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Historia lipińskiej szkoły
Początki szkoły w Lipinach sięgają okresu II wojny 
światowej. To tutaj w swojej rodzinnej miejscowości 
dr Helena Spoczyńska rozpoczyna w 1940 roku tajne 
komplety. Na początku nie ma wielu uczniów. Zostały 
utworzone trzy komplety, których uczestnicy stali się 
pierwszymi wychowankami lipińskiej szkoły. Powstanie 
szkoły w Lipinach było owiane tajemnicą. O jej istnieniu 
nie wiedzieli nawet mieszkańcy wioski. Powszechnie 
sądziło się, że młodzież przychodzi tu po to, by spot-
kać się ze sobą lub by poczytać książki. Każdy nowy 
kandydat musiał najpierw powiedzieć, skąd się dowie-
dział o istnieniu szkoły. Lekcje odbywały się w nie tyl-
ko w Lipinach, ale także w Odrzywole, Brudzewicach, 
Cetniu, Różannie i Studziannie. Często nawet rodzice 
uczniów nie wiedzieli o tym, że ich pociechy uczęszczają na tajne kom-
plety. Po zakończeniu II wojny światowej nauka w Lipinach trwała nadal. 
Maturzyści uzupełniali niektóre przedmioty, uczniowie młodszych klas 
dalej realizowali program. W tym czasie Helena Spoczyńska rozpoczęła 
starania o otwarcie szkoły nauczycielskiej i Gimnazjum Ogólnokształcą-
cego w Lipinach. Mimo wielu przeciwności i głosów niechęci udało się 
utworzyć w Państwowy Ośrodek Kształcenia Nauczycieli i Gimnazjum. 
Wraz z utworzeniem ośrodka pojawiła się potrzeba wybudowania sie-
dziby szkoły. Na ten cel mieszkańcy Odrzywołu i Lipin zdecydowali się 
podarować szkole około 4 ha lasu i placu. Rada Gminy w Studziannie 
ofiarowała opuszczoną leśniczówkę, którą w dwa dni przewieźli rodzi-
ce i młodzież, i którą zaczęto od razu zestawiać. Gmina w Odrzywole 
przekazała 30 tys. złotych na fundusz budowy szkoły, rodzice i młodzież 
opodatkowali się miesięcznie na meble i pomoce naukowe, pomagali 
także przy budowie.  Nowy rok szkolny rozpoczęto jeszcze praktycznie 
przy kompletnym braku właściwych budynków i pomieszczeń. Szkoła 
dysponowała dwoma pokojami w domu Spoczyńskich i jednym, wy-
najętym w domu pani Frasuńskiej. Otwarcie odbyło się po prostu na 
polanie, na polanie odbywała się też część lekcji. Pojawiły się również 
problemy z skompletowaniem odpowiedniej kadry pedagogicznej. 
Nauczyciele nie mieli, gdzie mieszkać, zajmowali często małe pokoiki 
gdzieś na poddaszu. Ci, którzy decydowali się na pracę w lipińskiej szko-
le, porzucali często perspektywy awansu zawodowego. Zostali zarażeni 
entuzjazmem i urzeczeni osobowością Heleny Spoczyńskiej. Obok pro-
cesu nauczania kwitło też w szkole życie kulturalne i sportowe. Spro-
wadzano prelegentów, muzyków, śpiewaków, intelektualistów, których 
z reguły oczarowywała niebywale wdzięczna publiczność. W jednym 
z baraków urządzono świetlicę, a w niej scenę z odpowiednim zaple-
czem, na zewnątrz betonowy taras, na którym odbywały się występy 
w pogodne dni. Utworzono również kilka zespołów, wśród nich zespół 
regionalny, który wystawił słynne „Wesele opoczyńskie”, prezentowane 
później na wielu festiwalach. Po wydaniu pierwszych matur Ośrodek 
Kształcenia Nauczycieli zostaje zlikwidowany. Lipiny wykształciły wtedy 
ok. 140 nauczycieli, z których jedna dziesiąta udała się na studia wyż-
sze, reszta poszła uczyć w szkołach wiejskich. 1 września 1950 roku ku-
ratorium w Łodzi zawiadomiło o zmianie kierunku kształcenia i nowej 
nazwie szkoły: Liceum Administracyjno-Handlowe. Wtedy też nastąpiło 
wcielenie powiatu opoczyńskiego do województwa kieleckiego. Kura-
torium Kieleckie nie znało specyfiki szkoły lipińskiej, jej tradycji i metod 
działania. Powstały liczne pogłoski o jej likwidacji lub przeniesieniu jej do 
pobliskiego Odrzywołu. W utrzymaniu placówki w Lipinach pomogło 
nieoczekiwanie zdobycie pierwszego miejsca na centralnych elimina-
cjach zespołów artystycznych w Poznaniu. Wokół Lipin zrodziło się duże 
zainteresowanie, co wyzwala życzliwość w kręgach władz oświatowych. 
Kiedy w 1953 roku Helena Spoczyńska zauważa ogromne zapotrzebo-
wanie na pracowników z wykształceniem ekonomicznym. W związku  
z tym zwraca się o pomoc do „Samopomocy Chłopskiej”, gdyż to właś-
nie ona rozbudowywała swoje ośrodki kształcenia. W ten sposób rozpo-
częło się przekształcanie Liceum Administracyjnego w Technikum CRS 
„Samopomoc Chłopska”. W 1955 roku wybudowano barak murowany 
na internat, w którym znalazło się pomieszczenie dla 70 osób, w 1957 
obszerną stołówkę, a  na piętrze nad nią mieszkania dla nauczycieli. 
W 1959 roku oddano do użytku duży internat na 100 osób. Podłączono 
centralne ogrzewanie i wodę. W 1967 roku wybudowano dwa budynki 

mieszkalne dla nauczycieli. Jednak cały czas brak jest 
jeszcze właściwego budynku szkolnego. W 1965 roku 
odbył się wielki zjazd wychowanków Lipin w związku 
z dwudziestoleciem szkoły. Do tej małej miejscowości 
przyjechało ok. 400 osób. Podczas zjazdu Helena Spo-
czyńska została odznaczona przez Mieczysława Mo-
czara Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Na dwudziestopięciolecie szkoła otrzymała sztandar 
ufundowany przez wychowanków. W 1967 roku zo-
stają oddane dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli. 
Końca budowy budynku szkolnego dyrektorka już nie 
doczekała. Helena Spoczyńska zmarła w 1968 roku. Rok 
później wybudowano ze składek wychowanków i spo-
łeczeństwa dla niej nagrobek, a 13 września 1970 roku 

zostaną oddane do użytku gmachy szkolne. Zespół Szkół Zawodowych 
Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lipinach zysku-
je także imię swojej założycielki dr Heleny Spoczyńskiej. Dwadzieścia 
lat później nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkół Ekonomicz-
nych im. dr Heleny Spoczyńskiej. W 2012 roku ZSE zostaje przekształ-
cone na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego 
w Lipinach. Przy szkole zostaje powołane Liceum Kadetów RP, a także 
klasa sportowa o statusie Szkoły Mistrzostwa Sportowego pod patrona-
tem Stowarzyszenia Akademii Futbolu „Widzew Łódź”. Obecnie ZSPiMS 
im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach prowadzi rekrutację na nowy rok 
szkolny 2015/2016 w następujących kierunkach: Liceum Ogólnokształ-
cące – klasa humanistyczno-językowa (rozszerzony program z języka 
polskiego, historii lub WOS-u, języka angielskiego lub niemieckiego do 
wyboru), klasa matematyczna (rozszerzony program z matematyki, fizy-
ki lub geografii do wyboru), klasa geograficzno-językowa (rozszerzony 
program geografii, języka obcego i matematyki); Technikum Ekono-
miczno-Prawne, Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Logistycz-
ne, Technikum Informatyczne z organizacją reklamy, Technikum Hote-
larstwa; Liceum Kadetów RP z programem liceum ogólnokształcącego 
– klasa wojsk lądowych (z rozszerzonym przedmiotami do wyboru: ma-
tematyka, fizyka, język angielski lub niemiecki, geografia, WOS); Szko-
ła Mistrzostwa Sportowego z programem liceum ogólnokształcącego 
– klasa o specjalności piłka nożna oraz klasa o specjalności lekkoatle-
tyka; Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa. W związku 
z obchodami 75-lecia powstania Szkoły w Lipinach �6 września �015 
roku odbędzie się Xi zjazd absolwentów i Wychowanków szkół Li-
pińskich. Zarząd Koła Absolwentów serdecznie zaprasza wszystkie oso-
by związane ze szkołą do udziału w tej uroczystości. Wpłatę w wysokości 
160 zł należy uiścić do dnia 4 września �015 roku, na numer konta: 89 
9145 10�4 5000 105� �000 0003 z dopiskiem: opłata za zjazd oraz rok 
ukończenia szkoły. W ramach wpłaty organizatorzy zapewniają: obiad, 
ognisko, bal całonocny z orkiestrą.  Można dokonywać również rezer-
wacji noclegu za dodatkową opłatą 30 zł. W ramach noclegu śniadanie 
27 września. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. Kontakt tel. 
486717019. Organizatorzy proszą o terminowe dokonywanie wpłat 

	 Joanna	Kopytowska	absolwentka	LO	w	Lipinach,	rocznik	2006-2009	
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V sesja Rady Powiatu V kadencji 
�4 czerWca �015 rOku

24 czerwca 2015 r. odbyło się V posiedzenie plenarne Rady Po-
wiatu w Przysusze. Przy 100 % frekwencji radnych realizowano bo-
gaty porządek obrad, który zakładał: Otwarcie V sesji i stwierdzenie 
prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie proto-
kołu poprzedniej sesji. Zapytania i interpelacje. Sprawozdanie Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 
z działalności jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 
w roku 2014 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu 
przysuskiego. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze po-
wiatu przysuskiego z uwzględnieniem dostosowania do wymogów 
unijnych. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Przy-
susze z działalności Komendy Powiatowej Policji w Przysusze w ro-
ku 2014 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku 
w powiecie przysuskim, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. Pod-
jęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Przysuski programu 
profilaktycznego pod nazwą „B&N – czyli B jak BEZPIECZNY i N jak 
NIECHRONIONY”. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Spo-
łecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Przysusze. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawo-
wej Specjalnej w Kolonii Szczerbackiej. Podjęcie uchwały w sprawie 
założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kolonii Ossa. Podjęcie 
uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Doro-
słych w Zespole Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowi-
cach. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego 
w Zespole Szkół  Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach. 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. 
Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Podjęcie uchwały w sprawie likwi-
dacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Podjęcie uchwały w sprawie 
likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Nr 2 im. Lu-
dwika Skowyry w Przysusze. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 
Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2015 – 2020. Pod-
jęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015. 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Informacja o pracach Zarzą-
du Powiatu w okresie między sesjami. Sprawy różne. Zakończenie 
obrad V sesji Rady Powiatu w Przysusze. W trakcie sesji zrealizowano 
wszystkie zakładane punkty programu obrad. Szczególnym zainte-

