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ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Klwów oraz Rada Programowa

zapraszają na spotkanie założycielskie

Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, 
innych Warzyw i Owoców,

które odbędzie się

17 maja 2015 r. o godzinie 15:00

w hali sportowej w Rogolinie. 

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

W NUMERZE

K
LW

Ó
W

 N
R

 1
3

M
A

J 
20

15
 r

.

G
A

Z
E
T

A
 B

E
Z

P
Ł
A

T
N

AGMINY:
• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa
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Wyjazd Szkolnego Klubu 
Europejskiego do Warszawy

Wybory do Izb Rolniczych

Ogólnopolski Związek Producentów 
Papryki, innych Warzyw i Owoców

PIŁKA NOŻNA W WYDANIU 
UCZNIÓW ZSS W KLWOWIE!

MŁODZI SIATKARZE 
Z PRZYSUCHY ZNOWU GÓRĄ!
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PR E Z Y DE N T  N I E  MOŻ E  BYĆ  BI E R N Y
Jednym z najważniejszych zadań prezydenta przyszłej kadencji będzie przywróce-
nie odpowiednich relacji rządzących z suwerenem, czyli wyborcami – mówi kandy-
dat na prezydenta RP Adam Jarubas.
 – Dlaczego zwykły Polak 
miałby zagłosować na Ada-
ma Jarubasa? Jest wielu kan-
dydatów, którzy składają 
konkretne obietnice.
 – Większość z  nich nie ma 
pokrycia. Niektórzy obiecu-
ją gruszki na wierzbie tylko po 
to, by zdobyć głosy. Następnie 
w  ciągu kilku dni o  nich za-
pomną. Proszę zauważyć, że 
w  ostatnich latach zmieniło się 
podejście do kampanii wybor-
czej. Od czasu słynnego powie-
dzenia Jacka Kurskiego „Ciem-
ny lud wszystko kupi” politycy 
uwierzyli, że są w stanie wcisnąć 
ludziom każdą bzdurę, a ci w to 
uwierzą. Prezydent powinien 
być od początku do końca uczci-
wy i  lojalny wobec swoich wy-
borców. Dlatego właśnie ja nie 
obiecuję na lewo i  prawo – nie 
lubię kłamać. Przedstawiam re-
alny program, który prezydent 
może zrealizować. Ma to swoje 

minusy – nie jestem tak barwną 
postacią jak „obiecywacze”.
 – Co zmieniłoby się, gdyby 
został pan prezydentem?
 – Jednym z najważniejszych za-
dań prezydenta RP przyszłej ka-
dencji będzie przywrócenie od-
powiednich relacji rządzących 
z  suwerenem, czyli wyborcami. 
Trzeba pamiętać, że zarówno 
prezydent, jak i  posłowie czy 
ministrowie są reprezentantami 
nas, Polaków. Jeśli zostanę pre-
zydentem, będę przypominał 
o  tym na każdym kroku. Pre-
zydenta RP nazywa się „straż-
nikiem konstytucji”. Niestety, 
są to puste słowa. Uwikłani 
w partyjne rozgrywki prezyden-
ci zapominają, że art. 4 naszej 
konstytucji mówi, iż „władza 
zwierzchnia w  Rzeczypospoli-
tej Polskiej należy do Narodu” 
. Większość polityków zdaje się 
nie zauważać tego punktu, choć 
jest on najważniejszy w  całej 

ustawie.
 – Przecież prezydent w Pol-
sce nie może zbyt wiele zro-
bić.
 – To tylko wymówka mająca 
usprawiedliwiać bierność pre-
zydentów RP wobec najważniej-
szych spraw dotyczących oby-
wateli. Prawda jest jednak taka, 
że przy odrobinie dobrych chęci 
prezydent może w  kraju zrobić 
bardzo wiele. Może zawetować 
lub skierować do Trybunału 
Konstytucyjnego każdą ustawę. 
Powołuje oraz odwołuje zarów-
no premiera, jak i  poszczegól-
nych ministrów, może też popro-
wadzić posiedzenie rządu. Takie 
uprawnienia wystarczą, by żądać 
od rządu wyjaśnień w sprawach, 
nad którymi sprawuje on pieczę.
 – Na przykład?
 – Przykładami mogą być tu 
doniesienia prasowe dotyczą-
ce wszechwładzy komorników, 

policjantów czy urzędników 
skarbowych. Są oni urzędnika-
mi państwowymi, co oznacza, że 
odpowiada za nich rząd. Dziwi 
mnie, że po takich doniesieniach 
prezydent nie zażądał ani wyjaś-
nień, ani propozycji rozwiązy-
wania tych problemów.
 – A jakie widzi pan płaszczy-
zny porozumienia z rządem?
 – Musimy przygotować do-
bry system zachęt i udogodnień 
w  obszarze prawa gospodar-
czego, polityki finansowej oraz 
prawa podatkowego, aby ludzie, 
którzy nie widzieli tu przed laty 
perspektyw dla siebie, chcie-
li wrócić do kraju. Uważam, że 
podwyższanie podatków jest dla 
naszego kraju szkodliwe. Nie 
podpiszę ustawy, która będzie 
chciała sięgać do kieszeni podat-
ników.
 – Wielokrotnie w tej kampa-
nii mówił pan, że jest przed-

stawicielem Polski lokalnej 
i Polski samorządowej. Z lo-
kalnej perspektywy widać 
więcej?
 – Wywodzę się z  Polski lokal-
nej i jestem z tego dumny. Znam 
problemy zwykłych ludzi i prob-
lemy, z  którymi borykają się 
polskie samorządy. Praca mar-
szałka daje wielowątkowy i  do-
głębny ogląd tego, czym żyją na 
co dzień obywatele. Nie jestem 
więc oderwany od rzeczywisto-
ści, nie skupiam się na salono-
wych rozgrywkach warszaw-
skich elit. Nie wszystkie troski 
da się zauważyć z  perspektywy 
Warszawy. Spojrzenie z  samego 
dołu, z polski lokalnej, pokazuje 
więcej.
 – Proponuje pan radykalne 
zmiany w  sposobie sprawo-
wania funkcji prezydenta. 
Czy oznacza to, że Bronisław 
Komorowski źle ją sprawu-
je?
 – Trudno mi oceniać mojego 
kontrkandydata, to nieco nie-
zręczna sytuacja. Uważam jed-
nak, że prezydent może i  po-
winien zrobić znacznie więcej. 
Kilkakrotnie słyszałem opinię, 
że najbardziej nośnym wydarze-
niem tej prezydentury było…
zgolenie wąsów. Nie traktuję 
tego zbyt poważnie, z  pewnoś-

cią znalazłyby się jakieś sukcesy 
pana prezydenta. Tymczasem 
warto pamiętać, że prezydenta 
wybierają Polacy i wymagają od 
niego, by aktywnie uczestniczył 
w polityce krajowej.
 – Często mówi pan o  zdro-
wym rozsądku.
 – Zdrowy rozsadek oznacza 
znajdywanie w  polityce kom-
promisu zamiast wspierania tyl-
ko jednej partii, poszukiwanie 
najlepszych rozwiązań zamiast 
ślepego wspierania projektów 
rządu i dbanie o to, by przy po-
dejmowaniu decyzji rządzących 
kierowali się wyłącznie dobrem 
obywateli. To, że kandydatom 
na prezydenta brakuje zdrowe-
go rozsądku, widać choćby po 
nierealnych obietnicach wybor-
czych.

 – Jest pan kandydatem PSL, 
a więc partii, która od ośmiu 
lat współrządzi krajem, Czy-
li ponosi pan również odpo-
wiedzialność za wszystkie 
złe decyzje tego rządu.
 – Kandydatem jest Adam Ja-
rubas, a nie PSL. Z wieloma de-
cyzjami się nie zgadzam, potra-
fię skrytykować rząd. Nie mam 
w zwyczaju bronić złych projek-
tów w imię źle pojętej lojalności. 
Jeśli coś jest dobre, to jest dobre, 
jeśli jest złe, to nie powinno tego 
być. Mogę odpowiadać za de-
cyzje marszałka województwa 
świętokrzyskiego i  od tego się 
nie uchylam. Jestem dumny, że 
w  naszym województwie udało 
się zrobić tak wiele, i  mam na-
dzieję, że równie wiele uda nam 
się zrobić w całej Polsce.

AKTYWNA PREZYDENTURA
Wszyscy chcemy, żeby było 
nas stać na więcej, więc bę-
dziemy dążyć do szybkie-
go rozwoju. Polacy muszą 
mieć lepsze warunki do 
pracy, do rozwoju firm, 
do rozwoju nauki i  kul-
tury w  naszym kraju. To 
zadanie dla rządzących. 
Jednak musi być współ-
praca WSZYSTKICH nad 
rozwojem Polski. To zada-
nie zarówno dla rządu, jak 
i dla opozycji. Jaka powin-
na być rola prezydenta?

Najważniejszą sprawą, jaką po-
dejmę jako prezydent Rzeczy-
pospolitej, będzie wzmocnienie 
bezpieczeństwa Polski. To punkt 
pierwszy mojej prezydentu-
ry, mojego programu. Musimy 
wzmocnić polską armię, zwięk-
szyć liczbę żołnierzy pod bronią, 
produkować w Polsce nowoczes-
ny sprzęt wojskowy! 75 proc. 
zakupywanego przez polską 
armię sprzętu musi powstawać 
w  naszym kraju. Niech koncer-
ny zbrojeniowe zainwestują tutaj 
– mamy świetnie przygotowana 
kadrę i gotowe do tego fabryki.
Demografia: zatrzymanie kry-

zysu demograficznego i  wzrost 
dzietności polskich rodzin. To 
powinien być priorytet nie tyl-
ko dla przyszłego prezydenta, 
ale dla każdego rządu – to jest 
zadanie dla nas jako Narodu. 
Będę tego pilnował i  mobilizo-
wał każdy rząd, bez względu na 
to, kto go będzie tworzył. Ro-
dziny wielodzietne powinny być 
zwolnione z  płacenia podatku 
dochodowego. Wspierając ro-
dzinę, nie możemy też zapomi-
nać o matkach samotnie wycho-
wujących dzieci. Jako prezydent 
będę wymagał od rządu, aby jak 
najbardziej ułatwić takim oso-
bom życie, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o ulgi podatkowe oraz koszty 
związane z  edukacją, kulturą, 
komunikacją. Jest Karta dużej 
rodziny, powinna powstać Karta 
samotnej matki. Musimy też nie-
zwłocznie podjąć działania, aby 
Polacy, którzy w ostatnich latach 
wyjechali z  Polski, chcieli wró-
cić do naszego kraju: prostsze 
przepisy dotyczące działalności 
gospodarczej, niższe obciążenia 
podatkowe, wyższe płace. Miej-

CD na kolejnej stronie
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sce Polaków jest tu, w  Polsce, 
a  nie na zmywaku w  Anglii czy 
na budowie w Niemczech.
Ochrona polskiej ziemi. Niemcy 
bardzo skutecznie chronią swo-
je interesy i niemiecki przemysł, 
podobnie jak Francuzi. Najwyż-
szy czas, żebyśmy my, Polacy, 
też skutecznie chronili polską 
ziemię i  polski przemysł. Musi-
my więc jak najszybciej uchwalić 
ustawę, która zagwarantuje zasa-
dę: polska ziemia dla Polaków. 
Nie może być tak jak z sektorem 
bankowym, że ponad 70 proc. 
kapitału nie jest polska własnoś-
cią.
Służba zdrowia musi być dostęp-
na dla każdego, a  nie tylko dla 
tych z  grubymi portfelami, któ-
rych stać na wszystko. W  służ-
bie zdrowie problemów jest tak 
dużo, że jedną z  moich pierw-
szych decyzji będzie powołanie 
przy prezydencie zespołu, który 
opracuje kompleksową reformę 
służby zdrowia. Inicjatywa pre-
zydenta jest tu niezbędna, bo – 
jak widać po efektach tzw. pakie-
tu onkologicznego – stosowanie 
doraźnych działań nie tworzy 
dobrych warunków dla ochrony 
zdrowia obywateli.
Polską walutą jest i  pozostać 
musi złotówka. PiS i  Platforma 
straszą Polaków wejściem do 
strefy euro. Jednak to tylko PSL 
jest gwarantem, że naszą walutą 
pozostanie złotówka i nie będzie 
drożyzny w sklepach. Nie może-
my rezygnować ze złotówki, bo 
własna waluta wspiera konku-
rencyjność gospodarki.
Dobre prawo i  przyspiesze-
nie postepowań sądowych. Nie 
może być tak, że sprawy w  są-
dach trwają latami. To podważa 
zaufanie obywatela do państwa. 
Zaufanie do państwa podważa 
także ciągłe zmienianie prze-
pisów. Przykładem jest ustawa 
o VAT – niektóre jej zmiany były 
nowelizowane, zanim jeszcze 
weszły w  życie. Aby tworzone 
w Polsce prawo odpowiadało na-
szym oczekiwaniom, jako prezy-
dent RP powołam Prezydencką 
Radę Ustawodawczą, do której 
zaproszę autorytety prawnicze 
oraz ekspertów. Jej celem będzie 
czuwanie nad jakością stano-
wionego prawa oraz ostrzeganie 
przed zbędnymi lub szkodliwy-
mi regulacjami. Nie zgodzę się 
na wprowadzenie ustaw ogra-
niczających wolności obywatel-
skie, nie podpiszę żadnej ustawy 
podwyższającej stawki podat-
ków CIP, PIT czy VAT.
Niskie podatki, prawo przyja-
zne działalności gospodarczej, 
usuwanie barier do rozwoju 
przedsiębiorczości, uczciwe pro-
cedury i  kryteria przetargowe. 
Docelowo CIP, PIT muszą ulec 
obniżeniu. Nie może tak być, 
że PESA i  Newag, które budują 
i eksportują świetne pociągi, nie 
mogą wystartować w  naszym 
kraju w  przetargu na pociągi 
szybkich prędkości, bo kryteria 

