 
w bibliotece szkolnej czytano frag-
menty ulubionych powieści pod 
okiem jury, w skład którego we-
szli nauczyciele języka polskiego, 
biblioteki i świetlicy. Największą 
popularnością cieszyły się powieści 

J.K. Rowling, A. Christie, C. R. Za-
fona oraz C. S Levisa. Nagrodzeni 
książkami zwycięzcy tegorocznego 
konkursu to Magdalena Sompolska 
kl. III B – miejsce I, Wiktoria Ka-
zała z kl. II B – miejsce II, Magda-
lena Siciarz z kl. II C – miejsce III. 
Organizatorzy konkursu gratulują 
i zachęcają do uczestnictwa w ko-
lejnych jego edycjach.

Na zaproszenie szkolnej biblioteki 
PSP w Skrzyńsku uczestniczyłam 
w zajęciach klas IV oraz w akcji 
czytania dzieciom z klasy „zero-
wej”. Wspólnie poszliśmy „Na ja-

gody”, ja czytałam, a dzieci z za-
interesowaniem słuchały pięknej 
poetyckiej opowieści Marii Ko-
nopnickiej. Miło było być gościem 
dzieci i szkolnej biblioteki!

H. Jacobi

Pod takim hasłem odbył się 12 
czerwca Festyn Rodzinny w Sa-
morządowym Przedszkolu Nr 1 
w Przysusze. Celem przedszkolnej 
imprezy, organizowanej co roku od 
wielu już lat, jest integracja środo-
wisk: rodzinnego, przedszkolnego 
i lokalnego, zainteresowanie dzia-
łaniami podejmowanymi przez 
przedszkole. Było więc wesoło, 
kolorowo i tanecznie. Przedszkolny 
ogródek udekorowany został balo-
nami i barwnymi transparentami. 
Wszystkim za wspólnie spędzony 
rok w przedszkolu, za zaangażo-
wanie w życie przedszkolne i po-
moc w zorganizowaniu festynu 
podziękowała dyrektor placówki 
Wiesława Gembczyńska. Festyn 
uatrakcyjniły występy dzieci oraz 
wspólny udział z rodzicami i gość-
mi w licznych konkursach. Była też 
loteria fantowa, słodka kawiarenka, 
zabawa z bańkami mydlanymi oraz 
stoisko fryzur i malowania twarzy, 
obsługiwane przez uczennice ZS 

Nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze. 
Edukacyjne zabawy z dziećmi pro-
wadzili pracownicy Nadleśnictwa 
Przysucha, funkcjonariusze policji 
i straży pożarnej. Na festynie na-
grodzono też zwycięzców przed-
szkolnego konkursu poetyckiego 
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, 
zorganizowanego w ramach ob-
chodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Rodzina, to najlepsza drużyna

„Książki to mądrość, kochajcie 
książki”
23 maja w PSP nr 2, w Przysusze 
odbyła się akademia z okazji Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autor-
skich. Uczniowie klasy IVa przy-
gotowali przedstawienie ukazujące 
historię powstania książki i mate-
riałów piśmienniczych na przestrze-
ni wieków do dnia dzisiejszego. Po-
kaz uatrakcyjnili nietuzinkowymi 
rekwizytami symbolizującymi eta-

py powstawania książki oraz pio-
senkami: „Witajcie w naszej bajce”, 
pochodzącej z filmu „Akademia 
Pana Kleksa” i „Moja fantazja”. 
Widownia nagrodziła wykonawców 
gromkimi brawami, a szkolna bi-
bliotekarka i pani dyrektor zachęci-
ły najmłodszych do korzystania ze 
zbiorów biblioteki.
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Przysuszanin gra na piaskach całej Polski
Słoneczna pogoda oraz wysokie 
temperatury nadeszły do nas sto-
sunkowo szybko, a wraz z nimi se-
zon siatkówki plażowej 2018. Jed-
nym z zawodników rywalizujących 
na piaskach całej Polski jest przysu-
szanin – Michał Korycki, grający 
w zespole z Martinem Chiniewi-
czem pochodzącym z Warszawy.
Jest to drugi wspólny sezon przy-
susko-warszawskiego teamu. W ze-
szłym roku Korycki wraz z Chinie-
wiczem zostali sklasyfikowani na 
8 miejscu w rankingu krajowym, 
a na turnieju finałowym Mistrzostw 
Polski zajęli 9 lokatę. Nasi zawodni-
cy swoje przygotowania do sezonu 
2018 zaczęli już w październiku od 
treningów motorycznych, natomiast 
od stycznia regularnie spotykali się 
na treningach plażowych w krytej 