resowaniem cieszyło się sprawozdanie dot. stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej 
Policji w Przysusze za 2014 składane przez Powiatowego Komen-
danta Policji w Przysusze p. Roberta Pacholarza. Wynika z niego, że 
poprawia się poziom bezpieczeństwa mienia mieszkańców powia-
tu przysuskiego dzięki prowadzeniu prze funkcjonariuszy szeregu 
akcji ukierunkowanych na wzrost bezpieczeństwa. Należą do nich: 
„Trzeźwy poranek”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Kaskada na drodze 
K – 12”, „Prędkość”, „Pasy”, Niechronieni”,  „Bezpieczny Bus”, „Bezpiecz-
ny weekend”. Ze sprawozdania komendanta wynika również inten-
sywny wzrost działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Powia-
towej Komendy Policji w Przysusze. Coraz więcej pracy mają niestety 
funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego. Obserwuje się wzrost 
z 4410 zdarzeń i interwencji w 2013 r. do 4766 w roku 2014. Rośnie 
także aktywność policjantów w innych obszarach pracy policji z 5077 
zdarzeń i interwencji w 2013 r. do 5545 w roku 2014. ten odnotowa-
ny wzrost aktywności policjantów przekłada się bezpośrednio na 
podniesienie poczucia bezpieczeństwa w powiecie. Komenda Poli-
cji podjęła się również  starań prowadzących do realizacji wniosków 
mieszkańców zgłaszanych podczas debaty społecznej. Zgłoszony 
został władzom gminy i miasta problem konieczności montażu pro-
gu zwalniającego w rejonie skrzyżowania ulicy Grodzkiej i Święto-
krzyskiej  w Przysusze. W trakcie rozmów ustalono, że montaż progu 
nie jest konieczny, jednak niezbędne jest kontrolowanie tempa ru-
chu samochodów szczególnie na ulicy Świętokrzyskiej. Drugi wnio-
sek zgłaszany na debacie to przeciwdziałanie kradzieżom stroiszu 
jodłowego z lasów państwowych. Wniosek zaowocował wzmoże-
niem działań prowadzonych wspólnie ze Strażą Leśną szczególnie 
w okresach świątecznych. Kontroli poddawane są również lasy pry-
watne oraz obszary wspólnot wiejskich. Wniosek trzeci realizowany 
przez KPP w Przysusze to współpraca z PKP w celu przeciwdziałania 
patologiom obserwowanym przez mieszkańców na stacji kolejowej 
w Skrzyńsku. Zarządca stacji podjął się oczyszczenia terenu. Zwró-
cono się również do władz Gminy i Miasta Przysucha o wykonanie 
oświetlenia ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku. Jednak ze względu 
na brak takiego działania w budżecie gminy na 2014 wniosek został 
odrzucony. Uzyskano jednak deklarację realizacji przez miasto tego 
działania w  kolejnym roku budżetowym, czyli 2015.  Komendant Po-
licji p. Robert Pacholarz poinformował również o zjawisku przemocy 
w rodzinie. W 2014 r. policja ujawniła ogółem 262 takie przypadki. 
W najważniejszych kategoriach mierzenia przestępczości zanoto-
wano spadek o 20 % w dziedzinie wszczętych postępowań, zauwa-
żono spadek przypadków stwierdzonej przestępczości o 33,2 %. 
Stwierdzono również wyraźny, o ponad 30 % spadek przestępczości 
kryminalnej i o ponad 50 % przestępczości gospodarczej. Ponadto 
w 2014 r. zatrzymano 24 osoby poszukiwane listami gończymi. Rada 
Powiatu została również poinformowana, że ze zgłaszanych w zapo-
trzebowaniu 80 etatów policyjnych w Przysusze zapełnionych jest 
na dzisiaj 78 etatów policyjnych i 14,5 etatu pracowników cywilnych. 
Sprawozdanie Złożył również Powiatowy Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Przysusze. Ze złożonego sprawozdania wynika, 
że maleje liczba pożarów, rośnie niestety natomiast liczba zdarzeń 
drogowych wymagających interwencji ratowników. Powiatowy In-
spektor Sanitarny informował Radę Powiatu o stałych działaniach 
służby sanitarnej i epidemiologicznej zmierzającej do utrzymania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego jednostek działa-
jących na terenie powiatu przysuskiego. Jako źródło szczegółowych 
informacji o działaniach Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Przysusze Powiatowa Inspektor Sanitarny wskazała stro-
nę: www.przysucha.psse.waw.pl. Poza komendantami służb i straży 
o wypowiedź w trakcie obrad została poproszona kierownik wydzia-
łu Edukacji, Kultury i Promocji Luiza Kozłowska. Pani Kierownik poin-
formowała Radnych, że likwidacje szkół są wywołane realizowaniem 
przez powiat zapisów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania 
placówek szczególnie w związku z likwidacją szkół dla dorosłych 
i liceów profilowanych dla młodzieży.

Jarosław	Bednarski

V	sesja	plenarna	Rady	Powiatu	w	Przysusze
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prOjekt internetOWy na finiszu

POWIAT PRZYSUSKI

prawie �,5 tys. rodzin z powiatu przysuskiego już korzy-
sta z darmowego internetu. realizacja jednego z naj-
większych tego typu programów w kraju dobiega końca. 
„to było trudne 5 lat” – przyznaje w rozmowie z infoonas.
pl starosta przysuski marian niemirski. W 2010 roku o po-
wiecie przysuskim zrobiło się głośno. Starostwo Powiatowe 
w Przysusze zdobyło ponad 19 mln zł na walkę z cyfrowym 
wykluczeniem. To było jedno z największych dofinansowań 
tego typu w Polsce. Projekt zakładał, że co czwarte gospo-
darstwo w powiecie przysuskim będzie mieć dostęp do 
bezpłatnego szerokopasmowego internetu, a najuboższe ro-
dziny otrzymają laptopy. „Uważaliśmy, że będzie to skokiem cy-
wilizacyjnym, porównywalnym do elektryfikacji” – mówi dzisiaj 
w rozmowie z Infoonas.pl starosta Marian Niemirski. Urzędni-
cy wiedzieli, że liczący 40 tys. mieszkańców powiat położony 
na południowych krańcach Mazowsza nie będzie łakomym 
kąskiem dla komercyjnych operatorów, którzy wolą budo-
wać sieci w gęsto zaludnionych aglomeracjach. – Byliśmy 
świadomi, że komercyjny operator albo nigdy, albo bardzo 
późno wszedłby na teren naszego powiatu. Obszar jest tutaj 
zróżnicowany wysokościowo, wsie są małe i daleko od siebie 
położone. Opłacalność takich działań byłaby żadna. „Uznali-
śmy wtedy, że zapewnienie ludziom internetu jest powinnością 

funkcjonariuszy publicznych” – mówi Niemirski. I dodaje. „Bez 
względu, czy na wsi, czy w mieście rodzą się przecież zdolne dzie-
ci. Odebranie im możliwości korzystania z internetu mogłoby 
spowodować, że tutejsza młodzież nie nadąży za rówieśnikami”. 
Pieniądze pochodziły z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, w ramach którego m. in. wspierane są projekty 
przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. „Na-
pisaliśmy dobry projekt, trzeci pod względem wielkości w kraju. 
Początkowo otrzymaliśmy 85 proc. dofinansowania i zaczęliśmy 
szukać wkładu własnego. Chodziło o 3 mln zł, co nie było łatwe, 
bo nie sztuką jest wziąć kredyt i zadłużać powiat. Ale udało nam 
się załatwić, by Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji sfinan-
sowało nasz wkład własny. Dla powiatu to sukces podwójny, 
ponieważ projekt został w 100 proc. sfinansowany przez środki 
zewnętrzne” – mówi starosta. Zadanie zakładało pokrycie 90 
proc. powierzchni powiatu sygnałem internetowym. Posta-
wić trzeba było m. in. 16 masztów nadających sygnał. Okaza-
ło się to nie lada operacją dla małego powiatu i nie wszystko 
szło zgodnie z planem. Część firm, którym zadania powierzyli 
urzędnicy, zbankrutowała.

„Realizacja projektu była trudna. Potencjał naszych urzędni-
ków jest, jaki jest. Nie mamy tutaj fachowców, którzy znają się 
na nowych technologiach. Niemniej jednak, poradziliśmy sobie. 
Projekt był dobrze podzielony. Najpierw budowaliśmy infrastruk-
turę. Potem były szkolenia, następnie kupiliśmy komputery. 2400 
rodzin otrzymało dostęp do internetu wraz ze sprzętem do jego 
odbioru. To oznacza, że 10 tys. osób ma dostęp do internetu, 
a to jedna czwarta powiatu” – cieszy się Niemirski. „Kto dostał 
sprzęt?”Po pierwsze, zastosowaliśmy kryterium dochodowości. 
Druga grupa ludzi to osoby niepełnosprawne. W tym przypad-
ku dochód nie był brany pod uwagę, bo przykładowo renta 
mogłaby pozbawić szansy skorzystania z programu – wylicza 
Niemirski. Jak deklaruje starosta, odbiory już się zakończyły. 
– Mamy teraz obowiązek utrzymania sieci przez 5 lat. A przez 
24 miesiące od obioru sprzętu musimy zagwarantować serwis 
– dodaje. Część mieszkańców powiatu na lokalnych forach 
pisało o problemach z odbiorem internetu. – „Początkowo 
byłem przerażony skalą zgłoszeń. Natomiast wytłumaczono 
mi, że przy konfiguracji sieci, takie rzeczy są normalne. Awarie 
nie zawsze dzieją się z winy wykonawcy sieci, niekiedy wynika to 
z ograniczonej wiedzy tych osób. Trzeba mieć świadomość, że to 
jest technologia bezprzewodowa więc może zdarzyć się awaria 
i nie będzie to idealny system” – mówi starosta. Ogromne pie-

niądze, które dostał powiat należało wydać w określonym 
terminie. Inaczej starostwo mogłoby mieć problemy, a nawet 
istniała groźba, że pieniądze trzeba by zwrócić. „Nie mamy 
problemu z rozliczeniem. Ostatnią płatność zrealizujemy za dwa 
tygodnie. Chodzi o ostatnie faktury za wykonanie sieci do firmy 
Maxto. Do końca roku mamy 309 tys. zł przeznaczone na serwis. 
Myślę, że w grudniu to rozliczymy. I właściwie nawet złotówki 
z dofinansowania nie oddamy, bo wykorzystaliśmy całą pulę. Do 
31 grudnia na pewno rozliczymy projekt przed organem rozlicze-
niowym” – deklaruje starosta. Przysucha ma też plany, by dalej 
starać się o pieniądze na walkę z wykluczeniem internetowy. 
Na liście rezerwowej już teraz czeka pół tysiąca mieszkańców. 
„Nie ograniczymy się tylko do zapewnienia dostępu do internetu, 
myślimy też o monitorowaniu gmin przy współpracy z Lasami 
Państwowymi. Chcemy obserwować takie miejsca w gminie, 
które są najbardziej niebezpieczne, a w lasach, takie, gdzie naj-
częściej dochodzi do pożarów” – dodaje Niemirski.

	 	 Wywiad	Starosty	Mariana	Niemirskiego	dla	portalu	Infoonas.pl

Laptopy	o	wartości	jednostkowej		ponad	3000	zł	za	sztukę	trafiły	do	mieszkańców	
powiatu	przysuskiego	dzięki	realizacji	projektu

Możliwość	przekazania	laptopów	mieszkańców	byłą	źródłem	radości	także	dla	nas,	
samorządowców	–	mówi	starosta	Niemirski
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efektowne zakończenie całoRocznej PRacy 
Vox Cordium z PRzysuchy

Jak to określił w rozmowie dyrygent Powiatowej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej VOX CORDIUM z Przysuchy – Waldemar Cichawa 
– czerwiec był płodnym miesiącem dla Vox Cordium. Orkiestra 
uczestniczyła w dwóch bardzo prestiżowych festiwalach i przy-
wiozła znaczące nagrody i wyróżnienia Grand Prix dla Vox Cor-
dium. XiX mazowiecki festiwal Orkiestr Dętych pod patrona-
tem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika 
został zorganizowany przez Ośrodek Kultury Arsus w Warszawie. 
14 czerwca 2015 w szranki rywalizacji stanęły: Powiatowa Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta VOX CORDIUM z Przysuchy, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta OSP Bożewo, Miejska Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP w Sierpcu, Orkiestra Dęta DARMANISTA – Brańszczyk, 
Radzymińska Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra z Tłuszcza, 
Gminna Orkiestra Dęta Stara Biała, Orkiestra Gedeon Richter 
Polska z Grodziska Mazowieckiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
RYBNO, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP JONIEC, Orkiestra Dęta 
OSP Mszczonów oraz Orkiestra Dęta OSP w Liwie. Powiatowa 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta VOX CORDIUM z Przysuchy pod 
dyrekcją Waldemara Cichawy zaprezentowała standard muzyki 
jazzowej “Soul bossa nova” z solistami Ewą Wiórkiewicz (klar-
net) oraz Jakubem Mandeckim (gitara), Arię z nowoczesnej suity 
barokowej gdzie solo na klarnecie wykonała Ewa Wiórkiewicz, 
fragment musicalu “Skrzypek na dachu”, utwór z repertuaru Ewy 
Bem- “Moje serce to jest muzyk” z wokalistką Magdaleną Mar-
chewą i saksofonistą Albertem Majem, fragment muzyki do filmu 
Król Lew oraz marsza Pułkownika Bogey’a z filmu “Most na rzece 
Kwai” – “Coloney Bogey”. Występ wywołał duży entuzjazm wśród 
licznie zgromadzonej w Parku Czechowickim widowni. Jury festi-
walu oprócz bardzo pochlebnych recenzji przyznało naszej orkie-
strze Grand Prix oraz bardzo okazały puchar. PMOD Vox Cordium 
to dzieci młodzież w większości z terenu powiatu przysuskiego. 
Orkiestra liczy ponad 70 członków, wielu z  nich to uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach. Obok dyrygenta Waldemara 
Cichawy z orkiestrą pracują Dariusz Motyl i Karol Wójcicki. Gdy 
powie się “a”– trzeba powiedzieć i “b” – grad nagród dla Vox Cor-
dium na  43 Ogólnopolskim festiwalu młodzieżowych Orkiestr 
Dętych w inowrocławiu Mieliśmy już okazję prezentować swoje 
umiejętności w latach 2010 i 2011 przywożąc II i III miejsca. Prze-
marsz przez miasto zainaugurował 43. edycję Ogólnopolskie-
go festiwalu młodzieżowych Orkiestr Dętych, który od 19 do 
21 czerwca 2015 roku odbywał się w Inowrocławiu. Jest to naj-
bardziej prestiżowy w kraju festiwal dla młodzieżowych orkietr. 
Barwny korowód złożony z 400 młodych muzyków wyruszył 
sprzed Teatru Miejskiego do muszli koncertowej Parku Solan-
kowego, gdzie odbyły się konkursowe prezentacje estradowe. 
Zespoły oceniane były  przez zawodowców – pułkownika pawła  
Lewandowskiego – Inspektora Orkiestr Wojska Polskiego,  
mirosława chilmanowicza – starszego inspektora Wydziału Or-
kiestr Wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa i dra Orlina 