CD z poprzedniej strony

są tak ustawione, że eliminują 
polskie przedsiębiorstwa. Jeśli 
zostanę prezydentem to taka sy-
tuacja nie będzie dopuszczalna. 
Odpowiedzialnych wezwę na 
dywanik i  sam będę żądał ich 
dymisji. Zainicjuję powstanie 
ustawy o  firmach rodzinnych 
i  rzemiośle. Będę promował ten 
rodzaj przedsiębiorczości, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
tzw. gnijących zawodów, ma-
jących również wymiar zacho-
wania naszego wspólnego dzie-
dzictwa. Mistrz, rzemieślnik, 
czeladnik – to pojęcia, które za-
wsze cos znaczyło, w  sensie po-
zytywnym, i  należy przywrócić 
im właściwa rangę.
Trzeba dokończyć reformę sa-
morządową, a  Senat przekształ-
cić w  izbę samorządowo-gospo-
darczą. Za zwiększeniem zadań 
samorządowych musi iść w  pa-
rze zwiększenie ich dochodów. 
Trzeba wprowadzić mechanizmy 
uniezależniające finanse samo-
rządowe od wahań koniunktury 
gospodarczej oraz zapewnić sa-
morządom udział w  podatkach, 
nie tylko dochodowych.
Prezydent musi być strażnikiem 
dobrego imienia Polski i  dzie-
dzictwa kulturowego. Środki 
finansowe, granty są rozdzie-
lane przez urzędników według 
zbiurokratyzowanych kryteriów. 
Trzeba uprościć procedurę i  do 
wszelkich komisji wprowa-
dzić reprezentantów środowisk 
twórczych i  animatorów. Nasze 
służby dyplomatyczne powinny 
mocniej niż dotychczas prezen-
tować polską twórczość za gra-
nicą. Prezydent powinien dbać 
o  dobre imię i  pozytywny wize-
runek na świecie. Kultura i  po-
lityka historyczna powinny być 
objęte patronatem prezydenta.
Polska musi uzyskać większą 
podmiotowość na arenie mię-
dzynarodowej, musimy współ-
decydować o  tej części Europy, 
nasz głos musi mieć znaczenie 
w  dyplomacji europejskiej. Po-
trzebne jest działanie propol-
skie, podejmowanie decyzji, 
które maja przede wszystkim na 
uwadze nasz interes narodowy, 
a dopiero w drugim rzędzie inte-
res ogólnoeuropejski.

JAK TRAFIŁEM DO POLITYKI?
Z  ADAMEM JARUBASEM, MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, 
ROZMAWIA IWONA SINKIEWICZ – POTACZAŁA.
 – Panie marszałku, to jak to 
było z ta polityką? Od czego się 
zaczęło?
 – Osobą, która wprowadziła 
mnie do polityki, był mój kole-
ga z Błotnowoli, Krzysztof Gajek 
– dziś członek Zarządu Powiatu 
Buskiego. Krzysiek powiedział 
mi, że poseł Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego Tadeusz Madzia 
szuka asystenta. Ja akurat zdąży-
łem skończyć studia – historię 
w  kieleckiej WSP – dziś Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego 
– i wróciłem do Buska, zastana-
wiając się co dalej. Pojechałem 
na rozmowę z  posłem Tadeu-
szem Madzią i  tak się zaczęło… 
Muszę przyznać, że te dwa lata 
pracy jako asystenta-doradcy 
posła – to było ważne doświad-
czenie życiowe, rodzące wiele 
nowych sytuacji również dlate-
go, że Tadeusz Madzia, były pre-
zes Polskiego Związku Niewido-
mych, jest osobą niewidzącą… 
Jednak prawdą jest, że w  ciągu 
tych dwóch lat w  warszawie 
przesiąkłem polityka.
 – Jednak taką społeczno-poli-
tyczną „podbudowę” miał pan 
wcześniej – myślę o  Związku 
Młodzieży Wiejskiej…
 – W  związku Młodzieży Wiej-
skiej RP „Wici” byłem od 1994r. 
Myślę, że taką pierwszą spo-
łeczną „podbudowę” dostałem 
jako dziecko – obserwując pra-
cę mojej nieżyjącej już niestety 
babci Zofii. To była niezwykła 
osoba, bardzo pomocna, otwarta 
na drugiego człowieka. Cieszyła 
się wielkim szacunkiem wśród 
sąsiadów i to ona pokazała mi – 
choć wówczas tego tak nie ana-
lizowałem – co znaczy słowo 
„społecznik”. Chyba coś jednak 
jest w  powiedzeniu „Czym sko-
rupka za młodu nasiąknie…”. 
W  Związku Młodzieży Wiej-
skiej pełniłem funkcję prezesa 
zarządu wojewódzkiego, byłem 
też sekretarzem zarządu krajo-
wego. Z  tego okresu pamiętam 
zwłaszcza obronę województwa 
podczas prac nad reformą admi-
nistracyjną kraju w  1989r. Jako 
prezes Zarządu Wojewódzkie-
go ZMW współorganizowałem 
w  Warszawie protesty miesz-
kańców przeciwko próbie likwi-
dacji samodzielnego wojewódz-
twa, wysłaliśmy do Sejmu kartki 
z protestem. To był niesamowity 
czas, który pokazał, że potrafimy 

się zmobilizować wokół własnej 
sprawy…
W Związku Młodzieży Wiejskiej 
byłem do 2009r. Później się już 
nie kwalifikowałem ze względu 
na wiek. Na „młodzież” byłem 
za stary…(śmiech)
 – W międzyczasie został pan – 
w  wieku 32 lat – najmłodszym 
marszałkiem województwa 
w  kraju. To było zaskoczenie 
dla pana?
 – Skłamałbym, gdybym powie-
dział, że było inaczej. Muszę 
przyznać, że cały 2006r. był dla 
mnie zaskakujący, ale w  pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu. 
Często jestem pytany o  receptę 
na sukces. Nie wiem czy taka 
istnieje, ja w  każdym razie jej 
nie mam. Po wyborach w 1997r. 
wróciłem do Buska i  przez trzy 
lata pracowałem w  tamtejszym 
biurze posła Czesława Siekier-
skiego. Potem byłem zastępcą 
dyrektora kieleckiego oddziału 
kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, a  następnie za-
stępcą dyrektora w Powiatowym 
Centrum Usług Medycznych 
w  Kielcach. Byłem też powiato-
wym radnym pierwszej kaden-
cji. A  jednocześnie sekretarzem 
Zarządu Wojewódzkiego PSL. 
W  maju 2006r.– po rezygnacji 
Alfreda Domagalskiego, wielo-
letniego prezesa zarządu woje-
wódzkiego naszego stronnictwa 
– zostałem liderem świętokrzy-
skiej organizacji PSL. Jesienią 
tego samego roku były wybory 
samorządowe – w  głosowaniu 
do sejmiku województwa świę-
tokrzyskiego otrzymałem naj-
lepszy wynik w  regionie (8032 
głosy), nie tylko wśród kandy-
datów ludowców. Stworzyliśmy 
koalicję, a ja – jako szef ugrupo-
wania z  największą sejmikową 
reprezentacją – zostałem mar-
szałkiem. Jak na jeden rok to 
rzeczywiście dużo się w  moim 
życiu wydarzyło. Kilka miesięcy 
później po raz drugi zostałem 
ojcem i  to już była kulminacja 
tych wszystkich ważnych wyda-
rzeń!
 – Trudno się było „przestawić” 
na marszałkowanie? Poczucie 
odpowiedzialności za region 
chyba się czuje na barkach?
 – No cóż, czasami rzeczywiście 
łatwo nie jest. Zwłaszcza gdy 
trzeba podejmować trudne decy-
zje, a  tych przecież nie brakuje. 

Jedną z  takich bardzo trudnych 
decyzji była rezygnacja z  man-
datu posła po wygranych wybo-
rach parlamentarnych w  2011r. 
Rok wcześniej, w  wyborach sa-
morządowych, po raz kolejny 
zostałem radnym sejmiku woje-
wództwa. Zaufaniem obdarzyło 
mnie ponad 31 tys. wyborców. 
Miałem dylemat: objąć mandat 
posła czy pozostać marszałkiem 
i pracować na rzecz regionu. Zo-
stałem w  Świętokrzyskiem, bo 
uznałem, że – jako marszałek 
– mogę więcej zrobić dla miesz-
kańców regionu. Nie wszyscy 
rozumieli mój wybór, opozycja 
nie zostawiła na mnie suchej 
nitki. Jednak uważam, że podją-
łem dobrą decyzję: nie z mojego 
indywidualnego punktu widze-
nia i  nie dobrą dla mnie, jako 
Adama Jarubasa, ale właściwą 
z punktu widzenia regionu, któ-
rym kieruję. I  wydaje mi się że 
swoją pracą w  kolejnych latach 
potwierdziłem słuszność tamtej 
decyzji. Bo tu, na miejscu, jako 
marszałek, a  później także wi-
ceprezes Polskiego Stronnictwa 
Ludowego mogłem dla Święto-
krzyskiego zrobić więcej.
 – Co pomaga w  takich trud-
nych chwilach?
 – Ludzka życzliwość i  sympa-
tia, jakiej doświadczam podczas 
spotkań z  mieszkańcami regio-
nu. To może brzmi jak banał, 
ale tak było: przez wszystkie lata 
sprawowania funkcji marszał-
ka starałem się być jak najbliżej 
ludzi – wysłuchiwać się w  ich 
problemy, realizować postula-
ty… Tak rozumiem działalność 
publiczną. Ona nie może być 
celem samym w sobie, ale środ-
kiem do realizacji potrzeb spo-
łecznych.
 – Jak najbliżsi znoszą pana ak-
tywność?
 – Na pewno nie jest im łatwo. 
I  żona i  synowie z  pewnością 
woleliby mieć mnie częściej 
w  domu. Młodszy syn poszedł 
do pierwszej klasy, starszy to już 
gimnazjalista. Brak czasu dla ro-
dziny to jest to, co najbardziej 
doskwiera. Wiele domowych 
i rodzinnych obowiązków, prze-
de wszystkim opiekę nad syna-
mi, musiała na siebie przejąć 
moja żona. Jestem jej za to bar-
dzo wdzięczny. I  podziwiam ją, 
bo przecież Mariola realizuje się 
także zawodowo. To fantastycz-
na dziewczyna, która świetnie to 
wszystko – pracę, dom i  trzech 
facetów w domu – że użyję mło-
dzieżowego określenia, ogarnia.
 – Czym jest dla pana kandydo-
wanie na prezydenta RP?
 – To największe wyzwanie 
w moim życiu.
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Powitanie symboli w Parafii Miłosierdzia Bożego

Przysuska młodzież znakomicie zaprezentowała się podczas wieczornego koncertu

Relacja z  peregrynacji symboli Światowych 
Dni Młodzieży po Ziemi Przysuskiej
„Umi łowani Młodzi , u kresu Roku Świę-
tego powierzam Wam znak tego Roku 

Jubi leuszowego: Krzyż Chrystusa 
i nieście go w świat jako znak miłości , 

którą Pan Jezus umiłował Ludzkość 
i głoście wszystkim, że tylko w Chry-

stusie umarłym i zmartwychwstałym 
jest ratunek i odkupienie”