hali z piachem w Warszawie. Po-
nadto obyli 11 – dniowy obóz na 
Teneryfie, miesiąc przed pierwszy-
mi startami.
Osiem miesięcy ciężkiej pracy 
przełożyło się na wyniki przysusko-
-warszawskiego duetu. W turnie-
jach towarzyskich poprzedzających 
cykl Mistrzostw Polski, Korycki 
oraz Chiniewicz ani razu nie ukoń-
czyli zawodów poza podium, zwy-
ciężając na turnieju w Łodzi, zaj-
mując drugie miejsca na zawodach 
w Warszawie, a także trzecie miej-
sce na słynnej już Plaży Gotyku 
w Poznaniu. Dotychczas rozegrali 
także dwa turnieje Eliminacyjne 
do Mistrzostw Polski w Zbąszyniu 
oraz w Toruniu, gdzie w obu przy-
padkach zostali sklasyfikowani 
na 7 pozycji, co daje im również 

7 miejsce w rankingu Mistrzostw 
Polski.
Warto wspomnieć o firmach z po-
wiatu przysuskiego takich jak Le-
wiatan, Dalmet, Media Project Gro-

up, Bank Spółdzielczy w Przysusze 
oraz Tompex, które postanowiły 
wesprzeć parę Chiniewicz/Korycki 
w sezonie 2018. To właśnie dzięki 
nim, nasi zawodnicy mogą rozwijać 
swoje umiejętności i rywalizować 
w zawodach na terenie całej Polski.

Złoty ciężarowiec
W dniach od 9 do 12 czerwca br. 
w Katowicach odbyły się XI Ogól-
nopolskie Letnie Igrzyska Olim-
piad Specjalnych, w których wziął 
udział wychowanek Niepublicznego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Przysusze – 
Jacek Czerwonka. Reprezen-
tował on Mazowiecki Oddział 
Olimpiad Specjalnych w trój-
boju siłowym. W poszczegól-
nych konkurencjach uzyskał 
następujące wyniki; przysiad 
– 185 kg (złoty medal), wy-
ciskanie – 110 kg (brązowy 
medal), martwy ciąg – 212,5 
kg (złoty medal), co daje re-
zultat w kombinacji trójbojo-
wej 507,5 kg i Złoty Medal! 

Wyniki, które osiągnął, mogą za-
pewnić mu udział w Światowych 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. 
Jacek trenuje na siłowni ośrodka 
pod opieką p. Łukasza Markiewi-
cza. Gratulujemy!

Oskar po wiosennej rundzie
Zakończyły się rozgrywki rundy 
wiosennej IV ligi. Łącznie w sezo-
nie 2017/2018 MKS Oskar Przysu-
cha rozegrał 30 spotkań, zdobył 54 
punkty, kończąc sezon na 6. miej-
scu w tabeli.
Ostatnie półtora miesiąca rundy 
wiosennej minęły Oskarowi pod 
znakiem dobrych meczów i zwy-
cięskich goli oraz bolesnej porażki. 
Przypomnijmy, że w maju towarzy-
szyła piłkarzom dobra passa. Wyni-
kiem 4:2 zakończyło się spotkanie 
z LKS Sparta Jazgarzew, gole dla 
Oskara zdobyli: Przemek Śliwiński, 
Patryk Gil i Paul Mnguni. Kolejne 
zwycięstwo wywalczyli w meczu 
z LKS Promna. Wynik 3:0 zapew-
nili: Patryk Czarnota, Przemysław 
Śliwiński i Patryk Gil. Kolejny 
mecz rozegrany z LKS Perła Złoto-
kłos, zakończony wygraną 1:0 i go-
lem Przemysława Śliwińskiego dał 
Oskarowi pozycję wicelidera! Nie-
stety, remis 3:3 z Naprzód Skórzec 
(bramki dla Oskara: Jakub Sapieja 
z karnego, Adam Najdzik i Przemy-