Bebenowa, kompozytora i aranżera. Przewodniczący jury, Paweł 
Lewandowski podkreślił: Uczestnictwo	w	takim	festiwalu	to	niesa-
mowite	 przeżycie,	 gdyż	 tylko	 w	ruchu	 amatorskim	 można	 poznać	
i	doświadczyć	 prawdziwej	 energii,	 wielkiego	 serca,	 które	 ci	 młodzi	
muzycy	wkładają	w	wykonanie	utworów,	w	to,	co	robią	na	scenie. 
W festiwalu wzięło 8 orkiestr, wyłonionych przez Radę Artystycz-
ną:

Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Vox Cordium z Przy-
suchy, Radzymińska Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta OSP Karcze-
wice-Garnek, Harcerska Orkiestra Dęta im. Stanisława Moniuszki 
z Tczewa, Miejska Orkiestra „Moderato” z Warki, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta „Furioso”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZS Elektronicz-
nych w Bydgoszczy i Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Kaskach. 
Barok, musical i muzyka filmowa – na scenie VOX cOrDium 
z przysuchy tak można w skrócie określić prezentacje konkurso-
we naszej orkiestry. W zastępstwie Ewy Bem – Magdalena Mar-
chewa a soliści to Ewa Wiórkiewicz (kl) i Albert Maj(sa). Repertuar 
sprawdzony tydzień temu w Warszawie, nie wiele zmieniony jak 
sie okazało tutaj również zyskał uznanie zarówno widzów jak 
i jury. Podczas Koncertu Nocnego, który tradycyjnie już odbył 
się w scenerii tężni solankowej (20 czerwca) 400 młodych mu-
zyków-pasjonatów wystąpiło w roli akompaniatorów muzycznej 
gwiazdy festiwalu – Janusza Szroma podczas wykonania – abso-
lutnie premierowego – utworu „Moje serce to jest muzyk” z rep. 
Ewy Bem. Nie zabrakło indywidualnych prezentacji, jak i zbioro-
wych popisów grania w ruchu. Pogoda dopisała, a publiczność 
udzieliła się energia i radość bijąca od muzyków. Zwieńczeniem 
trwającego 3 dni wielkiego święta muzyki był Koncert Galowy 
w muszli koncertowej w Parku Solankowym, którym to orkiestry 
pożegnały się z publicznością na rok. PMOD Vox Cordium uzyska-
ła: II miejsce w koncercie estradowym, III miejsce w prezentacji 
musztry paradnej, jedno z dwu  wyróżnień za przemarsz ulicami 
miasta oraz wyróżnienie dla solistki – Magdaleny Marchewy za 
najlepsze wokalne wykonanie utworu obowiązkowego – “Moje 
serce to jest muzyk”. Orkiestra otrzymała puchary, dyplomy oraz 
nagrody finansowe w łącznej kwocie 3500 zł. Zdobywcą Grand 
Prix i jednocześnie nagrody publiczności została Miejska Orkie-
stra MODERATO z Warki pod batutą Artura Gębskiego. Orkiestra 
triumfowała również w kategorii musztra paradna. Gratulujemy 
Dyrygentowi i muzykom z  Warki z którymi zobaczymy sie na 
spotkaniach orkiestr jesienią w Przysusze. Instruktorzy i młodzi 
muzycy dziękują wszystkim którzy swym wsparciem pozwalają 
aby Przysucha oprócz wielu pozytywnych skojarzeń jawiła się 
jako miasto pięknie muzykującej młodzieży a głos serc – Vox 
Cordium był dźwięczny i donośny. Orkiestra pragnie przekazać 
szczególne podziękowania dla Pana Mariana Niemirskiego staro-
sty przysuskiego oraz całęgo Zarządu Powiatu oraz dla Pani Mał-
gorzaty Bednarskiej Dyrektor ZS 2 w Przysusze za pomoc i stałe 
wsparcie udzielane we wszystkich działaniach orkiestry.

Dariusz	Motyl	

Mimo	współzawodnictwa	młodzi	muzycy	potrafią	nawiązywać	przyjaźnie	
nawet	z	rywalami

Orkiestra	VOX	CORDIUM	na	konkursie	w	Warszawie
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się	swoją	pracą	do	 jej	 rozwoju.	Korzystając	z	okazji	pragnę	gorąco	
podziękować	 swoim	 wszystkim	 współpracownikom	 i 	dyrektorom	
jednostek	 powiatowym	 za	 wzorową	 współpracę	 i	odpowiedzialne	
podejście	 do	 zarządzania	 środkami	 finansowymi	 i	 powierzonymi	
zasobami. Słowa starosty znajdują  potwierdzenie w sytuacji po-
wiatu. Uporządkowana sytuacja finansowa powiatu i restrykcyj-
na dyscyplina finansowa w jednostkach powiatu umożliwiają re-
alizację w powiecie przysuskim dużych projektów inwestycyjno 
– rozwojowych. Pięć najważniejszych, zrealizowanych w  ostat-
nich 4 latach to: modernizacja powiatowej sieci dróg publicz-
nych (60 projektów inwestycyjnych), budowa Powiatowej Krytej 
Pływalni, budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego, wyposażanie SPZZOZ w Przysusze w najnowocześniejszy 
sprzęt diagnostyczny oraz budowa sieci powszechnego dostępu 
do internetu i przekazanie dla 2400 rodzin w powiecie laptopów 
z bezpłatnym dostępem do internetu. Tym dużym projektom to-
warzyszy wiele mniejszych i oddziałujących na ograniczone czę-
ści powiatu działań. Budowa sal gimnastycznych i nowych obiek-
tów dydaktycznych dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
projekty integrujące społeczność lokalną, realizacja wielu projek-
tów tzw. „miękkich”, czyli kierowanych bezpośrednio do sfery 
społecznej dopełnia obraz możliwości samorządu będących kon-
sekwencją wzorowego zarządzania finansami powiatowymi. 

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Jarosław	Bednarski

POWIAT PRZYSUSKI

PoRządek – źRódło sukcesu

prOfiLaktyka a teatr 
pOD auspicjami 
przysuskich pOLicjantóW

Powiat przysuski po raz drugi z kolei został wyróżniony tytu-
łem powiatu, który w sposób najbardziej efektywny w Polsce za-
rządza finansami samorządowymi, uzyskując najwyższy w kraju 
poziom dochodów „per capita”. Ranking w oparciu o dane sta-
tystyczne z  GUS i Ministerstwa Finansów RP opracowuje mie-
sięcznik „Wspólnota”. Jest to o tyle zaskakujące, że całe południe 
bogatego Mazowsza bardzo daleko odstaje od reszty regionu. 
Upadek przemysłu, marginalizacja rolnictwa, słabo rozwinię-
te usługi, brak poważnych inwestycji centralnych w ekonomię, 
a w konsekwencji wyjazdy mieszkańców w poszukiwaniu pracy 
i satysfakcjonujących dochodów ujemnie wpływają na krajobraz 
ekonomiczny przodującego w rankingu„Wspólnoty” powiatu.  
O źródła sukcesu pytamy starostę przysuskiego Mariana Nie-
mirskiego. Źródło	znajduje	się	w	ludziach.	Sam	nie	jestem	w	stanie	
wiele	zdziałać	na	niwie	publicznej.	Zawsze	w	swojej	pracy	kieruję	się	
dążeniem	 do	 porządku.	 Nie	 można	 myśleć	 o	jakimkolwiek	 powo-
dzeniu,	 jeśli	 nie	 uporządkuje	 się	 pola	 działania.	 To	 prosta	 zasada,	
która	bardzo	się	sprawdza	na	poziomie	służby	publicznej.	W	chwili	
obecnej	dwa	największe	problemy	samorządowców	w	całej	Polsce	
–	 ochrona	 zdrowia	 i	oświata	 –	 w	powiecie	 przysuskim	 nie	 generu-
ją	 problemów,	 i	nie	 budują	 deficytów	 finansowych.	 Nie	 jest	 łatwo	
utrzymać	taki	stan	rzeczy,	ale	uporządkowanie	sytuacji	finansowej	
i	organizacyjnej	tych	dziedzin	życia	dało	z	jednej	strony	dobrą	bazę	
pod	 budowę	 dochodów	 powiatu	 oraz	 możliwość	 prawidłowego	
wywiązywania	 się	 z	obowiązku	 świadczenia	 określonych	 usług	
społecznych.	Wszystko	powinno	być	robione	z	wizją	celu.	W	naszym	
przypadku	 jest	 to	 uczciwe	 wypełnianie	 podjętych	 wobec	 miesz-
kańców	 zobowiązań	 i	realizacja	 ich	 aspiracji	 i	dążeń.	 Nie	 można	
tego	 osiągać	 bez	 uporządkowania	 finansów.	 Jestem	 przekonany,	
że	 obecna,	 pozytywna	 sytuacja	 finansowa	 powiatu	 przysuskiego	
pozwoli	 nam	 skutecznie	 aplikować	 o	dotacje	 europejskie	 na	 przy-
spieszenie	 rozwoju	 ekonomicznego	 i	społecznego	 powiatu.	 Są	 już	
gotowe	założenia	do	konkretnych	bardzo	projektów	adresowanych	
w	stronę	całej	powiatowej	społeczności.	Myślę,	że	będziemy	znajdo-
wali	się	w	tej	części	samorządów,	jak	się	obawiam	niewielkiej,	którą	
będzie	stać	na	sfinansowanie	udziałów	własnych	do	jakichkolwiek	
projektów	 inwestycyjnych.	 Jestem	 pewien	 jednego	 –	 wykorzysta-
my	 każda	 szansę,	 żeby	 służyć	 naszej	 małej	 ojczyźnie	 i	przyczyniać	

W dniu 1 czerwca z inicjatywy Komendy Głównej Policji odbyła się akcja 
pn. Ogólnopolski Głos  Profilaktyki, w którą aktywnie włączyła się rów-
nież Komenda Powiatowa Policji w Przysusze oraz Lider PaT Powiatu 
Przysuskiego – Barbara Piłat z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Kolonii Ossa. 
Celem tej inicjatywy, adresowanej do wszystkich mieszkańców powia-
tu było wzmocnienie profilaktyki twórczej poprzez edukację młodzieży 

i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej 
oraz promowanie mody na życie wolne od uzależnień, na życie bez 
przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, na 
życie bezpieczne, życie – którego wartością jest wolność. Ogólnopol-
ski Głos Profilaktyki w Przysusze rozpoczął się o godzinie 13.30 na Placu 
Kolberga happeningiem „Przestańmy biec”. Następnie zgromadzona 
młodzież przy wykorzystaniu haseł, w trakcie przemarszu do Domu Kul-
tury promowała modę na życie wolne od uzależnień. Na scenie  Domu 
Kultury w Przysusze po przywitaniu gości została odczytana „ODEZWA 
społeczności PaT”, a punktualnie o godzinie 14.00 zebrani przykładając 
prawą dłoń do serca i przez 60 sekund wybijając jego rytm, zjednoczyli 
się ze społecznością tej akcji w całym kraju. To gest nazywany ZRYWEM 
WOLNYCH SERC – serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności 
na drugiego człowieka, serc ceniących własną wolność. Na początek 
występów licznie zebrani uczestnicy wysłuchali występu dziewcząt 
z zespołu „Mateuski” ze Szkoły Podstawowej w Myślakowicach, które 
oprócz pieśni ludowych zaprezentowały znakomicie przygotowaną grę 
na flażoletach. Uczniowie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego S.A.K “Opoka” w Borkowicach przygotowali profi-
laktyczną pantomimę o uzależnieniach. Młodzież przy wykorzystaniu 
muzyki, przekazu gestem, starała się dotrzeć do swoich rówieśników 
i pokazać, że ważne jest, aby w porę zauważyć problem,  mówiąc  zde-
cydowanie używkom NIE. Cisza i skupienie na widowni oznaczały, że 
taka forma przekazu podobała się widzom. Na scenie z obszernym pro-
gramem zaprezentowali się także wychowankowie z Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych w Kolonii Ossa, Pogroszynie i Goździkowie. 
Były spektakle, skecze, koncerty i  taniec. Uczestnicy akcji swoją postawą 
zjednoczyli wszystkich zebranych we wspólną walkę przeciw uzależnie-
niom. Materiały	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Przysusze	opracował	J.B.