Jan Paweł II
Taka jest treść Inskrypcji 
umieszczonej na przymo-
cowanej do krzyża meta-
lowej tablicy, zapisana po 
włosku, angielsku, francu-
sku, niemiecku, hiszpań-
sku i polsku.
Światowe Dni Młodzieży, które 
odbędą się w 2016 roku w Krako-
wie to ogromne wydarzenie reli-
gijne dla całego naszego kraju. 
Papież Franciszek zaprosił mło-
dych z całego świata do kraju św. 
Jana Pawła II i  św. siostry Fau-
styny – patronów Światowych 
Dni Młodzieży, stad też hasło 
tego spotkania ,,Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią”. Do tego spot-
kania chcemy się dobrze przygo-
tować w  naszych diecezjach. By 
usprawnić przygotowania nasza 
diecezja została podzielona na 
mniejsze ośrodki tak zwane cen-
tra, wśród których znalazła się 
Przysucha. Pierwszym etapem 
była organizacja Apelu Młodych 
w  listopadzie ubiegłego roku. 
Kolejnym krokiem przygoto-
wań jest przyjęcie Krzyża Świa-
towych Dni Młodzieży i  Ikony 
Matki Bożej Salus Populi Ro-
mani (Ocalenie Ludu Rzymskie-
go). Symbole te peregrynują po 
całym świecie zapraszając ludzi 
do wspólnej modlitwy, adoracji, 
spotkań czy wydarzeń religij-
nych. Symbole, które przyjecha-
ły z  Opoczna 12 kwietnia, czyli 
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 
powitane zostały w  obecno-
ści relikwii św. Jana Pawła II 
i  św. Faustyny na Mszy świętej 
w  Kościele Miłosierdzia Bożego 
w  Przysusze. Niesamowitą pa-
miątką dla bierzmowanych z tej 
parafii było przystąpienie do 
sakramentu dojrzałości chrześ-
cijańskiej właśnie w  obecność 
Symboli. Stamtąd rozpoczęła się 
ich peregrynacja. Przyjęli je ucz-
niowie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w  Rusinowie 
Koneckim oraz podopieczni 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kolonii Szczer-
backiej. Następnie Krzyż i Ikona 
wróciły do kościoła św. Jana Ne-
pomucena w Przysusze. Stamtąd 

zgromadzona młodzież z  deka-
natu przysuskiego i  drzewickie-
go poniosła Symbole procesyj-
nie przez miasto do parku na 
”Muszlę”. Procesję prowadzili 
harcerze przy akompaniamen-
cie Powiatowej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Vox Cordium”. 
Punktem kulminacyjnym tego 
dnia był koncert zespołu Full 
Power Spirit – polskiej grupy 
muzycznej wpisująca się w nurt 
muzyki chrześcijańskiej, two-
rzącej głównie w  stylu hip-hop. 
Po tym występie nastąpił mo-
ment uwielbienia Krzyża. Wszy-
scy zgromadzeni mieli okazje 
by podejść, dotknąć, ucałować 
Krzyż i  Ikonę składając przy 
tym duchowe dary. Spotkanie 
w  parku zakończył ks. Bp Piotr 
Turzyński ucząc młodzież kilku 
zwrotów po włosku w obecności 
ks. Bpa Pietro Santoro z diecezji 
Avezzano. Nasz biskup pomoc-
niczy zaprosił wszystkich do 
Krakowa i  udzielił apostolskie-
go błogosławieństwa. Jeśli ktoś 
pragnął dłuższej modlitwy przy 

Symbolach mógł tego dokonać 
w kościele Miłosierdzia Bożego, 
gdzie adoracja trwała do półno-
cy. Następnego dnia 13 kwietnia 
Symbole peregrynowały głównie 
po szkołach. Na początek zawi-
tały do Mariówki. Szkoły pro-
wadzonej przez Zgromadzenie 
Sióstr Służek. Stamtąd pojecha-
ły do Publicznego Gimnazjum 

w  Przysusze im. Św. Stanisława 
kostki ZS nr 2 im Ludwika Sko-
wyry oraz ZS nr 1 im Jana Pawła 
II. Z  przysuskich szkół Krzyż 
wraz z  Ikoną Matki Bożej odje-
chał do kościoła św. Katarzyny 
w  Wieniawie i  do Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawcze-
go w Pogroszynie skąd Symbole 
odjechały do Jedlińska. Kolejny 

raz Krzyż i  Ikonę Matki Bożej 
będzie można zobaczyć pod-
czas światowych Dni Młodzieży 
w  Krakowie, w  dniach 26 – 31 
lipca 2016r. Więcej informacji 
na stronie www.krakow2016.
com oraz obszerna fotogaleria 
na Facebooku Światowe Dni 
Młodzieży – Przysucha.

Ks. Karol Janus
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EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 JUŻ ZA NAMI!
W  tym roku egzaminy gimna-
zjalne przypadły na 21, 22 oraz 
23 kwietnia. Nastroje wśród 
uczniów Publicznego Gimna-
zjum w Klwowie były dość moc-
no zróżnicowane. U  większości 
można było zauważyć ogromny 
stres jaki towarzyszył im w tych 
dniach, ale byli i tacy, którzy po-
deszli do „sprawy” na porządku 
dziennym nie bardzo się dener-
wując. Jedno jest pewne : każdy 
z uczniów odetchnął z ulgą, gdy 
wszystkie testy miał już za sobą.
Pierwszego dnia uczniowie zma-
gali się z  pytaniami z  przed-
miotów humanistycznych. Test 
gimnazjalny z  historii i  wiedzy 
o  społeczeństwie rozpoczął się 
o 9.00 i  trwał godzinę. Egzamin 
z historii i WOS-u miał charak-
ter zamknięty, pytania dotyczyły 
chronologii powstawania pira-
mid, pierwszej wojny światowej 
czy rozbiorów. Egzamin z  języ-
ka polskiego uczniowie pisali 
od 11:00 i na rozwiązanie zadań 

mieli 90 minut. Testu gimnazjal-
nego w  części humanistycznej 
uczniowie bali się najmniej. Na 
egzaminie gimnazjalnym z języ-
ka polskiego pojawiły się „Dzia-
dy” Adama Mickiewicza oraz 
opowiadanie. Krótsza forma 
wypowiedzi dotyczyła celebry-
tów i odpowiedzi na pytanie, czy 
celebryta musi być osobą sław-
ną. Uczniowie oceniają tę część 
testu gimnazjalnego jako prostą 
i  spodziewają się z  niej dużej 
liczby punktów.
Egzamin gimnazjalny z  części 
matematyczno-przyrodniczej 
odbył się w środę. Od 9:00 gim-
nazjaliści rozwiązywali test gim-
nazjalny w części przyrodniczej. 
Zadania na egzaminie miały 
charakter zamknięty. Na teście 
przyrodniczym najtrudniejsza 
okazała się chemia i  zadanie 
związane z  doświadczeniem: 
należało w  nim zaznaczyć, czy 
eten, etan lub etyn odbarwia 
wodę bromową. Test z matema-

tyki odbył się w tym dniu, co test 
z  przedmiotów przyrodniczych. 
Na rozwiązanie egzaminu z ma-
tematyki gimnazjaliści mieli 90 
minut.
Na zakończenie odbył się egza-
min z  języka angielskiego. To 
ostatni test, z  którym musieli 

zmierzyć się trzecioklasiści. Test 
z  tego przedmiotu na poziomie 
podstawowym uczniowie pisali 
od 9:00. Na rozwiązanie zadań 
mieli 60 minut, a  na poziomie 
rozszerzonym zaczął się o 11:00. 
Na napisanie tego testu przezna-
czone było 90 minut. Na egza-

minie w  zakresie podstawowym 
wszystkie zadania miały charak-
ter zamknięty, na poziomie roz-
szerzonym pojawiły się zadania 
otwarte m. in e-mail do kolegi, 
w  którym uczniowie mieli po-
informować o wygranych zawo-
dach sportowych.

Wyjazd Szkolnego Klubu Europejskiego do Warszawy
W  dniu 21 kwietnia 2015r. 
członkowie Szkolnego Klubu 
Europejskiego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Lotni-
ków Polskich w  Klwowie oraz 
przy Publicznym Gimnazjum 
im. Lotników Polskich w Klwo-
wie odwiedzili Sejm i  Senat. 
Poznali miejsce pracy parla-
mentarzystów oraz historię 
polskiego Parlamentu. Uczest-
niczyli również w  spotkaniu 
z  p. Dariuszem Supłem z  Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 
przedstawicielem Wydziału ds. 
Edukacji Antydyskryminacyj-
nej i  Promocji Równego Trak-
towania, Zespołu ds. Równego 
Traktowania i  Ochrony Osób 
z  Niepełnosprawnościami. Po-
znali specyfikę pracy tej insty-
tucji. Odwiedzili także Funda-
cję Nasza Ziemia, z  którą ZSS 
w  Klwowie od lat współpracuje 

m.in. uczestnicząc w  progra-
mie – Pomóżmy kasztanowcom, 
oraz w  corocznej akcji – Sprzą-
tanie świata. Podczas spotka-
nia z  prezesem p. Sławomirem 
Brzózkiem uczniowie poznali 
jakie mogą być zagrożenia dla 
Ziemi, jeśli ludzie nie będą dbać 
o  środowisko. Na zakończenie 
wizyty w  Warszawie ucznio-
wie odwiedzili Polską Fundację 
im. Roberta Schumana , z którą 
szkoła współpracuje m.in. po-
przez uczestnictwo w  Paradzie 
Schumana. Wyjazd do Warsza-
wy zorganizowała opiekun SKE 
Bożena Korycka we współpracy 
z  dyr. szkoły p. Edytą Sobczak. 
Sponsorem wyjazdu był po raz 
kolejny Wójt Gminy Klwów p. 
Piotr Papis sprawujący honoro-
wy patronat nad Szkolnym Klu-
bem Europejskim.

Opiekun SKE Bożena Korycka
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Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

ODDZIA£ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU 

MAJ–WRZESIEÑ 2015

PRZYSUCHA 

PODCZAS II WOJNY ŒWIATOWEJ

W KOLEKCJACH PRYWATNYCH

Wyjątkowa wystawa
Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze zaprasza od 8 maja 
2015 r. do zwiedzania wystawy: 
„Przysucha podczas II wojny 
światowej w  kolekcjach prywat-
nych”. W  ekspozycji, przygoto-
wanej w  70. rocznicę zakończe-
nia II wojny światowej, znajdą 
się kolekcje pamiątek historycz-
nych tworzone przez mieszkań-
ców Przysuchy i  okolic. Zapre-
zentowane zostaną odznaczenia, 
odznaki wojskowe i  organiza-
cyjne z  lat 1939-1945, a  także: 

mundury niemieckie, elemen-
ty umundurowania i  oporzą-
dzenia żołnierzy niemieckich 
i polskich, przedmioty związane 
z  kuchnią polową i  orientacją 
w terenie oraz mapy, książki, fo-
tografie i dokumenty.
Honorowy patronat nad wysta-
wą i  towarzyszącym jej przed-
sięwzięciom objęła Redakcja 
„Informatora Przysuchy”, Radio 
„Plus”, Redakcja „Gościa Nie-
dzielnego” oraz portal histo-
ryczny „Dzieje.pl”.

Jubileusz i dzień dzisiejszy
Rozmawiamy z Tadeuszem Tomasikiem Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha
 – W bieżącym roku samo-
rządowcy świętują piękny 
jubileusz. Mija 25 lat od 
chwili, kiedy 8 marca 1990 
roku Sejm uchwalił ustawę 
o  samorządzie terytorial-
nym, a  potem – w  maju 
odbyły się pierwsze w peł-
ni wolne wybory samorzą-
dowe. Jest więc powód do 
podkreślenia wagi tego 
jubileuszu. Jak zamierza 
zrobić to Przysucha?
 – Skromnie, aczkolwiek uro-
czyście. Ten jubileusz to okazja, 
by dokonać podsumowania zre-
alizowanych zadań, ale i  przy-
pomnienia ludzi, którzy w  ko-
lejnych kadencjach samorządu 
poświęcali swój czas, pracę, za-
angażowanie i  wiedzę dla roz-
woju gminy. Tym ludziom nale-
ży się godne miejsce w  pamięci 
nas wszystkich. Dlatego planuje-
my zorganizowanie w  miesiącu 
czerwcu uroczystej sesji Rady 
Gminy i  Miasta. Naszym życze-
niem jest, aby w  tym posiedze-
niu uczestniczyli wszyscy radni 
wszystkich kadencji samorzą-
du Gminy i  Miasta Przysucha. 
Przygotowujemy też specjalne 
wydawnictwo, w  którym chce-
my przedstawić najważniejsze 
wydarzenia i zrealizowane w mi-
nionym 25-leciu na terenie na-
szej gminy inwestycje. Jest to 
też moment, aby przypomnieć 
komu zawdzięczamy przygoto-
wanie reformy samorządowej. 
Nazwiska profesorów Jerzego 
Regulskiego i  Michała Kuleszy 
oraz Sędziego Jerzego Stępnia 
na zawsze będą nierozerwalnie 
łączone z  powstaniem samorzą-
du terytorialnego. A  jeśli zapyta 
mnie pani o moją ocenę tych 25 
lat, to chciałbym posłużyć się 
słowami Sędziego Jerzego Stęp-

nia, wypowiedzianymi pięć lat 
temu w 20. rocznicę samorządu. 
Powiedział wówczas: „W  ocenie 
20 lat samorządu bardzo ważne 
jest to, że wszyscy się do niego 
przyzwyczaili. Czasami nawet 
się go nie zauważa. Oznacza to 
bowiem, że tak wrósł w  naszą 
rzeczywistość, że stał się tym, 
czym jest powietrze dla procesu 
oddychania. Uważam to za duże 
osiągnięcie”. Myślę, że dziś, pięć 
lat później, śmiało możemy po-
wiedzieć tak samo. Natomiast 
odwołując się do konkretnych 
przykładów, jeśli chodzi o gminę 
Przysucha, poddamy ocenie to 
25-lecie we wspomnianym wy-
dawnictwie. Dla mnie osobiście 
był to czas nowych wyzwań, któ-
rych realizacja uzależniona była 
i  jest od pojmowania samorząd-
ności jako wspólnego z radnymi 
podejmowania decyzji i  wspól-
nego działania na rzecz naszej 
społeczności.
 – Panie Burmistrzu, 
członkowie Rady Gminy 
i Miasta obok ustawowych 
kompetencji są też, nazwę 
to „pomostem” pomiędzy 
mieszkańcami a  admini-
stracją samorządową. Na 
posiedzeniach Rady kie-
rują na pana ręce pytania 
w  sprawach nurtujących 
mieszkańców. Odwołam 
się do ostatniej sesji Rady. 
Które ze spraw porusza-
nych przez radnych uważa 
pan za wskazane, by ko-
rzystając z  naszej rozmo-
wy, wyjaśnić mieszkań-
com?
 – Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy i  Miasta radni zwraca-
li uwagę między innymi na ko-
nieczność wykonania remontu 