sław Śliwiński) sytuację pogorszył. 
Nie poprawił jej mecz zakończony 
także remisem 2:2 z MKS Piasecz-
no. Bramki zdobyli Patryk Czar-
nota i Jakub Sapieja. Natomiast 2 
czerwca Oskar boleśnie przegrał 
z KS Pilicą Białobrzegi 0:7, a 9 
czerwca z LKS Mszczonowianką 
Mszczonów 0:3. Ostatnie, finałowe 
spotkanie wiosennej rundy, z KS 
Energią Kozienice, piłkarze Oskara 
wygrali w dobrym stylu, osiągając 
wynik 4:1. Bramki zdobyli: Zagór-
ski dwie, P. Gil, Sapieja.

Rower nagrodą za wiedzę
Młodzież z Gimnazjum w Przy-
susze po raz kolejny wzięła udział 
w Rowerowym Zlocie Gwieździ-
stym, organizowanym przez Zwią-
zek Gmin „Radomka” 15 czerwca 
br. nad zalewem w Domaniowie. 
W tym roku impreza rowerowa 
dla gimnazjalistów 
została zorganizo-
wana po raz piętna-
sty i zakończyła się 
sukcesem dla gim-
nazjalistki z Przy-
suchy. Daria Motyl 
– uczennica klasy II 
Gimnazjum w Przy-
susze zajęła drugie 
miejsce w konkursie 
Wiedzy o Związku 
Gmin „Radomka” 
i otrzymała wspania-
łą nagrodę w postaci 
wysokiej klasy rowe-

ru. Darii na miejscu gratulowali: 
Tadeusz Tomasik Burmistrz Przy-
suchy – członek Zarządu Związku 
Gmin „Radomka” i Krystyna Bie-
lawska radna Rady Gminy i Miasta 
Przysucha – członek Zgromadzenia 
Związku Gmin „Radomka”.

Przysucha kibicowała kolarzom
W dniach 31maja – 3 czerwca od-
była się 13. edycja Międzynarodo-
wego Wyścigu Szlakiem Walk Ma-
jora Hubala. Uczestniczyły w nim 
24 drużyny z wielu krajów. Trasa 
wyścigu wiodła przez teren przy-
suskiej gminy oraz ulicami Przy-
suchy. W piątek 1 czerwca przy-

suszanie mieli okazję kibicować 
kolarzom z Polski, Austrii, Czech, 
Holandii czy Niemiec. Wyścig ko-
larski „Szlakiem walk mjr Huba-
la” pierwszy raz został rozegrany 
w 2000 r. i nie po raz pierwszy jego 
trasa biegła przez Przysuchę.
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Druk:

Dzieci Rodzicom
Dzień Matki i Dzień Ojca przysuskie przedszkolaki uczciły jak co roku wspaniałymi 
występami na scenie Domu Kultury, dedykując je rodzicom.

Rodzice Dzieciom
Dzień Dziecka w tym roku, w Przysusze rodzice uatrakcyjnili występem na scenie 
Domu Kultury, grając dla najmłodszych baśń o Czerwonym Kapturku.

Przedszkolaki z „Jedynki” na ludowo

Przedszkolaki z „Trójki” koncertowo

Życzenia i gratulacje

Rodzice aktorami

Już po raz 14. odbył się w Przysu-
sze Festiwal Ludowy pod hasłem: 
„Dla Ciebie Mamo, dla Ciebie 
Tato”. Festiwal organizowany jest 
przez Samorządowe Przedszkole nr 
1, a na scenie przysuskiego Domu 
Kultury piosenką i tańcem dzieci 
składają życzenia rodzicom z oka-
zji Dnia Matki i Dnia Ojca. W tym 
roku uroczystość odbyła się 24 
maja. Przedszkolaki wraz ze swoimi 
wychowawczyniami przygotowały 
program artystyczny popularyzu-

jący piosenki, taniec i zabawę lu-
dową, bowiem celem festiwalu jest 
także kształtowanie wrażliwości 
muzycznej i poczucia głębokiego 
związku z kulturą i tradycją ojczy-
stych regionów. Otwarcia Festiwa-
lu dokonała dyrektor przedszkola 
Wiesława Gembczyńska. Na scenie 
zaprezentowała się każda z grup. 
Przedszkolaki wystąpiły w barw-
nych, ludowych strojach, a ich po-
pisy były wzruszające.