Północna	część	Przysuchy	–	obszar	intensywnych	inwestycji	powiatu

Zryw	wolnych	serc	zjednoczył	wszystkich	uczestników	PaT-	a	w	Przysusze
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eGzaminy zaWODOWe 
W zs �

pOsłanki z mOW 
W kOLOnii szczerBackiej

15 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w hali sportowej rozpoczęły się egza-
miny potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze. Absolwenci technikum w zawodach: 
technik mechanik, technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodar-
stwa domowego, technik usług fryzjerski zdawali najpierw cześć pisem-
ną egzaminu, a następnie 16 i 17 czerwca 2015r.  część praktyczną. Aby 
zdać egzamin z części pisemnej należy uzyskać min. 50 %, a z części 
praktycznej 75 %. Równolegle od 15 czerwca 2015 roku przeprowadza-
ne były egzaminy z kwalifikacji zgodnie z nową podstawą kształcenia, 
uczniowie klas II i III przystąpili do zdawania etapu praktycznego i pi-
semnego z następujących kwalifikacji:
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
T.06 Sporządzanie potraw i napojów.
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
W egzaminach z kwalifikacji uczniowie aby zdać z części pisemnej mu-
szą uzyskać min. 50% oraz  z części  praktycznej 75%. Do egzaminów  

szkOLenie W starOstWie 
pOWiatOWym

Dnia 1� czerwca �015 r w sali konferencyjnej starostwa powiato-
wego w przysusze odbyło się szkolenie dla pracowników spzzOz 
w przysusze na temat „znaczenia higieny rąk w profilaktyce zaka-
żeń szpitalnych”, zorganizowane przez zespół kontroli zakażeń 
szpitalnych spzzOz w przysusze. Celem spotkania było uaktualnie-
nie wiedzy pracowników szpitala na temat obowiązujących zasad 
higieny rąk zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy Ecolab spe-
cjalizującej się w zakresie profesjonalnego utrzymania higieny, Pan 
Łukasz Klimczak, podczas którego omówił: znaczenie higieny rąk 
w profilaktyce zakażeń, badania kliniczne potwierdzające skutecz-
ność dezynfekcji rąk, wytyczne WHO dotyczące higieny rąk, strategie 
WHO – pięć kroków higieny rąk w opiece zdrowotnej. Dodatkowym 
elementem było omówienie zasad higieny rąk oraz stosowanie środ-
ków ochrony indywidualnej w sytuacjach szczególnego zagrożenia 
jakim jest kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie wysoko 
zakaźnym czynnikiem biologicznym np. wirusem Ebola. Interesują-
ce informacje wysłuchało około 60 pracowników SPZZOZ w Przysu-
sze. Mając na uwadze dobro pacjenta, jak i własne, zdobyta wiedza 
z pewnością zostanie wykorzystana w codziennej pracy białego per-
sonelu.

mgr	Agnieszka	Moskwa	pielęgniarka	epidemiologiczna	SPZZOZ	w	Przysusze

przystąpiło ogółem 215 uczniów i absolwentów. Egzaminy zakończyły 
się  23 czerwca 2015 r.
Wyniki egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogło-
si 28 sierpnia 2015 r.

Zbigniew	Głuch

Uczennice II klasy Szkoły Zawodowej w Kolonii Szczerbackiej:  Karolina 
Gruszczyńska i Katarzyna Laskowska wzięły udział w XXI sesji Sejmu 
Dzieci I Młodzieży w Warszawie, która odbyła się 01.06.2015 r. Posie-
dzenie SDiM poprzedziły warsztaty 31.05.2015 r. Po otrzymaniu zadania 
rekrutacyjnego “Miejsce młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrze-
buje młodzież” rozpoczęły działania. Wybrały badanie nr 4 “Kartka do 
przeszłości”. Zapoznały się z instrukcją, wymyśliły  hasła na spotkanie 
z miejscową społecznością. Wybrały  fotografie, które znalazły się na na-
szej kartce.  Hasła brzmiały:  “Co zrobić możemy by bezpiecznie było, co 
udoskonalić, aby było miło”,  “Nasza miejscowość uczy, bawi, wychowu-
je, a czego w niej brakuje?”. W porozumieniu z pracownikiem Publicznej 
Biblioteki oraz Świetlicy Środowiskowej w Ruskim Brodzie zaprosiły chęt-
nych do współpracy. Po przeprowadzonych badaniach sformułowały. 
wnioski do dalszej pracy. Po otrzymaniu wiadomości o udziale w SDiM 
“Miejsce młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież” 
uczennice rozpoczęły realizację zadań, które wynikały z poprzedniego 
etapu “Kartka do przeszłości”. Rozpoczęły od odnowienia miejscowego 
przystanku autobusowego wraz ze społecznością miejscowości nadały 
mu przyjazny i kolorowy wygląd. Działając razem możemy więcej.

Monika	Rynkiewicz-Wojtaszewska
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PRZYSUCHA

iii Mazowiecki festiwal Piosenki 
obcojęzycznej

sukces młODych histOryczek 
ze „skOWyróWki”

16 czerwca 2015 r. uczennice Zespo-
łu Szkół nr 2 im. L. Skowyry Skowyry 
w Przysusze uczestniczyły w uroczystym 
podsumowaniu konkursu historycznego 
„Historia multimedialnie”. Odbyło się ono 
w  siedzibie Międzypowiatowego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli w Iłży. Istota 
konkursu polegała na połączeniu wiedzy 
„o przeszłości” z umiejętnościami z zakresu 
informatyki. Zadanie uczniów polegało 
na wykonaniu prezentacji multimedial-
nej, która później zostanie wykorzystana 
na lekcjach, uczestnicy mieli do wyboru 4 
działy tematyczne: społeczeństwo, gospo-
darka, kultura i polityka. Praca, aby mogła 
być nagrodzona musiała być oryginalna 
i wykonana samodzielnie oraz spełniać ści-
śle określone wymagania regulaminowe. 
Każda uczestnicząca w konkursie szkoła 
mogła wysłać cztery prace Przedstawi-
cielki „Skowyrówki”, pod opieką Artura  
Maroszka osiągnęły dobre wyniki: Ola 
Biernat 2 miejsce, Magda Swat i Magda 
Malinowska wyróżnienia. Ważne jest to, 
że uczennice chętnie biorą udział w kon-
kursach historycznych i  są uczennicami 
młodszych klas, co obiecująco rokuje na 
przyszłość.

Artur	Maroszek

3 czerwca w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, odbył się III Mazo-
wiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Festiwal został zorganizowany przez Międzypo-
wiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży i Zespół Szkół 
Nr 1 w Kozienicach przy współpracy z Domem Kultury w Kozienicach. W tegorocznej 
edycji festiwalu wzięła udział przysuska młodzież reprezentująca Zespół Szkół nr 1 im. 
Jana Pawła II. Nasi młodzi artyści w składzie Robert Sowiński – wokal, Michał Chylak 
– gitara elektryczna, Bartłomiej Koselski – gitara basowa oraz Jakub Cieluch – perkusja, 
zdobyli pierwszą nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych śpiewając piosenkę 
Elvina Bishopa „Fooled Around”. Kozienicka publiczność równie ciepło przyjęła występ 
Ewy Wiórkiewicz, która zaśpiewała piosenkę „Slow Dancing in a Burning Room” Johna 
Mayera. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Młodzi wykonawcy byli oce-
niani przez profesjonalne jury, w którym zasiedli: Ewa Nędziak – przewodnicząca, oraz 
członkowie: Mirosława Wójcicka, Marek Ditrych oraz Marcin Mizak. Festiwal Piosenki Ob-
cojęzycznej wyrósł z potrzeb motywowania uczniów do nauki języków obcych, impreza 
zaś odbyła się pod patronatem nie tylko kozienickich władz samorządowych, ale samego 
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, co niewątpliwie pod-
niosło rangę tego przedsięwzięcia. 

	 	 	 	 	 	 	
Tomasz	Zychla
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Sompolski, Kacper Jasiński, Ewa Retelewska, Małgorzata Przydacka, Ta-
deusz Antoniak, Artur Woźnica, Ks. Karol Janus. Oprawę multimedialna 
zapewnił p. Roman Nocoń. Oprawą muzyczną zajęła się kościelna schola 
w składzie: Weronika Mandecka, Dominika Łabędzka, Ewa Wiórkiewicz. 
Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia realizowanego pod bardzo 
dużą presją czasu, choć bez widocznych uszczerbków na jego jakości 
i jedną z głównych aktorek, była p. Paulina Plaskota. Po spektaklu głos 
zabrał ks. proboszcz Sławomir Gregorczyk serdecznie dziękując wszyst-
kim osobom zaangażowanym w powstanie dzieła upamiętniającego 
życie i poświęcenie kapłana, który się przemocy nie pokłonił i sprawie 
wolności pozostał wierny aż do końca. Na zakończenie, zebrani mieli 
możliwość ucałowania relikwii krwi zamordowanego ks. Jerzego. Wi-
dzowie po spektaklu nie kryli wzruszenia gratulując wykonawcom i or-
ganizatorom spektaklu.

	 	 	 	 	
Jarosław	Bednarski

koncert „canto” 

PRZYSUCHA

4 CZERWCA 2015 R., W 26 ROCZNICę KOńCA 
KOMUNIZMU W POLSCE 

5 czerwca �015 r. w sali Domu kultury w przysusze został 
zorganizowany i  zrealizowany koncert nauczycielskiego 
chóru „canto” w przysusze. Koncert został przygotowany 
i zrealizowany jako jedna z imprez towarzyszących corocznym 
„Dniom Przysuchy”. Za stronę muzyczną i aranżacyjną odpo-
wiadał dyrygujący chórem p. Karol Sionek. Szczególnie ciepło 
został przyjęty przebywający na widowni założyciel i wieloletni 
prowadzący chór „Canto” p. Jerzy Mazurek wraz z małżonką. 
Chór zaprezentował się znakomicie śpiewając klasykę pieśni 
i utworów muzycznych świetnie pasujących zarówno do cha-
rakteru zespołu, jak również jego wysokich umiejętności mu-
zycznych. Wielką nadzieją Canto jest młode pokolenie śpiewa-
jących i grających artystów takich jak chociażby Patryk Wójcik, 
Michał Retelewski. Świetnie jak zawsze zaprezentowała się 
podczas koncertu Magdalena Jasińska oraz Katarzyna Bochyń-
ska – Wojdył, która tak jak zawsze zaczarowała widownię swo-
im potężnym i z dużą kulturą śpiewaczą prowadzonym gło-
sem. Koncert znakomicie poprowadził dyrygent Karol Sionek 
oraz konferansjer p. Edward Ciecierski, który stale żartując dbał 
o utrzymanie luźnego nastroju na widowni zapełnionej nie-
malże do ostatniego miejsca. Koncert zakończył się po około 
godzinie wymuszonym przez widownię bisem, przy ogłuszają-
cym aplauzie publiczności. Wypada czekać na kolejny koncert 
„Canto”.

	 	 	 	 	 	 J.B.

Najjaśniejszą	gwiazdą	koncertu	była	p.	Katarzyna	Bochyńska-Wojdył

Z	wielką	swadą	koncert	prowadził	p.	Edward	Cieciereski

Kościół Parafialny pw. Miłosierdzia Bożego był świadkiem niezwykłego 
wydarzenia z pogranicza religii, kultury i historii. Grupa mieszkańców, 
w większości parafian, zaprezentowała spektakl poświęcony życiu, 
śmierci i pamięci o zamordowanym przez komunistyczną Służbę Bez-
pieczeństwa bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Spektakl był prezentacją wspo-
mnień matki przywołującej dzieciństwo, młodość i kapłaństwo syna, 
któremu za prawość i wierność ideałom mordercy odebrali bestialsko 
życie. W narrację matki włączali się ludzie, których los na różnych eta-
pach życia zetknął z osobą księdza. Całość ubarwiały materiały doku-
mentalne prezentowane za pomocą multimediów. W roli matki ks. Je-
rzego Popiełuszki znakomicie zaprezentowała się Magdalena Jasińska, 
która nie tylko świetnie, jak zawsze zresztą wypadła w partiach wokal-
nych, ale również z dużą swobodą i lekkością prezentowała się w całej 
warstwie tekstowej przedstawienia. Oprócz M. Jasińskiej  w spektaklu 
wystąpili: Iwona Rejmer – Bielecka, Beata Dyk, Artur Maroszek, Zbigniew 

Za	znakomity	spektakl	dziękował	ks.	proboszcz	Sławomir	GregorczykPiękny	spektakl	przygotowany	przez	artystów	amatorów	spotkał	się	z	bardzo	
ciepłym	przyjęciem	widzów
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BORKOWICE

MAjóWKA NA KRAKOWEj GóRZE
już po raz Xiii w niedzielne popołudnie tj. 31.05.�015 r. 

mieszkańcy Gminy Borkowice wybrali się na muzyczną ma-
jówkę organizowaną na krakowej Górze w Borkowicach. 
majówka rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w krzyża 
Świętego w Borkowicach koncelebrowaną przez ks. marka 
Lurzyńskiego. 