świetlicy wiejskiej w  Janowie, 
pytali o  stan realizacji kanaliza-
cji w ulicy Ogrodowej, w Janiko-
wie oraz możliwość wykonania 
pieszej promenady będącej prze-
dłużeniem ulicy Czermińskiego 
w  Przysusze i  łączącej Osiedle 
z  centrum miasta. Poruszone 
tematy są bez wątpienia ważne 
i  zasługują na to, by je wyjaś-
nić. Sprawa pierwsza: remont 
świetlicy w  Janowie. Nie ulega 
wątpliwości, że jest on potrzeb-
ny. Chcemy jednak wykonać go 
dogłębnie, generalnie i  dlate-
go w  tej chwili opracowujemy 
projekt obejmujący nie tylko 
szeroki zakres prac, ale i  wypo-
sażenie obiektu. To będzie duży 
koszt. Dlatego planujemy zło-
żyć wniosek o  dofinansowanie 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Mam nadzieję, 
że dofinansowanie otrzymamy 
i  wówczas, w  przyszłym roku, 
przystąpilibyśmy do generalne-
go remontu tej świetlicy. Oczy-
wiście niektóre niezbędne prace 
wykonamy we własnym zakre-
sie jeszcze w  tym roku, tak, by 
świetlica do momentu jej grun-
townego remontu, mogła służyć 
mieszkańcom. Kwestia następ-
na: budowa kanalizacji w  ulicy 
Ogrodowej, w  Janikowie. Prze-
de wszystkim, aby rozpocząć 
budowę kanalizacji w  tej ulicy, 
niezbędne są tam przepom-
pownie ścieków. Gminie, aby ją 
postawić, potrzeba kilkanaście 
metrów kwadratowych działki 
i ze względów technicznych, nie 
może to być lokalizacja przypad-
kowa. Musi być zabezpieczony 
właściwy kąt spadu nieczystości 
do oczyszczalni. Działki w  tym 
rejonie są własnością prywat-
ną. Jak dotąd nie uzyskaliśmy 
zgody od właścicieli działek na 
wykupienie potrzebnego Gmi-
nie terenu. Projekt techniczny 

całej inwestycji jest otwarty od 
blisko pięciu lat. Pozostaje mi 
tylko liczyć na to, że mieszkańcy 
zaangażują się, zrozumieją wagę 
tematu i  będziemy mogli to za-
danie zrealizować.
Natomiast jeśli chodzi o  trzecią 
ze spraw, to niestety Gmina nie 
może takiej promenady wyko-
nać. Oczywiście, że przedłużając 
ulicę Czermińskiego i  wykonu-
jąc uporządkowany, bezpieczny 
ciąg komunikacyjny w  stronę 
centrum miasta, spełnilibyśmy 
oczekiwania wielu mieszkańców. 
Tereny jednak, przez które taka 
promenada mogłaby przebiegać, 
są w  zdecydowanej większości 
własnością prywatną. Podejmo-
waliśmy próbę wykupu, ale bez 
powodzenia. Natomiast w poro-
zumieniu ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową dokonaliśmy zamiany 
jednej z działek, by w ten sposób 
zyskać od strony Osiedla wejście 
na pas drogowy, który chcieliby-
śmy zagospodarować jako aleję 
spacerową. Ale, z  wyżej poda-
nych przyczyn, łączyłaby się ona 
tylko z  ulicą Czermińskiego. 
Dalej, do ulicy Świętokrzyskiej 

są już tereny prywatne. Dodam 
przy tej okazji, że część terenów 
przy ul. Czermińskiego prze-
znaczyliśmy na jednorodzinną 
zabudowę mieszkaniową. Tam 
planujemy wzorem istniejące-
go już Osiedla przy ulicy Dem-
bińskich, wykonać w  pierwszej 
kolejności infrastrukturę. Nato-
miast aby zapewnić też sprawną 
komunikację, przeznaczyliśmy 
z budżetu Gminy środki na wy-
konanie projektu drogi na od-
cinku od ulicy Świętokrzyskiej, 
wzdłuż cmentarza, by połączyć 
ulicę Świętokrzyską z  ulicą Tar-
gową, a  następnie, po wykona-
niu infrastruktury przy ulicy 
Czermińskiego, uzupełnić z  nią 
połączenie drogowe. Powstałaby 
w ten sposób krótka obwodnica. 
I  jeszcze mała refleksja. Tłem 
naszej rozmowy jest samorząd-
ność, która właśnie polega na 
wspólnym rozwiązywaniu mię-
dzy innymi takich problemów, 
o jakich wspomniałem.

 – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Hanna Jacobi

XXXV Bieg “Szlakiem Walk Hubalczyków”
START:  SOB OTA 16 MAJA –  STADION MIEJSKI  W PRZYSUSZE

W  sobotę 16 maja na tra-
sie stadion miejski – ulice 
osiedlowe – stadion miejski 
wyruszą uczestnicy XXXV 
Biegu „Szlakiem Walk Hu-
balczyków”. Celem biegu 
jest uczczenie 70. rocznicy 
zwycięstwa nad faszyzmem, 
pamięci działającego na te-
renie ziemi przysuskiej mjr 
Henryka Dobrzańskiego ps. 
“Hubal” oraz popularyzacja 
biegania wśród młodzieży 
szkolnej oraz poznanie Przy-
suchy i jej okolic. Organizato-
rem biegu jest Urząd Gminy 
i  Miasta w  Przysusze. Wery-

fikacja uczestników odbędzie 
się 16 maja 2015 r. na stadio-
nie miejskim w Przysusze, ul. 
Radomska 24, w godz. 8.30 – 
9.15.
W  biegu mogą wziąć udział 
wszyscy, którzy w NIEPRZE-
KRACZALNYM TERMI-
NIE DO 12 MAJA br. prześlą 
zgłoszenia na adres: Przysu-
ska Administracja Oświaty 
w  Przysusze, 26-400 PRZY-
SUCHA, ul. Krakowska 35, 
faxem 486753521, 486752106 
lub e-mailem: pao@neostra-
da.pl, pao.przysucha@wp.pl
Zgłoszenia prosimy przesy-
łać z  podaniem ilości startu-
jących dziewcząt i  chłopców 
w  poszczególnych katego-

riach.
 Obowiązują badania lekar-
skie uczestników biegu oraz 
dokument tożsamości /np. 
legitymacja szkolna/, strój 
sportowy. Transport i  wyży-
wienie uczestnicy zapewniają 
sobie we własnym zakresie.
Współzawodnictwo indywi-
dualne będzie prowadzone 
w  kategorii szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych. Współ-
zawodnictwo drużynowe bę-
dzie prowadzone tylko wśród 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych.
Szczegółowy program biegu 
na www.gminaprzysucha.pl
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Zdrowo żyć
Natura obdarzyła nas najcen-
niejszym darem – dała nam 
zdrowie, które jest sprawą naj-
wyższej wagi , dlatego nikt nie 
powinien go lekceważyć i  za-
niedbywać. Człowiek zdrowy 
to człowiek szczęśliwy. Należy 
pamiętać, że zdrowie jest bardzo 
ważne w  naszym życiu i  trzeba 
o nie dbać, bo przez to będziemy 
dłużej cieszyli się życiem. Trze-
ba wiedzieć, że choć zdrowie nie 
jest na pewno wszystkim, to bez 
niego wszystko jest niczym.
Jak zatem żyć? Co jeść? Czego 

unikać? To nurtujące nas pyta-
nia. Uczniowie z PSP w Kłudnie 
w  formie konkursu pokazali co 
sprzyja zdrowiu. W turnieju
pn. „Trzymajmy się zdrowo” 
wzięły udział dzieci z klas IV-VI. 
Trzyosobowe zespoły wykazały 
się dużą wiedzą. Odpowiadali 
na pytania dotyczące zdrowego 
stylu życia. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody-soki i owoce.
Konkurs był świetną lekcją 
zwłaszcza dla uczniów młod-
szych i  z  pewnością zachęcił do 
właściwego odżywiania.

Przebudowa ulic Warszawskiej 
i Partyzantów przebiega zgodnie 
z harmonogramem. Jej realizacja 
rozpoczęła się od strony Skrzyń-
ska, gdzie jest już zamontowane 
nowe oświetlenie na odcinku od 
ul. Przemysłowej do ul. Polnej 
w  Przysusze. Wykonana została 
podbudowa ciągu rowerowo pie-
szego, aktualnie trwa układanie 
nawierzchni z kostki betonowej. 
Równolegle trwają prace przy-
gotowawcze na ul. Partyzantów. 
Przypomnijmy, że przebudowa 
ulic Warszawskiej i Partyzantów 
jest największą inwestycją w bie-
żącym roku. Łączna długość 
przebudowanych ulic wyniesie 
2025 m, długość ciągu pieszo ro-
werowego 1347 m, długość prze-
budowanego chodnika 690 m. 
Zostanie wybudowane 15 zatok 
postojowych co zwiększy liczbę 
bezpiecznych miejsc parkingo-
wych dla ponad 50 pojazdów. Na 
wykonanie tego zadania gmina 
otrzyma prawie 50 % dofinan-
sowania kosztów kwalifikowal-
nych zadania z  Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój.
Wśród zadań drogowych zapla-
nowanych do wykonania w  bie-
żącym roku są też m.in.:
I  etap przebudowy drogi gmin-
nej Dębiny – Krajów. Gmina 
wystąpiła do Urzędu Marszał-
kowskiego z  wnioskiem o  dota-
cję ze środków związanych z wy-
łączeniem z  produkcji gruntów 
rolnych tej inwestycji. Wniosek 
pod względem formalnym zo-
stał oceniony pozytywnie. De-
cyzja w formie uchwały Zarządu 

Województwa Mazowieckiego 
zgodnie z  przyjętym regulami-
nem przyznawania środków po-
winna zostać podjęta do końca 
maja tego roku.
 Kolejne zadania to Przebudowa 
ul. Targowej w  Przysusze oraz 
Przebudowy ul. Leśnej Przysu-
cha – Jakubów na odcinku oko-
ło 250 m. Gmina jest w  trakcie 
przygotowania tych zadań pod 
względem formalno – prawnym, 
to jest dokonania zgłoszeń wy-
konania robót budowlanych nie-
wymagających pozwolenia na 
budowę oraz procedur związa-
nych z wyborem wykonawców.
Zakończone zostały roboty bu-
dowlane związane z  budową 
sieci wodociągowej na dział-
kach położonych w  miejsco-
wości Zbożenna, nr ewid. dzia-
łek 326 i  1065 (drogi gminne). 
Łączna długość wybudowanego 
wodociągu wynosi ponad 1670 
m. Umożliwi to w  najbliższym 
czasie podłączenie się do sieci 
wodociągowej mieszkańcom, 
których posesje znajdują się 
w obrębie tych działek.
W  ramach przewidzianych 
w  budżecie środków na zadania 
projektowe niezbędne do przy-
szłych zadań inwestycyjnych 
trwają prace między innymi nad 
budową boiska i  zagospodaro-
wania terenu przy ulicy Leśnej 
w Skrzyńsku, kanalizacji w Zbo-
żennie, przebudową dróg gmin-
nych, szczególnie na obszarach 
wiejskich, rewitalizacją parku 
w  Smogorzowie oraz przebudo-
wą placu 3 – go Maja w Przysu-
sze.