„Cudownych rodziców mam” – to 
piosenka odśpiewana przez wszyst-
kie dzieci z Samorządowego Przed-
szkola nr 3 i oddziałów przedszkol-
nych a i b PSP nr 2 w Przysusze 
podczas koncertu 25 maja, zorga-
nizowanego z okazji Dnia Matki 
i Dnia Ojca. Wszystkich przybyłych 
na koncert do Domu Kultury witały 
dzieci z grupy Kaczuszek, częstując 
cukierkami. Na program artystycz-
ny złożyły się wiersze, piosenki, 
tańce i scenki, które wyrażały, jakie 
uczucia żywią dzieci do swoich naj-
bliższych. Konferansjerem wprowa-

dzającym w atmosferę święta przed 
występem każdej z grup przedszkol-
nych była wychowawczyni cztero-
latków Aleksandra Porębska. Podzi-
wiając występy dzieci, publiczność 
dowiedziała się też jaka jest historia 
Święta Mamy i skąd się ono wy-
wodzi. Przedszkolaki, pod opieką 
swoich wychowawczyń, zaprezen-
towały się w niezwykle wzruszający 
sposób, z dużym emocjonalnym za-
angażowaniem przekazując miłość 
do rodziców wierszem, piosenką 
i tańcem.

W uroczystych koncertach przy-
gotowanych przez Samorządowe 
Przedszkola nr 1 i 3 uczestniczył 
Adam Pałgan Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Przysucha. W imie-
niu samorządowych władz gminy 
i miasta przekazał rodzicom i dzie-

ciom najlepsze życzenia, pogratu-
lował przedszkolakom wspaniałych 
występów i podziękował wycho-
wawcom za wysiłek w profesjonal-
nym przygotowaniu artystycznych 
popisów dzieci.

Przedszkolaki z przysuskich przed-
szkoli oraz dzieci z zaprzyjaźnio-
nych placówek spoza Przysuchy 
otrzymały z okazji Dnia Dziecka 
wyjątkowy prezent: baśń o Czer-
wonym Kapturku, wystawioną 
w przysuskim Domu Kultury 6 
czerwca i zagraną przez rodziców 
przedszkolaków z Samorządowego 
Przedszkola nr 3. Spektakl, którego 
pomysłodawczynią jest Aleksandra 
Porębska, to niewątpliwie wydarze-
nie warte podkreślenia. W rolę ak-
torów wcielili się: Czerwony Kap-
turek – Ewa Kos, Wilk – Zbigniew 
Jaworski, Mama – Aneta Zagdań-

ska, Babcia – Marzena Kłak, Gajo-
wy – Grzegorz Kłak, Gil I – Agata 
Żak, Gil II – Maria Wrzesień, Jeż – 
Joanna Pol, Wiewiórka – Ewa Wit-
kowska, Sowa – Ewa Skorupa. Pod-
kład muzyczny przygotował Karol 
Sionek. Nie byłoby pięknego domu 
Czerwonego Kapturka i jego babci, 
gdyby nie ogromna praca i talent 
stolarski Marcina Zagdańskiego. 
Nie byłoby tak wspaniałego efektu 
artystycznego i scenograficznego, 
gdyby nie zaangażowanie pracow-
ników przedszkola. Imponowały 
stroje i profesjonalna gra aktorska. 
Podkreśliła to, dziękując wszystkim 
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osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie przedstawienia, radna 
Rady Gminy i Miasta Krystyna Bie-
lawska. Powiedziała: ,, Nie trzeba 
było jechać do prawdziwego teatru, 
by doznać niesamowitych przeżyć, 