Po uroczystej mszy inaugurującej obchody 650 - rocznicy 
powstania parafii Borkowice, procesja udała się na Krakową 
Górę modląc się i śpiewając pieśni religijne. Po dojściu na 
wzniesienie Robert  Fidos, historyk i wójt Gminy przypomniał 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie legendę. Otóż król 
Kazimierz Wielki zmęczony i zagubiony wśród puszczy, wszedł 
na wzniesienie i oniemiał z wrażenia. Przed nim roztaczał się 
niezwykły widok, podobny do tego z wawelskiego wzgórza. 
Od tej pory nazwano je ,,Krakową Górą”. Dziś jest tu kamienna 
kaplica Matki Bożej, wystawiona w 1933 r. na pamiątkę wie-
deńskiej wiktorii Jana III Sobieskiego, z łacińskim napisem: 
“Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, przybyliśmy, zo-
baczyliśmy, Bóg zwyciężył 1683-1933”. Wewnątrz figurka Mat-
ki Boskiej i tablica pamiątkowa ufundowana przez ks. Jana 
Wiśniewskiego. Tegoroczną majówkę uświetniła swoją obec-
nością Chorągiew Rycerska Ziemi Sandomierskiej. W wykona-
niu tej grupy licznie zgromadzeni uczestnicy mogli zobaczyć 

przedstawienie pt. ,,Legenda o Krakowej Górze’’, pokazy walk 
rycerskich, szyk bojowy oddziału tarczowników oraz tańce 
z epoki średniowiecza i renesansu. Dopełnieniem tego poka-
zu były wystrzały z muszkietów oraz armaty. Prowadzący gru-
pę kanclerz Ziemi Sandomierskiej Karol Bury patrząc na pano-
ramę okolicy, na kościoły w Skrzyńsku i Skrzynnie wspomniał 
rycerza Mszczuja ze Skrzynna herbu Łabędź, który w bitwie 
pod Grunwaldem w 1410 roku uśmiercił Wielkiego Mistrza 
Krzyżackiego Ulricha Von Jungingena.  Na wszystkich uczest-
ników pielgrzymki czekała gorąca grochówka, swojski smalec  
i chleb oraz słodkie ciasta. Tegoroczny poczęstunek został 
przygotowany przez Klub Seniora z Borkowic, Stowarzyszenie  
Kobiet Kreatywnych ze Smagowa oraz ZSO w Borkowicach.  
Można było również upiec sobie kiełbaskę na ognisku. 

Organizatorami tegorocznej majówki byli: Parafia Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Borkowicach, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, Gminny Ośrodek 
Kultury w Borkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowi-
cach, Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholo-
wych w Borkowicach, 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
im. Emilii Plater oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bor-
kowicach.
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BORKOWICE

festyn Rodzinny w Rzucowie 

W promieniach letniego słońca, wesoło i rodzinnie, czyli dokładnie tak jak być powin-
no… festyn rodzinny, zorganizowany na placu szkolnym zsO w rzucowie �czerwca �015r, 
zgromadził tych, którzy niedzielne popołudnie zaplanowali spędzić trochę inaczej. Swoją 
obecnością zaszczycili nas wójt gminy Borkowice p. Robert Fidos, kierownik GZO w Borkowi-
cach p. Zofia Sobczak, rodziny, przyjaciele i znajomi uczniów, nauczycieli i pracowników ZSO 
w Rzucowie. 

GMinny dzień stRażaka 
w Rzucowie

mistrzOWie mazOWsza z rzucOWa
Ogromną niespodzianką oraz dużym 

sukcesem dla tenisistów z rzucowa 
zakończyły się mazowieckie igrzyska 
młodzieży szkolnej, które odbyły się 
w siedlcach  �� maja �015 r.

Tytuł mistrzów Mazowsza po raz 
pierwszy zdobyli uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Rzucowie Tomasz 
Tamioła i Marceli Pietras. Droga do suk-
cesu rozpoczęła się w  Rzucowie gdzie 
12 marca wygrali zawody powiatowe. 
Następnie byli bezkonkurencyjni w za-
wodach między powiatowych w Głowa-
czowie. Do Siedlec jechali z planem, aby 
wyjść z grupy i uplasować się w ósemce 
najlepszych duetów tenisa stołowe-
go w województwie mazowieckim. 

Do rywalizacji stanęło 13 najlepszych 
gimnazjów Mazowsza wyłonionych 
w eliminacjach. Bez większych proble-
mów wygrali grupę eliminacyjną gdzie 
rywalizowali z gimnazjami z  Nadarzyna 
i Wiśniewa. Następnie w  ćwierćfinale 
pokonali gimnazjalistów z Gostynina. 
W finale wojewódzkim rzucowianie 
pokonali 3:1 PG w Piasecznie. Publicz-
ne Gimnazjum w Rzucowie zostaje Mi-
strzem Mazowsza w tenisie stołowym. 
Wielkie gratulacje dla zawodników To-
masza Tamioły, Marcelego Pietrasa oraz 
ich opiekuna Pawła Plaskoty. 
GRATULUJEMY !!! 
ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

W dniu 0�.06.�015r w rzucowie odbyły się Gminne Obchody 
Dnia strażaka.

Uroczystości rozpoczęła Masza Święta w Kościele WNMP w Rzu-
cowie.

Ks. Proboszcz Piotr Mucha poświęcił samochód pożarniczy przezna-
czony dla OSP w Rzucowie.

Samochód został zakupiony przez Gminę Borkowice za kwotę 80 tys. 
zł. Jest to samochód specjalny pożarniczy na podwoziu samochodu 
marki Star 266, wyposażony w zbiornik na wodę 2,5 tys. l, działko wod-
ne, szybkie natarcie, wyciągarkę 5430kg, autopompę, maszt oświetle-
niowy 2x500W, specjalistyczne oświetlenie i sygnały dźwiękowe. Jest 
przystosowany do akcji ratowniczo-gaśniczych w trudnych warun-
kach terenowych. Zastąpił wysłużonego Stara 244 jakim dysponowała 
jednostka OSP w Rzucowie. Aktu przekazania pojazdu dokonał Wójt 
Gminy Robert Fidos i Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral.  

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzucowie pojazd przyjął 
Prezes Waldemar Skalski.

W uroczystości uczestniczyli ochotnicy z Rzucowa, Ninkowa, Borko-
wic, Woli Kuraszowej wraz z prezesem gminnym Tadeuszem Bilskim 
oraz komendantem gminnym Robertem Siudkiem. 

Spotkanie rozpoczął „Koncert Talentów”, 
czyli prezentacje uczniów. Publiczność mogła 
podziwiać uzdolnionych tanecznie, kabareto-
wo i sportowo, wysłuchać utalentowanych re-
cytatorsko, wokalnie i muzycznie. Największe 
owacje wywołał występ najmłodszego artysty- 
czteroletniego Kacperka Chylickiego, który 
zaprezentował przeboje zespołu AKCENT, któ-
rego jest wiernym fanem.  Przygotowane pysz-
ności-słodkości, specjały z grilla i ze stoiska 
ze swoiskim jadłem pokrzepiały uczestników 
festynu i dodawały sił do dalszych szaleństw. 
A tych było do wyboru – zabaw w zameczku, 
kuleczkowie i pompowniczy, przejażdżki wo-
zem konnym, rozgrywki sportowe czy wresz-
cie dyskoteka w rytmie przebojów z lat 60-tych 
i 70-tych. W to niedzielne popołudnie chyba 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi 
z zapartym tchem śledzili pokazy umiejętno-
ści strażaków OSP z  Borkowic, utalentowani 
plastycznie wzięli udział w konkursie rysowa-
nia kredą, a  Ci, którzy chcieli sprawdzić, czy 
mają szczęśliwą rękę, losowali cegiełki, za które 
otrzymywali atrakcyjne nagrody. 

Mistrzowie	Mazowsza

Festyn	Rodzinny	W	Rzucowie
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GIELNIóW

GMINNY DZIEN DZIECKA W GIELNIOWIE

31 maja w Gielniowie odbył się gminny festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Uczestników przywitał serdecznie Wójt Gminy Giel-
niów pan Władysław Czarnecki . Pan wójt w swoim przemó-
wieniu podkreślił, że jest dumny iż festyn ten stał się tradycją 
gminną. Impreza zorganizowana została po raz trzeci z ini-
cjatywy pani Mirosławy Samson-radnej i pani Eweliny Danie-
lik – nauczycielki z PSP w Rozwadach. Humory uczestnikom 
dopisywały, bo atrakcji nie brakowało. Słodycze, muzyka, gry 
i zabawy, konkursy z upominkami zdjęcia z Kubusiem Puchat-
kiem czy Tygryskiem. Dzieci korzystały do woli z nadmuchi-
wanych zjeżdżalni, trampoliny, próbowały sił na ścianie wspi-
naczkowej, czy bardziej ekstremalnej tyrolce i wielu, wielu 
innych atrakcjach. Dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród 
najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy, oraz kolorowe 

uczesania, za które Dziękujemy bardzo dyrekcji i uczennicom 
z ZDZz Nowego Miasta. Rady Rodziców z poszczególnych 
szkół przygotowały dla uczniów poczęstunek. Dzięki ofiarno-
ści Pana Piotra Wiktorowicza, który ufundował słodycze oraz 
firmy Hortex z Przysuchy dzieci otrzymały paczki. Punktem 
kulminacyjnym imprezy był Festiwal Kolorów, który polegał 
na  jednoczesnym wyrzucie w powietrze kolorów holi. W mo-
mencie wyrzutu nad uczestnikami zabawy powstała  barwna 
chmura, która po chwili opadła  kolorując wszystkich od stóp 
do głów. Warto podkreślić fakt, że w festiwalu kolorów wziął 
udział również Pan Wójt czym zyskała sobie podziw i jeszcze 
większą sympatię dzieci. To było naprawdę udane popołu-
dnie, które dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń. Urok 
i wspaniałą atmosferę tego dnia  przedstawiają zdjęcia.
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GIELNIóW

noc ŚWiĘtojańska
„Przed świętym Janem, najdłuższy dzień panem” – mówi 

staropolskie przysłowie. Uczestnicy zabawy w wigilię św. 
Jana, przekonali się, że dzień trwał chwilę, a noc okamgnie-
nie. W Publicznej Szkole Podstawowej  w  Rozwadach dla ucz-
niów kl. 4-6 panie Ewelina Danielik, Bożena Duran, Alicja Fra-
naszczyk, Jowita Pawłowska, zorganizowały dzień i noc pełne 
wyjątkowych wrażeń:
– ognisko
– podchody
– obejrzeli prezentację „Czar nocy 23\24 czerwca”
– wicie wianków i puszczanie ich do falującej wody
– pieczenie jagodzianek.

W obchody włączyli się rodzice, członkinie stowarzyszenia, 
Rozwadzianki, radna Pani Mirosława Samson.

 

pani eWa Galińska z Brzezinek  
W Gminie GielnióW skończyła 100 

lat. Setne urodziny obchodziła  
w gronie najbliżSzych.  

z życzeniami poSpieSzyły 
także władze gminy.

21 maja 2015r. odbyła się uroczystość 100-lecia urodzin mieszkanki 
Brzezinek Pani Ewy Galińskiej. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili: 
Wójt Gminy Gielniów – Władysław Czarnecki, Kierownik ZUS Inspekto-
rat w Przysusze – Jan Kołodziejski, Kierownik Oddziału Spraw Obywatel-
skich w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
– Zbigniew Gurtat, Z-ca kierownika USC w Gielniowie – Elżbieta Sob-
czyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie – 
Małgorzata Woźniak. Wszyscy złożyli jubilatce życzenia, wręczyli kwiaty 
i upominki. Był oczywiście tort i toast za zdrowie jubilatki. W tej wzrusza-
jącej uroczystości jubilatce towarzyszyła córka, syn, wnuczka, zięć i sy-
nowa. Miłym akcentem było odczytanie listu od Prezesa Rady Ministrów 
Ewy Kopacz. Jubilatka cieszy się nadal dobrym zdrowiem i doskonałym 
wyglądem. Jest otoczona opieką wspaniałej rodziny. Szanownej Jubilat-
ce raz jeszcze życzymy dużo zdrowia i radości na najbliższe lata.
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W Sobotę 21 czerwca b.r. w Cetniu nad rzeką Drzewiczką odbyła 
się po raz kolejny tradycyjna impreza plenerowa związana ze zwy-
czajami sobótkowymi.

Imprezę rozpoczęło puszczanie wianków. Wianki przygotowały 
dzieci i młodzież wraz z rodzicami. Nurtem rzeki popłynęło kilkana-
ście pięknych wianków. Wianki wzięły udział w konkursie na najpięk-
niejszy wianek. Jury konkursy w osobach Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Pani Bogumiły Stępień i Sekretarz Gminy Pani Genowefy 
Pogorzała przyznały nagrody dla wszystkich uczestników. Imprezę 
zakończyło ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i zabawa ta-
neczna przy dźwiękach muzyki The Cover. Swoje stoisko z daniami 
regionalnymi wystawiło Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia, 
które oprócz Wójta Gminy Odrzywół i OSP Wysokin było organizato-
rem imprezy.

 Na imprezę, a szczególnie na zabawę przybyło kilkaset osób z gmi-
ny Odrzywół i gości.