Inwestycje ruszyły 
na dobre

Wybory do Izb Rolniczych
Zgodnie z  uchwałą nr 
9/2014 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z  25 listopa-
da 2014 r. wybory do Izb 
Rolniczych zostały zarzą-
dzone na niedzielę 31 maja 
2015 r. Podstawę prawną dzia-
łalności samorządu rolniczego 
w  Polsce stanowi ustawa z  dnia 
14 grudnia 1995 roku o  izbach 
rolniczych (t.j. Dz. U. z  2014 r. 
poz. 1079). Izby są rolniczym 
samorządem zawodowym, dzia-
łającym na rzecz rozwiązywania 
problemów rolnictwa i  repre-
zentującym interesy zrzeszo-
nych w  nim podmiotów. Wy-
bory do walnego zgromadzenia 
Mazowieckiej Izby Rolniczej są 
dwustopniowe. W  pierwszym 
etapie z  każdej gminy wybiera-
ni są dwaj delegaci (lub jeden, 
jeżeli obszar użytków rolnych 
gminy nie przekracza 4 tys. 
ha). Wybrani delegaci wchodzą 
w  skład tzw. Rady Powiatowej, 
która – na swym pierwszym 
posiedzeniu – wybiera spośród 
siebie Przewodniczącego i  De-
legata. Te dwie osoby wchodzą 
w skład nowego Walnego Zgro-
madzenia Izby, którego kaden-
cja trwa 4 lata. Rolnik, ubiega-
jący się o  mandat członka Rady 
Powiatowej MIR musi wypeł-
nić i  złożyć następujące doku-
menty: zgłoszenie kandydata, 

oświadczenie o  zgodzie na kan-
dydowanie oraz listę członków 
zawierającą co najmniej 50 pod-
pisów poparcia. Druki te można 
otrzymać w  Oddziałach Biura 
Mazowieckiej Izby Rolniczej lub 
pobrać ze strony internetowej 
www.mir.pl. Czytelnie wypeł-
nione dokumenty należy prze-
słać w  nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 08.05.2015 roku 
(decyduje data wpływu) na adres 
właściwego Oddziału Biura MIR 
lub złożyć w dniu 11.05.2015 r., 
do godz. 15:00 do Okręgowej 
Komisji Wyborczej w  siedzibie 
Gminy. Spis członków izby rol-
niczej uprawnionych do głoso-
wania, zostanie udostępniony 
do wglądu w  siedzibie urzędu 
gminy/miasta najpóźniej w  14 
dniu przed dniem wyborów, tj. 
17.05.2015 r. Każdy rolnik, może 
sprawdzić czy został w nim uję-
ty i  wnieść w  tej sprawie zaża-
lenie. Osobami uprawnionymi 
do głosowania w  wyborach do 
izb rolniczych są podatnicy po-
datku rolnego, którzy posiadają 
gospodarstwo rolne o  łącznej 
powierzchni przekraczającej 1 
ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tyl-
ko ci podatnicy będą umiesz-
czeni na listach uprawnionych 
do głosowania. W  wyborach do 
samorządu rolniczego, okręgiem 
wyborczym jest gmina, w związ-
ku z  tym w  powiecie przysu-
skim, na podstawie Uchwały nr 

6/IV/2015 Zarządu Mazowie-
ckiej Izby Rolniczej utworzo-
no 8 okręgów wyborczych. W 7 
okręgach gminnych, obejmują-
cych obszary gmin: Borkowice, 
Klwów, Odrzywół, Potworów, 
Przysucha, Rusinów, Wieniawa, 
o  powierzchni użytków rolnych 
ponad 4 tys. ha, wybranych zo-
stanie po 2 delegatów, zaś w  1 
okręgu, w  gminie Gielniów, 
o  powierzchni użytków rolnych 
do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 
delegat. Do obsadzenia w Radzie 
Powiatowej Izby Rolniczej jest 
zatem 15 mandatów. Za pośred-
nictwem izby rolniczej, wybra-
ni delegaci mają wpływ, m. in. 
na: rozwiązywanie zgłaszanych 
przez rolników problemów, pro-
jekty aktów prawnych z zakresu 
produkcji rolniczej i  rynku rol-
nego, poprzez ich opiniowanie, 
poprawę sytuacji ekonomicznej 
w  rolnictwie i  warunków życia 
na wsi, kształt edukacji i doradz-
twa rolniczego oraz podnoszenie 
kwalifikacji osób pracujących 
w  rolnictwie, współpracę z  pol-
skimi i  zagranicznymi organi-
zacjami producentów rolnych, 
poprawę stanu środowiska przy-
rodniczego i zdrowia mieszkań-
ców wsi, ochronę dziedzictwa 
kulturowego w  regionie. Osoby 
zainteresowane znajdą więcej 
informacji na www.mir.pl

Jarosław Bednarski
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PROGRAM SPOTKANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
 Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, 

innych Warzyw i Owoców: 

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
2. Dyskusja nad Statutem Stowarzyszenia
3. Dyskusja nad składem osobowym władz Stowarzyszenia
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
6. Wybór Komisji Rewizyjnej

7. Wybór Komitetu Założycielskiego

CELE STOWARZYSZENIA:

1. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych oraz praw producentów papryki oraz innych warzyw i owoców,

2. podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia 
polskich producentów papryki oraz innych warzyw i owoców oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej

3. inicjowanie zmian norm prawnych dotyczących działalności w zakresie produkcji papryki oraz innych warzyw i owoców 

4. upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej związanej z produkcją papryki oraz innych warzyw 
i owoców 

5. działania wspierające rozwój gospodarczy branży związanej z produkcją papryki oraz innych warzyw i owoców w tym 
rozwój  przedsiębiorczości 

6. działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę środowiska naturalnego

7. działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami 

8. pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego 

9. działalność promująca zatrudnianie i aktywność zawodową społeczności wiejskiej

10. działanie na rzecz rozwoju i integracji wspólnot lokalnych, samorządności i społeczeństwa obywatelskiego 

11. działania promujące spożywanie warzyw owoców i zdrowe odżywianie

12. upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu

13. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Tekst jednolity statutu Związku oraz druk deklaracji dostępny jest 
do wglądu w Urzędzie Gminy Klwów w pokoju nr. 5 (sekretariat).

Wypełnione deklaracje składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Klwów 
bądź podczas spotkania założycielskiego w dniu 17 maja 2015 r. 

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW 

Rok 2014 rolnikom oraz pro-
ducentom papryki kojarzy się 
przede wszystkim z  problema-
mi przy zbycie swoich plonów, 
w związku z załamaniem się ryn-
ku owoców i  warzyw, po wpro-
wadzeniu embarga na import 
tych produktów przez federację 
rosyjską. Udało się co do praw-
da – dzięki protestom w Brukse-
li i  działaniom ministra Marka 
Sawickiego – częściowo pokryć 
straty dzięki pomocy z UE, jed-
nak pomoc była niewielka, po-
zwoliła jedynie na częściowe 
pokrycie kosztów a  problemy 
ze zbytem owoców zgromadzo-
nych w  chłodniach trwają da-
lej. W  związku z  trudnościami 
i  problemami jakich doświad-
czyli producenci papryki oraz 

innych warzyw 
w  2014 roku rol-
nicy wystąpili 
z  oddolną inicja-
tywa powołania 
S t o w a r z y s z e n i a 
reprezentujące-
go ich interesy. 
Wzorem prężnie 
działających i  do-
brze zorganizo-
wanych sadowni-
ków planowane 
jest powołanie 
Ogólnopolskiego 
Związku Produ-
centów Papryki.
Jak pokazuje 
przykład zeszło-
rocznych prob-
lemów i  strajków 
tylko duże i  zor-
ganizowane grupy 
producentów są 
w  stanie walczyć 
o  prawa rolni-

ków. Bardzo istotne jest zatem, 
aby zasięg związku i  ilość jego 
członków była jak największa. 
– Tylko mocne i  zrzeszające 
wielu producentów organiza-
cje mogą mieć realny wpływ na 
kształtowanie się rynku owoców 
i  warzyw – podkreśla, działają-
cy od wielu lat dla dobra rolni-
ków i  promujący paprykę Prze-
wodniczący Rady Programowej 
Związku, Wójt Gminy Klwów 
Piotr Papis.
Spotkanie założycielskie związ-
ku odbędzie się w  Hali Sporto-
wej w  Rogolinie dnia 17 maja 
2015 roku o  godzinie 15:00. 
Siedzibą władz związku będzie 
Radzanów. Podczas spotkania 
omówiony zostanie statut orga-
nizacji, podjęte zostaną decyzje 
dotyczące działalności związku 
oraz wybrane zostaną jego wła-
dze.
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
 Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, 

innych Warzyw i Owoców: 

DANE CZŁONKOWSKIE

Imię i nazwisko / Nazwa fi rmy:

PESEL / NIP:

Miejscowość:       Kod pocztowy:

Ulica:        Nr domu:

telefon:

e-mail:       www:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, innych Warzyw i 
Owoców w charakterze członka zwyczajnego. 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw 
publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów zobowiązuję się przestrzegać. 

Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie
i publikowanie dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych.

Data i podpis :

RADA PROGRAMOWA

 Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, 
innych Warzyw i Owoców:

1.  Wójt Gminy Klwów – Piotr Papis, 

2.  Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz,

3.  Wicestarosta Powiatu Przysuskiego – Tomasz Matlakiewicz, 

4.  Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego – Ireneusz Gumowski, 

5.  Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos,

6.  Wójt Gminy Radzanów – Sławomir Kruśliński, 

7.  Wójt Gminy Rusinów – Krzysztof Urbańczyk, 

8.  Wójt Gminy Stara Błotnica – Marcin Kozdrach, 

9.  Wójt Gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak, 

10.  Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik,
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14.  Dyrektor Oddziału MODR Radom – Bogusław Włodarczyk, 

15.  Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach – Agnieszka Stępowska, 

16.  Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług – Robert Składowski,

17.  Gospodarstwo Warzywnicze – Małgorzata Hadas, 

18.  Gospodarstwo Sadownicze – Monika Bankiewicz.
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Stanisław Świdziński, budowniczy pałacu w Sulgostowie

Konstanty Świdziński, bibliofil, zbieracz pamiątek starożytności

Pałac Świdzińskich w Sulgostowie

Historia Ziemi Klwowskiej 
i  szlacheckiej rodziny Świdziń-
skich łączy się ze sobą w  roku 
1731, kiedy to Stanisław Świ-
dziński (syn Wawrzyńca; ur. 15 
kwietnia 1685 r. w Świdnie) oże-
nił się z  Marianną Dziulanką, 
córką Stanisława, stolnika san-
domierskiego, i  Zofii Czerwiń-
skiej, wdową po Józefie Brzu-
chowskim, strażniku wielkim 
koronnym. Przez zawarty zwią-
zek małżeński Stanisław nabył 
na własność Odrzywół, Klwów 
i  Sulgostów, jednocześnie wraz 
z  małżonką zamieszkał od tej 
chwili w  niewielkim drewnia-
nym sulgostowskim zameczku. 
Gdy jednak ten okazał się już 
zbyt mały, by pomieścić jego ro-
dzinę i  licznie przybywających 
doń gości, Stanisław pobudował 
tam w 1734 roku wspaniały i ob-
szerny pałac. Sulgostów stał się 
tym samym rodową rezydencją 
Świdzińskich i  zarazem rozpo-
znawalnym miejscem w ówczes-
nej Polsce. Stanisław zmarł nag-
le – dnia 7 listopada 1761 roku 
w  Sulgostowie i  został pocho-
wany w  rodzinnym grobowcu 
w  kościele klwowskim, pod ka-
plicą, którą sam ufundował. Po 
śmierci Stanisława, Sulgostów 
i  okolice otrzymał jego syn Mi-
chał, starosta i kasztelan radom-
ski, senator. Michał Świdziński 
mieszkał cały czas w sulgostow-
skim pałacu, który za jego cza-
sów gościł licznych obywateli 
i  członków rodziny. Przebywa-
jący w  gościnie u  Świdzińskich 
opisywali pałac w  Sulgostowie 
jako pałac postawiony w  guście 
włoskim, z obszernym ogrodem, 
licznymi zabudowaniami dwor-

skimi, które odpowiadały za-
możności właścicieli. Wewnątrz 
zdaniem wielu nie było przepy-
chu, ale dostatek. Pokoje były 
w  olejnych obiciach, a  te waż-
niejsze pokryte adamaszkiem. 
W  kilku pokojach wisiały por-
trety przodków Świdzińskich. 
Franciszka Krasińska, siostra 
Barbary Świdzińskiej, żony Mi-
chała, przebywając wielokrotnie 
u swej siostry w gościnie w swym 
Dzienniku notowała – „pałac 
nie zamek, ale wesoło i  okaza-
ło, dwór liczny, stół dobry, dom 
zasobny”. Na uwagę zasługuje 
też informacja zawarta w  Ency-
klopedii Powszechnej z  1865 r., 
gdzie można odnaleźć wzmiankę 
na temat ogrodów zakładanych 
na wzór tych zagranicznych 
w  czasach Stanisława Augusta. 
Wśród najpiękniejszych autorzy 
encyklopedii wymienili – Ła-
zienki pod Warszawą, Arkadia, 
Skierniewice, Puławy, Sulgostów 
i Końskie. Kolejnym dziedzicem 
Sulgostowa został syn Micha-
ła, Kajetan Świdziński. Niestety 
w tym samym okresie rozpoczął 
się powolny proces zaniedbywa-
nia pałacu i obejścia, choć duży 
wkład w jego utrzymanie włożył 
w  pierwszym okresie swego ży-
cia Konstanty Świdziński, syn 
Kajetana, który w  skuteczny 
sposób uchronił dobra sulgo-
stowskie od całkowitego upad-
ku. Pałac stał się także ważnym 
miejscem na mapie kulturalnej 
tamtego okresu, gdyż Konstan-
ty Świdziński gromadził w  nim 
swoje bogate zbiory i marzył by 
stał się ośrodkiem o charakterze 
naukowym. W pałacu przebywa-
li liczni uczeni, miłośnicy staro-
żytności i  literatury, oraz anty-
kwariusze, wśród nich Samuel 
Bogumił Linde, Igel Zelman (był 