oglądając tak fantastycznie odegra-
ną baśń”. Spektakl zakończył się 
wspólnym z publicznością zaśpie-
waniem utworu „Piosenka o baj-
kach”.
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Srebrne Gody chóru Canto
Na jubileuszowy koncert Nauczy-
cielskiego Chóru Canto nie trzeba 
było zapraszać nikogo. W sobotni 
wieczór 16 czerwca sala widowi-
skowa Domu Kultury w Przysusze 
wypełniła się po brzegi. Wszyscy, 
którym jest bliski śpiew chóralny, 
chcieli tego dnia wspólnie z chó-
rzystami uczcić Jubileusz 25-lecia 
działalności chóru. Przeżyć emocje, 
jakie niesie ich śpiew, gratulować, 
oklaskiwać i powspominać. Wybi-
ła godzina 18. i oczy publiczności 
zwróciły się ku pięknie kwiatami 
udekorowanej scenie.
Kiedy na estradzie pojawiły się 
cztery uczennice Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Przysusze: 
Amelia Sionek, Alicja Kobyłka, 
Wiktoria Orzechowska, Liliana 
Mastalerz i zaśpiewały pogod-
ną, nastrojową piosenkę „Co mi 
w duszy gra”, nikt nie spodziewał 
się tego, co nastąpiło po występie 
dziewcząt. Zgasły światła, zapano-
wała cisza. W półmroku, dostojnie 
na scenę zaczęli wchodzić chó-
rzyści. Swój jubileuszowy koncert 
rozpoczęli niezwykle mocnym ak-
centem: jednym z najsłynniejszych 
utworów w historii muzyki opero-
wej, pieśnią z opery Giuseppe Ver-
diego Va, pensiero – „Leć, myśli, na 
złotych skrzydłach…”. Tego utworu 
publiczność wysłuchała w milcze-
niu.
W takiej konwencji: utworów pięk-
nych i w historii muzyki zapisanych 
na najwyższej półce, przysuscy 
chórzyści kontynuowali jubileuszo-
wy występ. Wysłuchaliśmy pieśń 
„Bandera” Kozackiego Chóru 
z Kubania, w opracowaniu muzycz-
nym Jerzego Mazurka, z solowy-
mi partiami w wykonaniu Pawła 
Buckiego, arię „Habanera” z opery 
Georges’a Bizeta Carmen oraz pio-
senkę w klimacie Hawany „Sibo-

ney”, w wykonaniu Katarzyny Bo-
chyńskiej-Wojdył. Swoją drogę do 
znamienitego jubileuszu chórzyści 
przypomnieli publiczności utwora-
mi z ich dotychczasowego repertu-
aru. Zaprosili na muzyczny spacer 
po Francji i Grecji. Burzą oklasków 
nagrodziła widownia wykonanie 
piosenki „Greckie wino” z reper-
tuaru Anny German w wykonaniu 
Katarzyny Sionek oraz chóralne 
wykonanie „Pod niebem Paryża” 
z repertuaru Edith Piaf. Był też 
rodzinny występ: dyrygował Karol 
Sionek, a piosenkę skomponowaną 
przez Eltona Johna „Ja wciąż stoję” 
zaśpiewały Anna i Amelia Sionek. 
Urok przebojów Elvisa Presleya 
przypomniał widzom Łukasz Cie-
cierski piosenką „Pozwól mi mocno 
objąć cię” w opracowaniu muzycz-
nym Karola Sionka.
„Lubię wracać tam gdzie byłem” 
– piosenka z repertuaru Zbigniewa 
Wodeckiego w wykonaniu chóru 
i trzech solistów: Patryka Wójci-
ka, Łukasza Ciecierskiego i Pawła 
Buckiego była finalnym utworem 
koncertu. Jej tytuł był myślą prze-
wodnią tego znamienitego Jubile-
uszu. A wspomnieniom w trakcie 
koncertu nie było końca. Minione 
25 lat działalności chóru zaprezen-
towano na wyświetlonym filmie, na 
fotografiach, w zapiskach kronik 
i ekspozycji strojów, w których chó-
rzyści koncertowali. Do wspólnego 
śpiewania zaproszeni zostali byli 
chórzyści Canto. Koncert prowa-
dziła Justyna Dąbrowska.
Za wspaniały śpiew, za ciepłą ro-
dzinną atmosferę publiczność po-
dziękowała bijąc brawa na stojąco 
i śpiewając tradycyjne „100 lat”. 
Gratulacje Jubilatom złożyli: wi-
ceprzewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Bożenna 
Pacholczak, szef radomskiej de-

legatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego Krzysztof Mu-
rawski, Starosta Przysuski Marian 
Niemirski, Zastępca Burmistrza 
Przysuchy Adam Pałgan, prezes 
Stowarzyszenia LGD Razem dla 
Radomki Cezary Nowek, dyrektor 
Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Ja-
roszek-Nowak, wójtowie gmin po-
wiatu przysuskiego, chórzyści Chó-
ru Miasta Szydłowca „Gaudium 
Canti”. List gratulacyjny przysłał 
europoseł Zbigniew Kuźmiuk. 
Podziękowania od chórzystów 
otrzymali sponsorzy i osoby zaan-

gażowane w organizację koncertu. 
Z okazji jubileuszu chórzyści otrzy-
mali pamiątkowe medale – srebrne 
na „Srebrne Gody” oraz moc ży-
czeń i moc kwiatów. Zwieńczeniem 
uroczystości jubileuszowych był 
dar od przysuszanki p. Janiny Szy-
mańskiej, wieloletniej nauczycielki: 
historia Canto zapisana wierszem, 
rozpoczynająca się od słów: „…
Ćwierć wieku minęło, jako jedna 
chwila, odkąd Chór Canto życie 
nam umila…..”. Niech ta chwila 
trwa! – chciałoby się powiedzieć.

Hanna Jacobi
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Koncert Chóru Canto z okazji 25 – lecia działalności odbył się w ra-
mach projektu pt. „Jubileuszowy koncert z okazji 25 – lecia działal-
ności Chóru Nauczycielskiego „Canto”. Rozwój działalności chóru”, 
w ramach którego finansowane były m.in. stroje dla członków chóru, 
nagłośnienie i  realizacja warsztatów. Projekt ten finansowany jest 
w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki”, w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Chór Nauczycielski Canto powstał w październiku 1992 roku. Inicja-
torami powstania chóru w Przysusze byli: Maria Banasiak – nauczy-
cielka języka rosyjskiego i niemieckiego i Jerzy Mazurek – nauczyciel 
muzyki, wielki pasjonat śpiewu chóralnego. W pierwszej próbie chóru 
uczestniczyło sześć osób: nauczyciele Jerzy i  Jadwiga Mazurkowie, 
Elżbieta Karkoszka, Ewa Dubeltowicz, Artur Papis i Maria Banasiak. 
Z upływem czasu liczba członków chóru rosła. Już na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Krośnie, w 1995 roku, zespół 
wystąpił w 42-osobowym składzie. W 1996 roku chór zyskał nowego 
akompaniatora – studenta Akademii Muzycznej w Łodzi, Karola Sion-
ka. W ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności w repertuarze chó-
ru znalazło się 150 utworów, a chór wystąpił blisko sto razy. Dziś ma 
za sobą ponad 300 koncertów i wiele zdobytych nagród. W 2010 roku 
został odznaczony przez ministra kultury odznaką honorową „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej”, a w 2013 roku przez samorząd województwa 
mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.
W sierpniu 2004 roku chór uzyskał status stowarzyszenia o nazwie 
Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego „Canto” w  Przysusze. Za-
rząd stowarzyszenia stanowili: Krystyna Bielawska, Aleksandra Po-
rębska, Edward Ciecierski, Jadwiga Mazurek i Dorota Kwietniewska. 
W 2007 roku Canto inicjuje I Przysuskie Chóralne Spotkania „Z wi-
zytą u Kolberga”. Od 2014 roku zespołem kieruje Karol Sionek, a od 
trzech lat wspiera go jako drugi dyrygent i nauczyciel emisji głosu 
Katarzyna Bochyńska-Wojtył. Dwa lata temu zmienił się skład zarządu 
stowarzyszenia. Tworzą go: Ewa Retelewska, Alina Petrenko, Małgo-
rzata Zając, Małgorzata Milcarz i Stanisław Próchnicki. W 2017 roku 
stowarzyszenie zyskało status organizacji pożytku publicznego. Dziś 
chór liczy 49 osób.