ODRZYWóŁ

festyn z okazji 
dnia dziecka

sobótki nad Pilicą
W Niedzielę 21 czerwca b.r. w Myślakowicach-Kolonii 

przy przeprawie promowej po raz kolejny odbyła się 
folklorystyczna impreza sobótkowa z udziałem zespo-
łu ludowego „Mateuski”, działającego pod kierunkiem 
nauczyciela pana Jana Czerskiego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Myślakowicach. Młodzież z ze-
społu zaprezentowała najpiękniejsze pieśni ludowe 
i sobótkowe, a wianki poświęcone przez Proboszcza 
Łęgonickiego Ks. Tadeusza Żaka popłynęły leniwym 
nurtem Pilicy. Imprezę zakończyło tradycyjne ognisko. 
Wśród gości byli min. Starosta Przysuski Marian Nie-
mirski i Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto Mariusz 
Dziuba. Organizatorem tej już tradycyjnej imprezy była 
Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśla-
kowicach Bożena Wielgus i Wójt Gminy Odrzywół.

W Piątek 29 maja b.r. w Odrzywole 
został zorganizowany międzyszkolny 
festyn z okazji Dnia Dziecka. Festyn z tej 
okazji to już tradycja w gminie Odrzy-
wół. Organizatorem imprezy był Wójt 
Gminy Odrzywół oraz Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w  Odrzy-

zMiany w lokalnej GRuPie działania 
z siedzibą w Rusinowie

Zmiany przepisów dotyczących Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i jego części programu LEADER adresowane-
go społeczności wiejskich wymusiły zmiany nie tylko w LGD 
„Wszyscy Razem”, ale i innych LGD mazowieckich. Minimalny 
próg, na którym LGD mogą realizować program LEADER to 
obszar zamieszkały przez 30 tyś. mieszkańców. Do tej pory 
Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” obejmowało swoim 
zasięgiem 5 gmin powiatu przysuskiego: Rusinów, Odrzy-
wół, Gielniów, Klwów i Potworów zamieszkałe prawie przez 
21 tyś. mieszkańców. W ostatnich tygodniach po długich 
negocjacjach Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” powiększy-
ło się o gminy powiatu grójeckiego należące dotychczas do 
LGD „Gminy Nadpiliczne” i LGD „Kraina Kwitnących Sadów”, 
tj. o gminy Nowe Miasto, Mogielnicę, Belsk Duży, Błędów 
i Pniewy. Tak wzmocnione LGD „Wszyscy Razem” obejmuje 
obszar zamieszkały przez prawie 57 tys. mieszkańców.

Nastąpiły też inne zmiany w Stowarzyszaniu. Na Walnym 
Zgromadzeniu LGD w dniu 8 czerwca b.r. wybrano nowe 

nOc ŚWiętOjańska naD 
DrzeWiczką

wole. Swoje występy zaprezentowały 
dzieci z oddziałów przedszkolnych PSP 
Odrzywół i cheerleaderki z Publicznego 
Gimnazjum w Odrzywole. Znakomity 
pokaz musztry paradnej pokazali kadeci 
i kadetki z ZSPiMS z Lipin. Ułani ze Sto-
warzyszenia Hubalczyków pod dowódz-
twem Marka Maciągowskiego zaprezen-
towali pokazy i ćwiczenia kawaleryjskie. 
W pokazie wzięli udział także kadeci na 
koniach ze stadniny w Domaniewicach, 
na co dzień służące kadetom w Lipi-

nach. Ogromnym powodzeniem wśród 
uczestników cieszyły się przejażdżki na 
koniach ułańskich. Swoje pokazy spor-
towe zaprezentowali zapaśnicy z klubu 
„Platan” Borkowice. Uwieńczeniem im-
prezy były rozgrywki i zabawy szkolne 
rozegrane 1 czerwca, w Poniedziałek. Za 
udział i wygraną można było otrzymać 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
gminę. Wszystkie dzieci otrzymały też 
słodycze.

władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został Wójt Gmi-
ny Odrzywół Marian Kmieciak. Przewodniczącym Rady został 
Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów. W skład Zarządu 
i Rady weszli także Burmistrzowie i Wójtowie pozostałych 
gmin, oraz osoby z tzw. społecznego sektora ( przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i rolnicy). Sie-
dziba Stowarzyszenia została przeniesiona do gminy Klwów 
i będzie mieściła się w Urzędzie Gminy. Filia Stowarzyszenia 
będzie działać w Mogielnicy.

Głównym zadaniem nowych władz będzie pozyskanie 
środków z PROW/LEADER na realizację Strategii Rozwoju Lo-
kalnego na obszarze LGD. Według zapowiedzi Ministerstwa 
Rolnictwa środki na realizację LEADER na obszarze wiejskich 
Mazowsza będą dostępne tylko dla połowy LGD. Powodem 
jest rzekoma zamożność województwa mazowieckiego, 
spowodowana liczeniem do statystyk podregionu warszaw-
skiego.
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ODRZYWóŁ

aBsOLutOrium DLa Wójta 
Gminy ODrzyWół

W Poniedziałek 1 czerwca b.r. obradowała Rada Gminy 
w Odrzywole. Rada przyjęła min. sprawozdanie finansowe 
Wójta z wykonania budżetu gminy Odrzywół za 2014 r. oraz 
jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu. Sprawozdanie Wójta pozytywnie oceniła też Re-
gionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna. Budżet po 
stronie dochodów został wykonany w kwocie 12 164 918,30 
zł. Największe dochody gminy pochodzą z subwencji ogól-
nej dla gmin (30% dochodów), subwencji oświatowej (26% 
dochodów) oraz dotacji celowych i inwestycyjnych pozyska-
nych przez gminę z programów krajowych i UE na realizacje 
zadań bieżących i inwestycyjnych. Dochody własne z opłat 
i działalności komunalnej wyniosły 6% dochodów. Dochody 
z podatków samorządowych(rolny, leśny, od nieruchomości, 
od środków transportowych) wyniosły 3% dochodów.

Budżet po stronie wydatków został wykonany w kwocie 12 
632 030,41zł. Z budżetu gminy były finansowane min. zada-
nia oświatowe (35% wydatków), świadczenia rodzinne i opie-
kę (14% wydatków). Na inwestycje gmina wydatkowała 2 787 
958,41 zł. (22%  ogółu wydatków). Pozostałe środki gmina wy-
dała na utrzymanie gospodarki komunalnej (oczyszczalnia, 
kanalizacja, składowisko odpadów), utrzymanie dróg, działal-
ność kulturalną (min. utrzymanie Biblioteki i świetlic).

Z zadań inwestycyjnych gmina zrealizowała w 2014 r. 22 
inwestycje. Min. były to budowy: sieci kanalizacyjnej w Od-
rzywole, placów zabaw (w Odrzywole przy Przedszkolu, na 
osiedlu i w Myślakowicach), boisk (Odrzywół-wielofunkcyjne, 
Ossa-wielofunkcyjne i dwa mini boiska) przebudowę 6 dróg 
publicznych, budowę chodników w Odrzywole i Kamiennej 
Woli, zakup autobusu i ciągnika.

W 2014r. Gmina realizowała 16 programów finansowanych 
ze środków krajowych i UE. Były to programy inwestycyjne 
i edukacyjno-oświatowe.
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POTWORóW

DzieWiętnasta eDycja kOnkursu 
WieDzy O samOrząDzie 

terytOriaLnym

kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich poprzez 
upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym to 
podstawowe założenia konkursu zorganizowanego w po-
niedziałek, 18 maja �015 r. w publicznym Gimnazjum im. 
Orląt Lwowskich w potworowie dla upamiętnienia rocznicy 
przeprowadzenia pierwszych demokratycznych, w pełni 
wolnych wyborów samorządowych w polsce.

Informator Samorzadowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze

Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski
Zapraszamy chętnych do współpracy.

Skład i druk: Grafmar, ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna 

W zmaganiach konkursowych przybliżających młodzieży 
gimnazjalnej wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju sa-
morządu udział wzięło 38 uczniów.

Egzamin składał się z 20 pytań testowych, obejmujących 
obszarem tematycznym wiedzę dotyczącą m.in. aktów prawa 
miejscowego, struktury urzędów samorządowych oraz sposo-
bu wyłaniania i kompetencji poszczególnych organów władz 
samorządowych.

Po dokładnym sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów 
Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Górka – Sekretarz 
Gminy Potworów i Krzysztof Wochniak – Dyrektor Publiczne-
go Gimnazjum w Potworowie, wyłoniła zwycięzców dziewięt-
nastej edycji konkursu.

Pierwsze miejsce w sprawdzianie promującym ideę samo-
rządności zdobyła Joanna Klimek, na drugim miejscu uplaso-
wała się Izabela Sobczak, natomiast trzecie miejsce przypadło 
Danielowi Postkowi.

Wójt Gminy Potworów Marek Klimek wręczając zwycięskiej 
trójce nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy 
w Potworowie pogratulował wszystkim uczestnikom dosko-
nałej znajomości problematyki samorządowej, a  Dyrekcji 
Gimnazjum sprawnej organizacji konkursu.

jubileusz ochotniczej 
stRaży PożaRnej 

w MokRzcu
W niedzielę, 14 czerwca �015 r. członkowie Ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy potworów spotkali się na 
uroczystym apelu w mokrzcu, gdzie miejscowa jednostka ob-
chodziła jubileusz 60-lecia działalności.

Niedzielne święto społeczności strażackiej rozpoczął uroczy-
sty akt otwarcia i poświecenia nowo powstałego budynku gara-
żowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzcu, po którym Pro-
boszcz parafii pw. Św. Doroty w Potworowie ksiądz Jan Gruszka 
odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin.

Po nabożeństwie poczty sztandarowe Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Potworowa przemaszerowały na plac znajdujący się 
obok Świetlicy Wiejskiej w Mokrzcu, gdzie nastąpiła ceremonia 
nadania sztandaru połączona z symbolicznym wbiciem gwoździ 
w drzewiec chorągwi.

Istotnym elementem obchodów 60-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mokrzcu było uhonorowanie przez Wójta Gminy Po-
tworów Marka Klimka wieloletniej pracy i zaangażowania osób, 
które przez lata współtworzyły historię miejscowej Jednostki. 

Święto strażaków w Mokrzcu zakończyło przemówienie Wójta 
Gminy, w którym podkreślił znaczenie działań strażaków ochot-
ników na rzecz lokalnej społeczności, a także przedstawił zakres 
zadań jakie władze Gminy Potworów czynić będą, by wspoma-
gać pracę Ochotniczej Straży Pożarnej.
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POTWORóW

knz ekoloGicznie 
 z Miłością na dzień MaMy

tramWaj zWany nienaWiŚcią

klub naszej ziemi działający przy psp w potworowie po-
stanowił połączyć święto naszych kochanych mam z ekolo-
gią.

Wręczany na Dzień Matki prezent nie musi być drogi, ale 
powinien mamę wyróżnić. Doskonałym pomysłem są zatem 
wyroby, tworzone w pojedynczych egzemplarzach przez nas 
samych.

My w Klubie, nie dość, że wykonaliśmy prezenty własno-
ręcznie, to na dodatek z materiałów, które nie będą zaśmie-
cały naszej planety.

Naszym mamom przygotowaliśmy aromatyczne, zmiękcza-
jące babeczki do kąpieli oraz drobne upominki z masy solnej.

Czyż nie są one wspaniałe? 
Która mama nie ucieszy się z takiego prezentu?

Opracowała:	Joanna	Mikulska

szkolne koło pck przy publicznym Gimnazjum im. Orląt 
Lwowskich w potworowie przygotowało spektakl teatralny 
o tematyce profilaktycznej pt. „tramwaj zwany nienawiś-
cią”.

Przedstawienie poświęcone było problemom nurtującym 
współczesne społeczeństwo: agresji, odrzuceniu, braku reak-
cji otoczenia na przemoc słowną i fizyczną.

Widzowie, oglądając spektakl, uświadomili sobie, iż chęć 
imponowania, dominacji w grupie rówieśników i dążenie do 
objęcia przywództwa może wprowadzić młodego człowieka 
na drogę przestępczą. Jedynie odważne, zdecydowane reak-
cje innych na przejawy zła i agresji mogą przerwać falę prze-
mocy i przynieść pożądany efekt.

Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w swoje role, co widzo-
wie docenili i nagrodzili gromkimi brawami.

Przedstawienie prezentowane było na XV Rejonowym Prze-
glądzie Kultury Młodzieży Czerwonokrzyskiej w Przysusze. 
Uczennice wystąpiły również gościnnie w Prywatnym Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. św. Królowej Jadwigi 
w Mariówce. 

Aktorkami były uczennice klas trzecich: Afrodyta Ciarkow-
ska, Gabriela Oparcik, Marlena Jerka, Izabella Sobczak, Sylwia 
Latosek, Natalia Żółcińska, Magdalena Grzegorczyk, Magda-
lena Felisiak, Joanna Klimek, Martyna Gaca, Martyna Gmyrek 
i Paulina Milczarska. 

Przedstawienie przygotowano pod kierunkiem p. Doroty 
Sobczak i p. Iwony Rucikowskiej-Białek.

Opracował:	Krzysztof	Wochniak
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RUSINóW

zakOńczOnO remOnt 
ŚWietLicy Wiejskiej 

W przystałOWicach 
małych

pODziękOWania DLa mam i tatusióW
Wzruszające chwile przeżywały mamy 

i tatusiowie przedszkolaków z Samorzą-
dowego Przedszkola w Gałkach. Z oka-
zji Dnia Matki odbyły się tam uroczyste 
akademie. Najmłodsi z przedszkola za-
prezentowali swoje programy artystycz-
ne w podziałach na grupy. 27 i 29 maja 
wystąpiły przedszkolaki z pięciu grup. 