świadkiem wzrostu wspaniałego 
gmachu kultury) i  Franciszek 
Salezy Dmochowski. Ten dru-
gi w  swoich Wspomnieniach od 
1806 do 1830 pisał: „Ode mnie do 
Sulgostowa było siedem mil dro-
gi. Parę racy odwiedziłem Świ-
dzińskiego w porze letniej. Pałac 
w Sulgostowie było obszerny, lecz 
nie zamieszkały. Pierwsze piętro 
stało pustkami, na dole parę po-
kojów wyporządzić kazał właści-
ciel na bibliotekę i na mieszkanie 
komisarza majątku, sam zaś zaj-
mował obszerną oficynę. Oprócz 
zamiłowania do książek, Świ-
dziński lubił zajmować się ogro-
dem”. Relacja Dmochowskiego 
mówi o  pustym pałacu – gdyż 
Konstanty był kawalerem, a jego 
przyrodnie rodzeństwo miesz-
kało w  okolicznych dworach 
w  Podczaszej Woli (Tytus Świ-
dziński), Drążnie a potem w Ka-
dzi (Ludwik Świdziński); mówi 
też o zbiorach Konstantego – tu 
dopełnieniem jest przekaz Józefa 
Łoskiego, który dodaje, że zbiory 
te mieściły się w  4 salach (dwie 
sale zajmowały obrazy, zbroje 
i  inne starożytności, a  dwie ko-
lejne książki i  rękopisy), obie 
relacje pochodzą zaś z  różnego 
okresu stąd zasadnicza różnica, 
jak podaje Łoski zbiory te mieś-
ciły się na pierwszym piętrze; 
mówi na koniec o ogrodzie – co 
wskazywać powinno, że jesz-
cze przed 1830 r. w  Sulgosto-
wie obok pałacu istniały piękne 
ogrody. Po śmierci Konstantego 
Świdzińskiego (1855 r.), pałac 
i  dobra sulgostowskie stały się 
przedmiotem zatargu miedzy 
Aleksandrem Wielopolskim, 
wskazanym w testamencie przez 
Konstantego jako spadkobiercę, 
oraz przyrodnim rodzeństwem 
Świdzińskiego. Po kilkuletnich 
procesach, Wielopolski zrzekł 
się spadku na rzecz rodziny Świ-
dzińskich. W pałacu zamieszkał 
zaś Tytus Świdziński. Nieste-
ty ostatnie dekady XIX wieku 
okazały się czasem upadku tej 
zacnej rezydencji Świdzińskich. 
Otóż w  Gazecie Świątecznej (nr 
667 z roku 1893), w nadesłanym 
liście z  Sulgostowa, czytamy: 
„Dziedzice Sulgostowa byli wi-
docznie bogaci, bo pobudowali 
tu wspaniałe zamki. Te jednak 
z czasem zostały zburzone. Teraz 
tylko góry gruzów wznoszą się na 
ich miejscu i świadczą o nich. Je-
den był oprowadzony kanałem, 
przy którym jeszcze teraz stoi 
brama z kamienia. Ostatni pięk-
ny pałac, wystawiony w  1734 
roku, spalił się w roku 1878 i od 
tego czasu pozostaje w  ruinie. 
Przy nim jest ogród dziki i owo-
cowy, wysadzany drzewami po-
sprowadzanymi z zagranicy”. To 
co pozostało w  miejscu pałacu 
doszczętnie już uległo zniszcze-
niu w  czasie działań wojennych 
w  roku 1915. Kilka lat później 
w  piśmie Wyzwolenie (nr 41 

z  1920 r.) pojawił się opis To-
masza Nocznickiego, mówiący 
że był w  Sulgostowie niegdyś 
piękny pałac, przy którym zro-
biono nawet sztuczną wyspę, 
była tu także sławna biblioteka 
oraz różne zbiory starożytności. 
Obecnie, to jest w roku 1920, nic 
z  tego wszystkiego nie było, na 
ruinach pałacu pasły się kozy 
obecnego właściciela resztek 

fortuny po Świdzińskich, wyspa 
zarosła krzakami, fosę zapełniła 
brudna woda, wycięta została 
aleja kolumnowych topoli wio-
dąca do pałacu, a ocalała jedynie 
tylko część alei lipowej, którą 
uszanował Mikołaj Pająk. Pałac 
Świdzińskich w  Sulgostowie był 
przez ponad dwa wieki rezyden-
cją tego szlacheckiego rodu, był 
miejscem rodzinnych spotkań 
i  miejscem gromadzenia zbio-
rów bibliotecznych przez Kon-
stantego Świdzińskiego.

Łukasz Grzegorczyk



11Papryka szczepiona na podkładce Brutus 
F1 w  celu unikniecia uwiądów odglebo-
wych

Prawidłowo ukorzeniona rozsada papryki

UPRAWA PAPRYKI W NIEOGRZEWANYCH TUNELACH
Z A L E C E N I A  U PR AWOW E  –  M AJ
11 – podlewanie roślin

Papryka dla wyprodukowania 
1 kg owoców zużywa około 58 litrów 
wody co pokazuje jak istotnym jest 
umiejętne jej podlewanie.
Obecnie większość gospodarstw ko-
rzysta z systemów nawadniających.
Taki podstawowy zestaw zawiera:
dostęp do źródła wody, obowiązkowo 
wodomierz konieczny dla ustalenia 
ilości faktycznie podanej pod rośliny 
wody, urządzenia służące do dozowa-
nia nawozów, linii przesyłowej i  roz-
prowadzającej oraz linii kroplujących 
rozłożonych wzdłuż rzędów roślin 
w tunelach.
Przy doborze elementów składowych 
należy się kierować doświadczeniem 
w  ich przygotowaniu oraz skalą pro-
wadzonej produkcji.
W  razie braku doświadczenia należy 
się kontaktować z  wyspecjalizowa-
nymi firmami oferującymi układy 
nawadniające. Wyższa cena w  tym 
przypadku pozwoli także na uzyskanie 
gwarancji , że wydane przez nas pie-
niądze będą dobrze wykorzystywane 
w  naszym gospodarstwie a  wszelkie 
oszczędności wkrótce mogą się stać 
przyczyna znacznych mankamentów.
Posiadacze linii kroplujących powinni 
posiadać możliwość dozowania wody 
wraz z  nawozami które to zazwyczaj 
realizujemy przy zastosowaniu zwę-
żek Wenturiego (eżektory) lub dozow-
niki proporcjonalne.
Ważne aby zestaw posiadał wbudowa-
ny niezależny wodomierz w celu kon-
trolowania ilości podawanej wody lub 
wody z nawozami.
Gospodarstwa posiadające powyżej 
10 tuneli zazwyczaj dążą do wprowa-
dzenia elementów automatyki takich 
jak elektrozawory czy sterowniki. 
W takim przypadku ważna jest nieza-
wodność i prostota a niejednokrotnie 
zestawy oparte na prostych sterow-
nikach dostępnych w  handlu w  pełni 
zabezpieczają potrzeby gospodarstwa 
w jednocześnie pozwala na uniknięcie 
nadmiernych kosztów takich instala-
cji. Należy pamiętać aby podzielić go-
spodarstwo na sekcje nawodnieniowe 
tak aby wydatek cieczy niezbędny do 
podlania danej jednostki powierzchni 
odpowiadał ilości wody jak może być 
podana ze źródła wody. Najczęściej 
domowe ujęcia wody z  wodociągów 
posiadają ograniczenie do 2,5 m3 
wody na godzinę co zabezpiecza po-
trzeby rodziny jednak nie wystarcza 
na potrzeby gospodarstwa warzywne-

go lub zmusza producenta do pracy 
na wielu sekcjach nawodnieniowych 
zazwyczaj po 2 tunele w  ciągu całej 
doby. W  takim przypadku należy się 
zwrócić do zarządzającego wodocią-
giem z prośba o wykonania przyłącza 
o  większym przekroju i  zainstalowa-
nia większych wodomierzy.
W  przypadku własnych ujęć wody na-
leży zadbać o to aby woda była odpo-
wiedniej jakości, należy ją okresowo 
badać a w przypadku wysokiej zawar-
tości żelaza lub jej wysokiej twardości 
woda wymaga uzdatniania. Na cele 
ogrodnicze uzdatnianie wody zazwy-
czaj jest prowadzone w układzie: źród-
ło wody – pompa – basen wstępny, 
filtr piaskowy, basen poboru wody, 
filtry pierścieniowe, pompa przed 
układem dozującym, wodomierz, 
układ dozujący. Elementem filtrują-
cym jest złoże żwirowe które powinno 
mieć miąższość około 1m które należy 
wymieniać co miesiąc.

12 – jednorazowa dawka wody
w zależności od klasy bonitacyj-

nej oraz jej składu i zwartości próchni-
cy gleby różnią się zdolnością zatrzy-
mywania wody. Należy pamiętać , że 
papryka posiada system korzeniowy 
o  budowie wiązkowej i  dobrze wy-
korzystuje wodę i  nawozy z  warstwy 
około 25 cm. Stąd ważne jest aby na-
wadniając rośliny starać się podawać 
jednorazowo jedynie taką jej dawkę 
która zapewni pełne nawilżenie tej 
warstwy. Podawanie dawek zbyt ma-
łych dla danego typu gleby powoduje 
słaby rozwój systemu korzeniowego 
roślin a podawanie dawek zbyt dużych 
i  niedostosowanych do posiadanej 
gleby powoduje wymywanie nawozów 
oraz utratę wody. Częste zalewanie 
lub nie dolewanie roślin prowadzi do 
ich więdnięcia lub do gnicia systemu 
korzeniowego roślin oraz stymuluje 
patogeny odglebowe do nadmiernego 
namnażania.
Najprostszą metoda pozwalająca na 
zbadanie jaka powinna być jednora-
zowa dawka wody w  moim gospodar-
stwie jest metoda oparta na bardzo 
prostym doświadczeniu.
W  tym celu po rozłożeniu linii kro-
plujących puszczamy wodę na okres 
15 minut. Po godzinie odkopujemy 
szpadlem profil glebowy pod linia 
i  określamy jak głęboko w  dół woda 
penetruje.
Jeśli w  czasie 15 minut woda przesą-
czyła się na głębokość 20-25 cm to za-
kładamy, że w  naszym gospodarstwie 
na danej glebie jednorazowa dawka 
wody nie powinna przekraczać 15 mi-
nut.
Jeśli woda pokonała jedynie 10 cm 
to prawdopodobnie będziemy mogli 
podlewać jednorazowo przez czas 30 
minut. Należy uważać na glebach lek-
kich gdzie jednorazowy cykl często nie 
powinien przekraczać 10-15 minut.
Nadmierne dawki wody będą wymy-
wać składniki pokarmowe z gleby i po-
wodować ogłodzenie roślin.
Jeśli przed układem dozującym po-
siadamy wodomierz możemy zakładać 
że w  raz z  1000 l wody (1m3) rośliny 
w 3-4 tygodniu od posadzenia powin-
ny otrzymywać zawsze około 0,8 kg 
nawozów. Rośliny starsze możemy za-
silać dawkami 1-1,2 kg.
Ta nadrzędna zasada pozwoli nam na 
uniknięcie zagłodzenia roślin a także 
nadmiernego nawożenia.
Oczywiście większość prostych ukła-

dów dozujących nie ma możliwości 
ciągłego podawania wody z nawozami 
ale wodomierz pozwala nam na proste 
obliczenie ile nawozów należy podać 
tygodniowo.
I tak zakładając, że w tunel tygodnio-
wo podajemy 5 m3 wody wiemy że po-
winniśmy rośliną podać od 3 do 5 kg 
nawozów.