Budynek, w którym znajdowała się kiedyś Publiczna Szkoła 
Podstawowa, już wcześniej pełnił funkcję publiczną. Jak wi-
dać, także i teraz będzie on głównym elementem architekto-
nicznym otoczenia. Wielkie możliwości otoczenia pozwalają 
wróżyć ciągły rozwój tego miejsca, gdzie duży nacisk kładzie 
się na kultywowanie tradycji ludowych naszego regionu. Te-
ren sąsiaduje z boiskiem oraz terenem plenerowym, gdzie bę-
dzie można urządzać imprezy w ciepłe letnie dni, a zaplecze 
nowej świetlicy pozwoli na sprawną organizację ciekawych 
przedsięwzięć mieszkańców Przystałowic Małych. Ciekawy 
kolor elewacji ładnie komponują się z okolicznymi zabudo-
waniami i otaczającą przyrodą, ale przede wszystkim podkre-
śla charakter budynku i jego użytkowników. Podjazd dla osób 
niepełnosprawnych to już standard w budynkach użyteczno-
ści publicznej. Wnętrze to przede wszystkim duża przestronna 
sala główna z odnowionym parkietem oraz z oknami na połu-
dnie i północ. Z powodzeniem pomieści duże grono osób na 
wiejskich spotkaniach i zebraniach. Do tego dochodzi zaple-
cze socjalne: łazienka, kuchnia i pomieszczenia gospodarcze. 
Oczywiście kuchnia jest umeblowana, z kuchenką elektryczną 
i zbiornikiem podgrzewającym wodę. Przy świetlicy można 
odpocząć w zacienionych miejscach przyglądając się zabawie 
małych dzieci na miejscowym placu zabaw. Mamy nadzieję, 
że ta inwestycja posłuży lokalnej społeczności przez długie 
lata i będzie miejscem rozrywki, kultury i integracji.

Dzieci recytowały piękne wiersze, w któ-
rych składały podziękowania dla swoich 
kochanych mam za ich troskliwość i mi-
łość. Były także piosenki i tańce. Trzeba 
przyznać, że wychowawczynie wspania-
le przygotowały swoich podopiecznych. 
Widać to było po wzruszonych twarzach 
matek tych słodkich maluchów. Także 

i one bardzo przeżywały występy. Nie 
jednej mamie zakręciła się łza w oku, ale 
niewątpliwie była to łza radości. Na ko-
niec każdego występu mamy otrzymy-
wały kwiaty i prezenty własnoręcznie 
wykonane przez swoje pociechy oraz 
słodkiego całusa.
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RUSINóW

widowisko PRoekoloGiczne
Gmina Rusinów w ramach środków przeznaczonych na 

podnoszenie świadomości prośrodowiskowych mieszkańców  
sfinansowała uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Ru-
sinowie  widowisko artystyczne na temat problemu jakim są 
śmieci. Celem widowiska było ukształtowanie właściwych, 
przyjaznych naturze postaw i zachowań dzieci i młodzieży. 
Edukacja ekologiczna realizowana jest przez następujące 
środowiska: dom, szkołę, mass media oraz gminę. Zaproszeni 
artyści zaprezentowali oddzielne pokazy dla dzieci z oddziału 
zerowego oraz klasy I i II, a także dla klasy III i IV. Młodzi ludzie 
z ciekawością oglądali spektakl, gdyż był to spektakl interak-
tywny. Dzieci stały się częścią przedstawienia i mogły wyka-
zać się wiedzą praktyczną na temat segregowania odpadów. 
Do przygotowanych worków młodzież wrzucała odpady 
uwzględniając ich przeznaczenie. W Polsce problem nadmier-
nej ilości odpadów opakowaniowych widoczny jest z roku na 
rok coraz bardziej, dlatego ważne jest motywowanie uczniów 
do segregacji odpadów. Wdrożenie i propagowanie odpo-
wiednich zachowań korzystnych dla środowiska najbliższej 
okolicy procentować będzie w kolejnych latach. Wierzymy, że 
ta inwestycja w naszych najmłodszych mieszkańców sprawi, 
że już niedługo w naszej Gminie nie będziemy widywać po-
rzuconych śmieci.
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WIENIAWA

Wieczór sOBótkOWy „Wianki”
Tradycyjnie już od ponad 35 lat orga-

nizowane są w Wieniawie Wieczory So-
bótkowe „Wianki”. W tym roku imprezę 
promującą dziedzictwo kulturowe na-
szych przodków i ojców Gminne Cen-
trum Kultury zorganizowało we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem LGD Razem 
dla Radomki w niedzielę 21 czerwca. 
Przed muszlą koncertową w parku licz-
nie zebrali się mieszkańcy gminy i okolic, 
by posłuchać melodii ludowych w wy-
konaniu kapel Jana Wochniaka, Henryka 

Zawadzkiego i Wiesławy Gromadzkiej. 
Na scenie zaprezentowały się także ze-
społy śpiewacze: Zespół folklorystyczny 
„Wieniawa”, Klub Seniora oraz Lokalne 
Stowarzyszenie Kobiet Skrzynno. Swoją 
obecność zaznaczyły także lokalne or-
ganizacje: Stowarzyszenie Kobiet Znad 
Zalewu oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Pogroszyn. W trakcie im-
prezy został rozstrzygnięty konkurs na 
najpiękniejszy wianek. Wśród 15 pięk-
nie uwitych z  polnych i ogrodowych 

kwiatów wianków prezentowanych na 
konkursie 6 zostało nagrodzonych  a po-
zostałe wyróżniono. Nagrody wręczył 
Wójt Gminy Wieniawa – Krzysztof Sob-
czak. Przy dźwiękach muzyki i śpiewu 
korowód wyruszył nad rzekę Radomkę. 
Tam rozpalono ognisko oraz puszczano  
wianki na wodę. Imprezę zakończyła 
zabawa ludowa podczas której odbył 
się  konkurs na najładniej tańczącą parę,  
w  którym nagrodzonych zostało 5 par.

Autor:	Alicja	Ślifirczyk		
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WIENIAWA

festyn rODzinny 
W przeDszkOLu puBLicznym 

W WieniaWie

14 czerwca 2015 roku w Skrzynnie miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. Radny Piotr Porczyński oraz Lokalne Stowarzysze-
nie Kobiet Skrzynno wspólnie zorganizowali wieczorek poe-
tycki z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Przepiękne utwory 
literackie zaprezentowała grupa poetycka „Eliksir” z Radomia, 
której przedstawicielką jest Pani Anna Łęcka – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sokolnikach Mokrych. Swoje wiersze recyto-
wała także członkini Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet – Pani 
Grażyna Połczyńska. Zaproszeni goście podziwiali również 
występ sopranistki – Pani Katarzyny Bochyńskiej – Wojdył, 
przy akompaniamencie Pana Karola Sionka. Wszystkie zapre-
zentowane utwory wzbudzały zachwyt licznie zgromadzonej 
publiczności i  były nagradzane gromkimi brawami. Słowa 
wierszy oraz zaprezentowane utwory muzyczne były ucztą 
dla ducha i niewątpliwie pozostaną na zawsze w pamięci wi-
dzów. Dało się odnieść wrażenie, że w czasie tego wspaniałe-
go widowiska Skrzynno niezwykle wypiękniało. 

Autor:	Magdalena	Kamińska

Wieczór pOetycki 
W skrzynnie

Rozpoczynając tegoroczny festyn, dyrektor przedszkola 
pani mgr Jadwiga Porczyńska powitała zaproszonych gości 
i całą społeczność przedszkolną następnie wygłosiła krótkie 
przemówienie o znaczeniu rodziny we współczesnym świecie 
i na koniec złożyła wszystkim rodzicom i dzieciom życzenia 
oraz zaprosiła do  wspólnej zabawy. Przedszkolaki prezen-
towały przygotowaną z tej okazji część artystyczną w formie 
krótkich wierszyków i  piosenek poświęconych rodzinie. 
W dalszej części programu artystycznego miało miejsce od-
śpiewanie rodzicom „100 lat” i wręczenie upominków włas-
noręcznie wykonanych przez dzieci. Po części artystycznej 
rodzice i dzieci zostali zaproszeni do zabawy. Odbyły się różne 
konkurencje dla młodszych i starszych uczestników festynu. 
Gromkim śmiechem i burzą braw dzieci nagradzały siebie 
i rodziców, którzy musieli się wykazać zwinnością i sprytem. 
Dużym zainteresowaniem przedszkolaków cieszyło się „ ba-
jeczne malowanie twarzy” i układanie puzzli .Gdy ktoś poczuł 
się głodny i spragniony mógł oddać się degustacji: wybornych 
ciast upieczonych przez rodziców, napojów i soków ufundo-
wanych przez sponsorów. 

Festyn Rodzinny był bardzo udany. Takie spotkanie niewąt-
pliwie wzmacnia więzi emocjonalne dziecka z rodziną, inte-
gruje rodziców z przedszkolem oraz stwarza okazję do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Pełni też bardzo ważną rolę 
w integracji środowiska lokalnego.  

Dziękujemy, za bezinteresowną pomoc i życzliwość okaza-
ną naszej placówce podczas organizacji Pikniku Rodzinnego: 
rodzicom, firmom i wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do uświetnienia tej imprezy.

Autor:	Jadwiga	Porczyńska
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KOMUNIKATY

roladki z pierSi indyka w Szynce dojrzewającej

nowa ustawa o Rzeczach znalezionych

składniki: 4 sznycle z piersi indyczej, plastry szynki suro-
wej  dojrzewającej, (tyle plastrów, aby zawinąć dokładnie 
roladki) marchewka, pietruszka (korzeń), seler, por, 2 ząbki 
czosnku, tymianek, 2-3 łyżki oliwy z oliwek, sól, pieprz.

przygotowanie warzyw: marchewkę, pietruszkę, seler 
i por pokroić w cienkie słupki o długości 5 - 7 cm. 

przygotowanie indyka: piersi z  indyka podzielić na 
sznycle i delikatnie rozbić je dłonią. oprószyć z obu 
stron solą i pieprzem oraz posmarować marynatą składa-
jącą się z oliwy z oliwek, czosnku i  tymianku. odstawić 
na 15 minut. po tym czasie do każdego sznycla włożyć 
słupki pokrojonych warzyw i  zawinąć w rulonik, a na-
stępnie w szynkę dojrzewającą. tak przygotowane rolad-
ki zawinąć w folię aluminiową i  ułożyć na blaszce. piec 
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni c przez około 40 
minut. podawać z ulubionymi dodatkami. ja podałam je 
z kaszą jaglaną z koperkiem i sałatką ze świeżego szpinaku. 
życzę smacznego! :) Monika Grzywaczewska

Określenie praw i powinności znalazców oraz zakresu obowiąz-
ków starostów, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie i prze-
chowywanie rzeczy znalezionych – przewiduje nowa ustawa, 
która w niedzielę weszła w życie. stworzony ma też zostać rejestr 
utraconych dóbr kultury. „Celem ustawy jest wypełnienie luk praw-
nych i dostosowanie przepisów o rzeczach znalezionych do aktualnych 
warunków społeczno-gospodarczych” – przypomniał resort sprawied-
liwości. Sejm uchwalił te przepisy w drugiej połowie lutego. Prace nad 
ustawą były prowadzone od 2004 r. Według ustawy organem odpowie-
dzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie 
i poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru jest starosta. Nowością 
jest określenie wartości minimalnej rzeczy przechowywanych w powia-
tach – na poziomie 100 zł. Jeśli ta wartość będzie niższa, starosta będzie 
mógł odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy znalezionej. Ogłosze-
nia o odnalezionych rzeczach mają być zamieszczane m.in. w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Z kolei jeśli wartość przedmiotu będzie przekra-
czać 5 tys. zł – ogłoszenie o znalezieniu powinno się ukazać w prasie 
lokalnej lub ogólnopolskiej. Zgodnie z nowymi przepisami znalazca, 
w przypadku gdy nie jest mu znany właściciel odnalezionej rzeczy, po-
winien niezwłocznie zawiadomić o odnalezieniu rzeczy starostę. Wyjąt-
kiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku pub-
licznym lub np. w autobusie czy pociągu – wtedy znalazca powinien 
oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi. Przepisy nie doty-
czą też przypadków znalezienia broni, amunicji lub materiałów wybu-

chowych, gdy niezwłocznie zawiadomiona musi zostać policja. Utrzy-
mana zostaje natomiast zasada z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą 
znalazca może domagać się znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej 
wartości rzeczy. Warunkiem jest zgłoszenie takiego roszczenia najpóź-
niej w chwili wydania zguby osobie uprawnionej do odbioru. Koszty 
związane z przechowywaniem rzeczy i poszukiwaniem jej właściciela 
– poniesione przez znalazcę, zarządcę lub właściwy organ administra-
cji publicznej – będą obciążać osobę uprawnioną do jej odbioru. Aby 
odebrać zagubione przedmioty należy przedstawić dowód zakupu lub 
inny dokument poświadczający własność. W przypadku rzeczy, co do 
których niemożliwe jest jednoznaczne potwierdzenie posiadacza, np. 
obrączki, konieczne jest dokładne opisanie zguby, wskazanie miejsca 
zagubienia przedmiotu i określenie jego cech szczególnych. W przy-
padku, gdy zguba nie zostanie w przewidzianych terminach odebrana 
przez osobę uprawnioną i nie jest zabytkiem, rzecz stanie się własnością 
znalazcy. W ustawie określono te terminy, zgodnie ze zmienianym także 
zapisem Kodeksu Cywilnego, na rok – w przypadku nieodebrania rze-
czy mimo doręczenia właścicielowi wezwania do odbioru – lub na dwa 
lata od znalezienia – w przypadku braku możliwości ustalenia właścicie-
la i wysłania mu wezwania. W przysuskim starostwie obowiązki wynika-
jące w przepisów nowej ustawy będzie wypełniał Wydział Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzysowego pokój nr 41, w godzinach pracy 
urzędu od 7.30 do 15.30.

Opracował	Jarosław	Bednarski

nOGa z Gazu – uWaGa na nOWe przepisy
Wszyscy wiemy, że od 18 maja zmieniły się przepisy określające zasady ruchu dro-
gowego. Oto jakie wprowadzono zmiany. Kierowcy, którzy przekroczą dozwolo-
ną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy 
na 3 miesiące. Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 
50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośred-
nio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie nadal prowadzić 
pojazd bez prawa jazdy, straci je na pół roku. W przypadku ponownego pro-
wadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdem. Uprawnienia do prowadzenia pojazdami 
utracą na 3 miesiące kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób – więcej 
niż wskazano w dowodzie rejestracyjnym. To nie wszystko. Jeżeli podczas tych 
trzech miesięcy, za to samo wykroczenie policja złapie cię po raz kolejny – kara 
zostanie przedłużona do pół roku. A kolejnym etapem, za trzecią powtórkę, bę-
dzie już całkowite cofnięcie prawa do kierowania pojazdami. To znaczy, że od 
nowa trzeba będzie zdać egzamin. To jeszcze nie wszystkie zmiany. Mandat od 
policji możemy dostać również za przewożenie dziecka bez fotelika, które ma 
mniej, niż 150 cm wzrostu. Zmiany w przepisach dotkną również młodych kie-
rowców. W okresie 2 lat od wydania prawa jazdy mogą je stracić za spowodowa-
nie wypadku, jazdę pod wpływem alkoholu lub po trzykrotnym przekroczeniu 
prędkości o ponad 30 km/h. Surowiej karani będą też pijacy za kółkiem, którzy 

spowodowali wypadek. Zakaz wsiadania za kierownicę zostanie w takim przy-
padku wydłużony z 10 do 15 lat. Wzrosną również mandaty karne:
Przekroczenie prędkości do 10 km/h: w terenie niezabudowanym 57 zł w terenie 
zabudowanym 114 zł obecnie 50 zł. 
Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h:w terenie niezabudowanym 114 zł 
w terenie zabudowanym 228 zł, obecnie do 100 zł. 
Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h: w terenie niezabudowanym 190 zł 
w terenie zabudowanym 380 zł, obecnie do 200 zł. 
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h: w terenie niezabudowanym 342 zł 
w terenie zabudowanym 684 zł, obecnie do 300 zł. 
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h: w terenie niezabudowanym 532 zł 
w terenie zabudowanym 1064 zł, obecnie do 400 zł. 
Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h:w terenie niezabudowanym 760 zł 
w terenie zabudowanym 1520 zł, obecnie do 500 zł.
Nowe, znacznie surowsze przepisy nie zniechęciły kierowców do brawurowej 
jazdy. W okresie pierwszych czterech tygodni obowiązywania nowych zasad 
w powiecie przysuskim zostały zatrzymane 4 prawa jazdy. Trudno polemizować 
z dążeniem do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach. Należy mieć 
nadzieję, że niedługo dotrze do świadomości wszystkich kierowców, że nie war-
to łamać przepisów, bo lepiej jechać wolniej, ale jednak jechać, niż poszaleć na 
drodze raz, a potem odłożyć kluczyki na minimum trzy miesiące.

	 	 	 	 Opracował	Jarosław	Bednarski

nadszedł sezon wakacyjny, w którym często jesteśmy odwie-
dzani przez znajomych, lub rodzinę. wizyta bliskich to zawsze 
radość, ale również problem dla szanującej się pani domu. co 
podać na obiad? chciałoby się, żeby było smacznie i uroczy-
ście. dzisiaj polecam do zrobienia znakomite roladki z piersi 
indyka w szynce dojrzewającej. będzie pysznie, wykwintnie 
i bardzo elegancko. mam nadzieję, że państwu, jak również 
gościom przypadną do gustu. ja przyznaję, że zadałam szyku. 



�3Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

SPORT

wielki sukces dRużyny sMs liPiny

16 czerwca �015r. to kolejna historyczna chwila dla li-
pińskiej szkoły. tego dnia piłkarze ze szkoły mistrzostwa 
sportowego wywalczyli mistrzostwo w Lidze Okręgowej 
juniorów starszych Okręgu radomskiego. Była to nieby-
wała niespodzianka, ponieważ drużyna powstała niecałe 
trzy lata temu. Wtedy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach utworzono Szkołę Mi-
strzostwa Sportowego o specjalności piłka nożna. Prowadze-
nie drużyny powierzono znanemu w piłkarskim środowisku 
trenerowi posiadającemu licencję trenerską UEFA PRO, by-
łemu piłkarzowi I ligi Arkadiuszowi Skoniecznemu. Pierwszy 
w historii mecz SMS Lipiny rozegrał 11 października 2012r. 
w Wieniawie, gdzie drużyna zremisowała z Chojniakiem 2:2. 
Wiosna 2013r. upłynęła pod znakiem rozgrywanych sparin-
gów. O tym jak wiele pracy czeka Arkadiusza Skoniecznego 
i drużynę było widać w maju, gdy w Białobrzegach SMS uległ 
Pilicy 1:6 i przegrał kolejnych 5 meczów. Latem 2013r. druży-
nę zgłoszono do rozgrywek ligowych. 7 września rozegrano 
pierwszy mecz, w którym zwyciężyła Tęcza Augustów 3:0. Ty-
dzień później zespół pojechał do Głowaczowa, by tam wygrać 
z Legionem 4:1. W tym momencie nastąpił przełom. Był to 
wyraźny znak, że pomimo głosów krytyki, w Lipinach rodzi się 
zespół. Wspomniany sezon biało-niebiescy (bo takie są barwy 

nieDOsyt pOzOstanie…
W sobotę,13 czerwca na stadionie przy ul.Radomskiej drużyna Oskara ro-

zegrała ostatni mecz w sezonie. Po dobrej i konsekwentnej grze pokonała 
Mszczonowiankę Mszczonów 5-1. Bramki zdobyli: Obuch (1’), Sapieja (26’), 
Najdzik (31’), Skałbania (44’), Kowalczyk (65’) – Łopata (41’). O specjalną 
oprawę meczu zadbał klub kibica, który przez całe spotkanie gorącym do-
pingiem wspomagał piłkarzy. Nasza drużyna mimo mocnego, siedmiopunk-
towego prowadzenia po bardzo udanej rundzie jesiennej, wiosną  spuściła 
z tonu i zaczęła gubić punkty. Ostatecznie zajęła drugie miejsce tracąc osiem 
punktów do Energii Kozienice i wyprzedzając o cztery punkty Szydłowiankę 
Szydłowiec. Ta runda to nie tylko słabsze wyniki, ale także  dwukrotna zmiana 
trenera. Najpierw ze stanowiska z powodu problemów zdrowotnych zrezyg-
nował Bolesław Strzemiński. Na jego miejsce zatrudniono Józefa Antoniaka, 
z którym pożegnano się już po zaledwie pięciu spotkaniach. Ostatecznie tre-
nerem został Arkadiusz Grzyb. Na ten sezon możemy patrzeć z dwóch stron. 
Z jednej uznawać go za przegrany, bo siedem punktów po jesieni to dużo. 
Wszyscy uważali, iż awans do III ligi jest na wyciągniecie ręki. Z drugiej stro-
ny w poprzednim sezonie, który był pierwszym w IV lidze rękoma i nogami 
broniliśmy się od spadku i gdyby nie reforma MZPN-u gralibyśmy z powrotem 
w klasie okręgowej.  Jako kibice czujmy lekki niedosyt, bo liczyliśmy na to, że 
awansujemy do wyższej klasy. W porównaniu do poprzedniego sezonu na-
stąpił wielki progres. I kto wie, może za rok o tej porze będziemy cieszyć się 
z awansu do III ligi. Na razie piłkarze udali się na urlopy i w lipcu wrócą do 
treningów. Kasia	Fidos

Radość	po	zdobyciu	bramki	przez	Oskara

klubowe) zakończyli na trzecim miejscu w tabeli, dając się wy-
przedzić Tęczy Augustów i Oskarowi Przysucha. Latem 2014r. 
zespół uwierzył, że może osiągnąć sukces. W rundzie jesiennej 
został już wicemistrzem ligi, a wyprzedzić go udało się jedynie 
bardzo mocnej Szydłowiance Szydłowiec. Wiosną 2015r. po-
wołano nową ligę. Przed jej startem mówiło się, że SMS Lipiny 
to faworyt. Piłkarze przecenili swoje  możliwości i kondycję po 
zimowej przerwie. W pierwszym meczu nowego sezonu bo-
leśnie zderzyli się z rzeczywistością, przegrywając na boisku 
w Odrzywole (tam mecze rozgrywa w roli gospodarza zespół 
Arkadiusza Skoniecznego) z Mogielanką Mogielnicą 2:6. Dla 
rozentuzjazmowanych młodzieńców była to prawdziwa lek-
cja pokory. Następne miesiące to już same sukcesy. Drużyna 
wygrała  ligowe rozgrywki. Szkoła w Lipinach, założona przez 
dr H. Spoczyńską obchodzi 75 rocznicę działalności. Sukces 
sportowy wskazuje, że w Lipinach w harmonijny sposób łą-
czy się tradycję z nowoczesnością. Zarząd SMS Lipiny dzię-
kuje Starostwu Przysucha, Gminie Odrzywół, Dyrekcji Szkoły, 
wiernym kibicom oraz wszystkim związanym z drużyną za 
okazane wsparcie, motywację i siłę, która pozwoliła młodym 
chłopcom zrealizować marzenia. Zwycięska kadra: Bartłomiej 
Jędrzejczak, Paweł Gawin, Paweł Niedzielewski, Arkadiusz 
Socha, Dawid Malinowski, Kamil Cholewiński, Adam Białek, 
Krzysztof Czyżewski, Kamil Kot, Błażej Witkowski, Rafał Pora-
da, Marcin Ściborowski, Patryk Socha, Konrad Przywała, Jakub 
Suskiewicz, Krystian Kaniewski, Maksymilian Jagiełło, Adrian 
Rywacki, Karol Towarek. Trener: Arkadiusz Skonieczny. Prezes 
UKS SMS Lipiny: Zbigniew Niemirski. Wiceprezes UKS SMS 
Lipiny: Artur Macierzyński. Zarząd SMS Lipiny pragnie poin-
formować, iż prowadzi rekrutację na rok szkolny 2015/16 do 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, jak również do klubu SMS 
LIPINY. Zatem każdy tegoroczny absolwent gimnazjum staje 
przed szansą by zostać członkiem drużyny SMS Lipiny, w któ-
rej nie ponosi się kosztów za szkolenie oraz sprzęt sportowy. 
Piłkarze z Lipin są dziś najlepsi w okręgu i nie mają sobie rów-
nych. Absolwencie gimnazjum, jeżeli to czytasz i interesuje 
Cię piłka nożna, to kierunek wymarzony dla Ciebie!  			

Bartłomiej	Jędrzejczak,	bramkarz	SMS	Lipiny	w	latach	2012-15	

Drużyna	SMS	Lipiny
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Zespół	muzyczny	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Myślakowicach Reprezentantki	Szkoły	Podstawowej	w	Odrzywole

Podpieczni	SAK	Opoka	zrobili	swoim	spektaklem	ogromne	wrażenie	na	publiczności Wychowankowie	MOW	Kolonia	Ossa	w	akcji.	Działo	się	na	scenie

Podopieczne	MOW	Pogroszyn	nietypową	interpretacją	bajki	o	Kopciuszku	
rozbawiły	publiczność	do	łez

Wychowankowie	MOW	Goździków	w	świetnym	występie	pod	tytułem	
„Jak	znalazłem	się	w	MOW	-	ie”

Cała	impreza	została	przygotowana	i	przeprowadzona	w	sali	Domu	Kultury	w	Przysusze	
pod	czujnym	okiem	policjantów	z	Przysuchy

Koordynatorką	powiatową	całości	była	p.	Barbara	Pluta	–	pedagog	MOW	Kolonia	Ossa

prOfiLaktyka a teatr W pOWiecie przysuskim