13 – nawożenie w maju
w tym okresie papryka powinna 

szybko budować system korzeniowy. 
W  tym celu rośliny podlewamy rzad-
ko dużymi dawkami wody tak aby 
w  okresach pomiędzy podlewaniami 
była ona zmuszona do poszukiwania 
wody i  składników pokarmowych. 
Ponieważ w  pierwszym okresie pa-
pryka i  oberżyna do prawidłowego 
rozwoju wymagają głównie łatwo do-
stępnego Fosforu Azotu oraz Wapnia 
w  nawożeniu skupiamy się głównie 
na tych trzech składnikach. Zazwy-
czaj w  maju podajemy roślinom dwu-
krotnie Fosforan potasu w  dawce 2,5 
kg/1ar=100m2 oraz 2 krotnie saletrę 
wapniowa w dawce 3kg/1 ar = 100m2, 
większe dawki nawozowe są zbyteczne 
o  ile wcześniej wykonaliśmy badanie 
gleby i  prowadziliśmy nawożenie do-
glebowe przed wysadzeniem roślin do 
tuneli.
Dla stanowisk słabych gdzie rośliny 
słabo rosną można dodawać tygodnio-
wo około 1 kg saletry amonowej.
W  nawożeniu papryki istotnym jest 
aby wpierw rośliny podlać a  dopiero 
pod koniec podlewania podać wodę 
z nawozami. Podanie nawozów na po-
czątku podlewania może prowadzić 
do ich wymywania co potęguje straty 
finansowe gospodarstwa.
W  trakcie wzrostu roślina papryki 
zużywa w  maju około 1 litra wody na 
dobę a  w  czerwcu około 2 litrów na 
dobę.

14 – wiązanie owoców
jest ściśle uzależnione od jakości 

kwitnienia i  kondycji roślin. W  maju 
wciąż występują nocne ochłodzenia 
a  temperatura nocami spada poniżej 
14oC co komplikuje pobieranie Fosfo-
ru z gleby i jego transport w roślinie. 
Pewną metodą na wyrównanie tych 
nieprawidłowości jest podawanie raz 
lub dwa razy w  tygodniu dolistnie 
mieszanek nawozowych zawierających 
fosfor w  formie oprysku dolistnego 
rano. Dawka nawozu powinna wynosić 
30g/10 l wody. Opryskać należy stoso-
wać od 6 do10 rano. Po czym rośliny 
należy obficie wietrzyć. W  trakcie 
tego zbiegu można podawać dodatko-
wo delikatne środki owadobójcze (np. 
Pyreproidy) w celu zwalczania mszyc.

15 – ochrona roślin
powinna być prowadzona zgod-

nie z aktualnymi zaleceniami zawarty-
mi w programie ochrony warzyw. Nie-
które zabiegi ochroniarskie można 
łączyć wraz z  nawożeniem dolistnym. 
Zawsze należy stosować się ściśle 
do zapisów zawartych na etykietach 
preparatów a  w  razie wątpliwości 
dzwonić bezpośrednio do firm farma-
ceutycznych i  nawozowych, które po-
winny ustawowo posiadać i  udostęp-
niać tego typu informacje.
Należy ściśle przestrzegać zasady, że 
skuteczność większości preparatów 
chemicznych jest pewna w przypadku 
oprysków średniokroplistych. Stoso-
wanie oprysków drobnokroplistych 
czy zamgławianie to odstępstwo od 
normy a nie zasada.
W  przypadku preparatów o  działaniu 
wgłębnym lub układowym skuteczna 

będzie jedynie technologia opryski-
wania. Natomiast tylko niektóre pre-
paraty kontaktowe będą skutecznie 
w technologii zamgławiania.
Ta zasada dotyczy stosowania nawo-
zów dolistnych, środków wspomagają-
cych, preparatów owadobójczych czy 
grzybobójczych.
Zamgławianie możemy prowadzić 
jedynie w  przypadku gdy producent 
środka wyraźnie napisał o takiej moż-
liwości.
Proszę pamiętać , że opryskiwane ro-
śliny powinny pozostać zwilżone przez 
co najmniej 5-10 minut po zabiegu. 
Jeśli wysychają zbyt szybko to należy 
nieco ograniczyć wietrzenie tunelu.
Opryski najkorzystniej jest stosować 
od 5-10 rano w  okresie gdy rośliny 
są zimne. Stosowanie preparatów 
na rośliny nagrzane prowadzi do ich 
oparzenia. W  związku z  tym opryski 
wieczorne można prowadzić dopiero 
po ochłodzeniu roślin co w  okresie 
letnim jest możliwe dopiero po godzi-
nie 19. Dodatkowo opryski wieczorno 
– nocne powodują ryzyko powstawa-
nia chorób grzybowych i bakteryjnych 
w  przypadku gdy rośliny nie wyschną 
przed nocą.

16 – pielenie roślin – walka z chwa-
stami

W  przypadku upraw papryki pod 
osłonami nie zaleca się stosowania 
herbicydów na rośliny dwuliścienne. 
A nawet preparaty zarejestrowane dla 
pomidora i  ziemniaka nie są korzyst-
ne.
Podanie herbicydu zawsze ogranicza 
plony o  co najmniej 25% w  stosunku 
do plantacji plewionych mechanicznie 
(z  niewielkim doplewieniem ręcznym 
wokół roślin) lub w  porównaniu do 
plantacji ściółkowanych.
Właściwie bezkarnie można jedynie 
zwalczać chwasty jednoliścienne (tra-
wy i perz) z zastosowaniem graminicy-
dów (np. Fusilade itp.).
Ściółkowanie roślin należy prowadzić 
bezpośrednio po ich sadzeniu. Najlep-
sze są grube włókniny czarne polipro-
pylenowe, maty mulczujące plecione 
a ostatecznie czarna folia.
Ściółkowanie roślin czarna folią jest 
korzystne w  okresie wczesnowiosen-
nym znacząco podnosi ono tempera-
turę gleby natomiast w okresie letnim 
może powodować nadmierne nagrze-
wanie gleby w upały w tunelach gdzie 
rośliny rosną zbyt słabo. W  takim 
przypadku na okres letni folie taką 
smarujemy kredą stosując pędzle ław-
kowe.

17 – cieniowanie tuneli
prowadzimy przy zastosowaniu 

specjalistycznych preparatów. W  tym 
celu należy śledzić prognozę pogody 
a  zabieg wykonywać jedynie w  przy-
padku zbliżania się fali upałów.
Zdrowe, napojone i  odkarmione ro-

śliny papryki nie wymagają cieniowa-
nia prawie nigdy ponieważ papryka 
pochodzi z  Ameryki Środkowej gdzie 
ilość słońca jest znacznie większa niż 
w Polsce.

18 – wietrzenie tuneli
należy pamiętać o wczesnym ot-

wieraniu tuneli i późnym ich zamyka-
niu najlepiej po zmroku.
W  przypadku wichur tunele należy 
obowiązkowo zamykać niezależnie od 
pory dnia.
Otwieranie i zamykanie tuneli prowa-
dzimy aż do czasu gdy temperatury 
nocne ustabilizują się powyżej 14-15 
oC

19 – wiązanie owoców, regulacja 
ilości zawiązków. Pod koniec 

maja musimy podjąć decyzję o  ewen-
tualnym przerzedzaniu ilości zawiąz-
ków na pierwszych piętrach papryki. 
Zazwyczaj zabieg usuwania zawiązków 
jest konieczny w  przypadku roślin 
osłabionych lub w celu rozbudowania 
roślin u  odmian o  słabym lub umiar-
kowanym wigorze. W  takim przy-
padku zazwyczaj usuwamy pierwszy 
zawiązek z  każdej rośliny gdy ma on 
średnicę 1-2 cm. Na odmianach we-
getatywnych (np. Abadia) usuwanie 
pierwszych zawiązków może niejed-
nokrotnie dodatkowo spowodować 
nadmierny i bujny wzrost roślin i na-
leży go stosować jedynie w przypadku 
osłabionej rozsady.

20 – prowadzenie i cięcie roślin
Pod koniec maja rośliny papry-

ki i  oberżyny powinny być starannie 
podwiązane do podpór. Jest to zabieg 
bardzo istotny i nie należy z nim zwle-
kać. Rośliny podwiązane zbyt późno 
wywracając się w  sposób nieodwra-
calny mają nadrywany i  uszkadzany 
system korzeniowy. Szybkie i  ciasne 
wiązanie papryki w  wąskie szpalery 
zapobiega zakleszczaniu się owoców 
papryki szczególnie u  odmian o  ni-
skim pokroju i  krótkich międzywęź-
lach. Papryka wiązana w wąskie szpa-
lery jest zmuszona do wystawiania 
kwiatów na długich szypułkach poza 
pędy gdzie panuje niższa wilgotność 
i możliwe jest prawidłowe osypywanie 
pyłku i wiązanie owoców. Taki zabieg 
opłaci się nam w okresie późniejszym 
ułatwiając pierwsze zbiory i  zapobie-
gając zakleszczaniu owoców wewnątrz 
krzaka pomiędzy pędami roślin.
W  przypadku oberżyny cięcie roślin 
ograniczamy do wyprowadzenia roślin 
na 3-4 pędy główne i  podwiązani ich 
w celu zapobieganiu ich wywracaniu.

Opracował: Tomasz Marasik

DALSZE ZALECENIA OPUBLIKUJEMY 
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Maj to najpiękniejszy, ale też 
najbardziej pracowity miesiąc 
w naszych ogrodach. Jakie prace 
najlepiej wykonać w  maju. Oto 
18 naszych wskazówek:

1. Zacznij siewy i  sadzenia cie-
płolubnych roślin owocu-
jących nad ziemią, najlepiej 
po św. Stanisławie, czyli po 8 
maja.

2. Przystąp do siewu lnu, kuku-
rydzy, prosa, gryki, kończ po-
woli siewy ziół, zbóż, łubinu 
i wielu kwiatów.

3. Zacznij wysadzać pomidory 
do gruntu na cieplejszych sta-
nowiskach i w foliach.

4. Maj to najlepszy czas do sadze-
nia roślin korzeniowych, m.in. 
ziemniaków, rozsady brukwi 
i cebuli.

5. Wysiej rośliny korzeniowe na 
jesienny zbiór, m.in. marchew, 
a  także rzodkiewki, rzodkiew 

W ekologicznym ogrodzie

Ludowa meteorologia
Gdy św. Bernardyn (20 
maja) słoneczny, koniec 
maja burzliwy i wietrzny.

Deszcz podczas Zielonych 
Świątek (24 maja) niedobry 
czyni początek.

Przysłowia
Gdy słoneczny dzień św. 
Andrzeja (16 maja) w ser-
cach rolnika radość i na-
dzieja

Dom, w którym włada 
Helena (22 maja), obfituje 
w dostatki i urodne dziatki.

zdecydowanie lepiej się przyj-
mują. Siewy, sadzenia wyko-
nuj przed południem, najlepiej 
rankiem.

8. Rozmnażaj rośliny, także te 
balkonowe przez sadzonki 
zielne i odkłady.

9. Zwalczaj szkodniki, zbieraj 
gąsienice, wykonuj opryski 
drzew.

10. Przed nowiem przepro-
wadzaj wszelkie prace pielęg-
nacyjne wokół roślin, niszcz 
chwasty w  ogrodach i  na po-
lach, m.in. w  ziemniakach. 
Wtedy też pamiętaj by oko-
pywać, redlić, motykować. To 
również dobry czas do prze-
rzedzania kwiatów, usuwania 
zasychających kwiatów i kwia-
tostanów oraz zawiązków 
drzew, wykonywania przery-
wek, usuwania glonów z oczek 
wodnych.

11. Cięcie trawników najle-
piej przeprowadzaj po nowiu 
– wtedy trawę wzmocnisz. Ści-
nana po pełni będzie wolniej 
odrastała.

12. W  maju zbieraj zioła, 
ponieważ są najwartościow-
sze. Zbiory przeprowadzaj 
najlepiej w  czasie przybywa-
nia Księżyca. Najwartościow-
sze są zioła zbierane rankiem 
w  dzień słoneczny po obe-
schnięciu rosy.

13. Zbieraj warzywa liścio-
we – m.in. rabarbar, szpinak, 
pędy szparagów – będą naj-
wartościowsze, gdy pozyskasz 

je w terminach podobnych jak 
zioła.

14. Podlewaj intensywnie 
ogrody, szczególnie młode 
kwitnące drzewka, najlepiej po 
nowiu.

15. Przed nowiem wykonaj 
większość prac pielęgnacyj-
nych w pasiekach. Unika prac 
przy pszczołach w pozostałych 
terminach, wtedy jednak mo-
żesz owady podkarmiać.

16. Nasadzaj kury, kaczki na 
ekologiczny wylęg piskląt, naj-
lepiej przed pełnią.

17. Pamiętaj o  bieleniu 
pomieszczeń inwentarskich 
przed nowiem. Zabiegi hi-
gieniczne wykonuj przed no-
wiem.

18. Dokarmiaj ryby w  sta-
wach i  oczkach wodnych naj-
lepiej od nowiu do pełni.

Nasze wskazówki w  przysłowio-
wej pigułce za nami. A  jak pie-
lęgnować ogród w maju ?

1. Wycinamy lilakom pospoli-
tym (czyli popularnym bzom) 
przekwitłe kwiatostany. Usu-
wamy odrosty podkładki, na 
której była szczepiona odmia-
na szlachetna. Jeśli tego nie 
zrobimy w  maju, podkładki 
utworzą zarośla i  zagłuszą 
szlachetną część krzewu.

2. Przycinamy po przekwitnię-
ciu pędy krzewów ozdobnych 
kwitnących wiosną (m.in. mig-
dałek trójklapowy, porzecz-
ki: alpejską i  krwistą, tawuły: 

szarą, nippońską, śliwolistną, 
van Houtte’a) oraz zasilamy je 
nawozami wieloskładnikowy-
mi lub specjalistycznymi prze-
znaczonymi dla konkretnych 
gatunków bądź kompostem.

3. Przyginamy młodym drzew-
kom i  krzewom owocowym 
pędy tak, by rosły poziomo 
względem podłoża. Można 
w  tym celu je obciążyć (po-
wiesić na nich ciężarki) albo 
przywiązać do kołków wbitych 
w ziemię. To pozwoli uformo-
wać szeroki kąt między prze-
wodnikiem i  pędami, które 
w przyszłości staną się konara-
mi, przyspieszy również owo-
cowanie młodych drzewek, 
ponieważ mniej substancji od-
żywczych przepłynie do prze-
wodnika.

4. Usuwamy przekwitłe kwiaty 
oraz owocostany (tzw. ogła-
wianie) tulipanów, szachow-
nic, narcyzów, hiacyntów i ce-
bulic (zawiązywanie nasion 
osłabia cebulki). Jeśli kępy 
roślin cebulowych kwitnących 
wczesną wiosną (krokusów, 
cebulic, puszkinii, śnieżników, 
przebiśniegów, kosaćców żył-
kowanych, ranników) rosną 
zbyt gęsto, warto je w  maju 
wykopać (ale tylko wtedy, gdy 
liście już zasychają), rozdzie-
lić, przesuszyć i  posadzić na 
nowym miejscu. Bulwy i  ce-
bulki można też przechować 
w suchym i chłodnym miejscu, 
a posadzić dopiero jesienią.

5. Ściółkujemy korą sosnową 
drzewa i  krzewy (grubość 
warstwy powinna wynosić co 
najmniej 5 cm), szczególnie 
te świeżo posadzone oraz sła-
bo i płytko korzeniące się (np. 
hortensje, peonie, różanecz-
niki, azalie, wrzosy, wrzośce). 
Korę rozkładamy na dobrze 
podlaną ziemię. Różaneczni-
kom i  azaliom w  maju war-
to wyłamywać przekwitnięte 
kwiatostany. Wrzośce po za-
kończeniu kwitnienia przyci-

namy w maju, aby rośliny bar-
dziej się zagęściły.

6. Podlewamy w  razie potrzeby 
byliny na rabatach od połowy 
maja, zwłaszcza podczas cie-
płej i  suchej pogody (przede 
wszystkim te rosnące na gle-

letnią.
6. Możesz ścinać kwiaty jedno-

roczne, siać lub rozsadzać.
7. Sadź rozsadę roślin liściowych 

– m.in. kapustnych, sałat. Wy-
bieraj przede wszystkim dzień 
dżdżysty, bo wtedy rośliny 

bach lekkich, przepuszczal-
nych). Nie zapominamy też 
o  trawniku w  maju. Murawę 
podlewamy wcześnie rano lub 
późnym popołudniem, gdy 
słońce już mocno nie grzeje, 
oraz zasilamy nawozami, naj-
lepiej specjalistycznymi do na-
wożenia trawników.

7. Nawozimy rośliny, gdy już się 
dobrze ukorzenią, a  więc nie 
wcześniej niż 3–4 tygodnie po 
posadzeniu lub wysianiu.

8. Odchwaszczamy zagony 
z  truskawkami (jeśli rosną na 
czarnej folii ogrodniczej, nie 
ma takiej potrzeby, bo chwa-
sty przez nią nie przerastają) 
i  ściółkujemy słomą lub sko-
szoną trawą, dzięki czemu 
ziemia będzie wolniej tracić 
wilgoć, a  owoce będą czyste. 
Regularnie pielimy też grząd-
ki z wysianymi i wysadzonymi 
warzywami.

9. Dzielimy, rozmnażamy i prze-
sadzamy byliny kwitnące 
wczesną wiosną, późnym la-
tem i  jesienią. Pobieramy 
sadzonki pędowe złocieni, 
dzwonków dalmatyńskich, 
słoneczniczków, żagwinu oraz 
sadzonki z  piętką wyrastają-
ce u  podstawy karpy łubinów 
i ostróżek wieloletnich.

Opracowała: Farma Zacisze

Konkurs języka angielskiego
Dnia 14 kwietnia 2015 r. Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Przy-
susze gościł młodzież ze szkół 
z  okolicznych powiatów, któ-
rzy zmierzyli się w  finałowym 
etapie XII Międzypowiatowego 
Konkursu Języka Angielskiego.
29 finalistów reprezentowało na-
stępujące placówki: Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w  Solcu 
nad Wisłą, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Pawła 
II w  Lipsku, Liceum Ogólno-
kształcące im. Marii Dąbrow-
skiej w Pionkach, Liceum Ogól-
nokształcące im. Armii Krajowej 
w Białobrzegach, I Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach, Zespół 
Szkół nr 1 im. Legionów Pol-
skich w  Kozienicach, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w  Pionkach, Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Ko-
chanowskiego w  Zwoleniu oraz 
tegorocznego gospodarza Ze-
spół Szkół nr 1 im. Jana Pawła 
II w  Przysusze. Test podzielony 
był na dwie części – leksykalno-
-gramatyczną oraz ustną, z  któ-

rych uczniowie mogli zdobyć 
maksymalnie 89 punktów. Te-
gorocznym zwycięzcą okazał się 
Michał Frączek reprezentujący 
Zespół Szkół nr1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach (75 pkt), 
na drugim miejscu uplasowali 
się ex aequo Jakub Kania z przy-
suskiego ZS nr 1 im. Jana Pawła 
II, Michał Nakonieczny z LO im. 
Jana Kochanowskiego w  Zwo-
leniu oraz Mikołaj Witkowski 
z LO im. Armii Krajowej w Bia-
łobrzegach, którzy zdobyli po 71 
pkt, zaś trzecie miejsce przypad-
ło Dawidowi Nowakowskiemu 
z  I  LO im. Stefana Czarnieckie-

go w  Kozienicach oraz Paulinie 
Lis z LO im. Marii Dąbrowskiej 
w  Pionkach (70pkt). Przysuska 
młodzież umiliła gościom ocze-
kiwanie na wyniki konkursu, da-
jąc w  tym czasie ciepło przyjęty 
koncert muzyczny. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody książkowe 
oraz pamiątkowe dyplomy. Na-
uczyciele języka angielskiego 
którzy organizowali wydarzenie: 
Renata Witaszek-Gocel, Wiolet-
ta Pomykała, Agata Gołębiow-
ska, Iwona Sołtykiewicz, Tomasz 
Zychla.

Tomasz Zychla

Rodzinne spotkanie wielkanocne 
w „Przedszkolu Marzeń”
Dnia 9 kwietnia w  „Przedszko-
lu Marzeń” w  Klwowie odbyło 
się rodzinne spotkanie wiosen-
no-wielkanocne. Na tą okazję 
dzieci przygotowały część ar-
tystyczną, przedstawienie pt. „ 
Na łące”. Przedszkolaki wcieli-
ły się w  rolę mieszkańców łąki 
czekających z  niecierpliwością 

na nadejście wiosny. Nawiązu-
jąc do wielkanocnej tradycji po 
występie na zebranych czekał 
barszczyk z białą kiełbaską i jaj-
kiem, oraz wielkanocne baby 
wypiekane z  dziećmi w  przed-
szkolu. Świątecznego nastroju 
dodały wielkanocne dekoracje 
całego przedszkola.
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Strażacy z OSP w służbie społeczności od 95 lat

Emocje przed startem, a potem już tylko walka

Najlepsze zawodniczki w konkurencji 100 m stylem dowolnym

Walka o najlepszy wynik trwała na całym dystansie, aż do wyczerpania sił

Komenda Powiatowa PSP w Przysusze

Wysiłek strażaków
W  2014 r. jednostki ochro-
ny przeciwpożarowej powiatu 
Przysucha uczestniczyły w  501 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
W  porównaniu z  analogicznym 
okresem 2013 r., gdzie interwe-
niowano 559 razy nastąpił spa-
dek o ok. 10,4 %.
Podział zdarzeń wg rodzaju 
przedstawia się następująco: po-
żary – 259, miejscowe zagroże-
nia – 234, alarmy fałszywe – 8. 
W  przypadku pożarów nastą-
pił wzrost w  stosunku do 2013 
roku, w którym interweniowano 
175 razy, o  ok. 48 %. W  likwi-
dacji miejscowych zagrożeń in-
terweniowano 234 razy. W  sto-
sunku do roku 2013, w  którym 
interweniowano 377 razy, na-

stąpił spadek o  ok.38 %. Liczba 
alarmów fałszywych wzrosła z 7 
w  2013 r. do 8 w  2014 r. Jed-
nostki ochrony przeciwpoża-
rowej najczęściej uczestniczyły 
w  likwidacji zdarzeń na terenie 
gminy i  miasta Przysucha. Na 
tym terenie wystąpiło 152 zda-
rzenia, w  tym 68 pożarów, 83 
miejscowe zagrożenia i  1 alarm 
fałszywy. Na terenie pozostałych 
gmin interweniowano następu-
jąco: Borkowice – 71; Gielniów 
– 66; Odrzywół – 56; Wieniawa 
– 47; Klwów – 44; Potworów – 
40; Rusinów – 25. Straż ponadto 
interweniowała 22 razy usuwa-
jąc skutki gwałtownych opadów 
deszczu, w tym wypompowywa-
nie wody z zalanych budynków. 

48 interwencji przypada na wy-
padki drogowe, awarie urządzeń 
i środków transport. W 51 przy-
padkach były usuwane skutki 
działania sił przyrody (wichury), 
a w 53 prowadzone były działa-
nia związane z  nietypowym za-
chowaniem się zwierząt (w  tym 
usuwanie gniazd owadów). 60 
zdarzeń przypada na pozosta-
łe działania. W  zależności od 
okresu występowania najwięcej 
zdarzeń wydarzyło się w  mie-
siącach: marcu (135), lipcu (66), 
kwietniu (63). Najmniej zdarzeń 
wystąpiło w miesiącach: styczniu 
(15), grudniu (16), listopadzie 
(19). Natomiast w  pozostałych 
miesiącach zdarzenia utrzymy-
wały się w  przedziale od 28 do 
43. Na ogólną liczbę 501 zdarzeń 
w  2014 r. udział w  działaniach 
ratowniczo-gaśniczych brało: 
318 zastępów JRG (w  tym 1131 
osób), 274 zastępy OSP z KSRG 
(w  tym 1291 osób), 200 zastę-
pów z  pozostałych OSP (w  tym 
909 osób). We wspólnych dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych 
na terenie powiatu przysuskiego 
brały również udział inne służby, 
tj.: Policja – 379 osób, Pogoto-
wie Ratunkowe – 214 osób, Po-
gotowie Energetyczne – 8 osób, 
służby leśne – 5 osób. W wyniku 
zdarzeń na terenie powiatu od-
notowano 6 ofiar śmiertelnych. 

W piątek 27 marca 2015 r. w Po-
wiatowej Krytej Pływalni w Przy-
susze już po raz drugi odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa Szkół 
Powiatu Przysuskiego w  Pły-
waniu, zorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe w  Przy-
susze, Centrum Sportu i  Rekre-
acji w  Przysusze oraz Zespół 
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w  Przysusze. W  zawodach ogó-
łem wzięło udział 69 zawodni-
czek i  zawodników. Ponieważ 
zawody rozgrywano już po raz 
drugi, rozszerzono w  tym roku 
program zawodów i  każdy za-
wodnik mógł startować w dwóch 
wyścigach: w  stylu dowolnym 
oraz w  stylu klasycznym, dla 
ułatwienia we wszystkich kate-
goriach wiekowych zawodnicy 
startowali z  wody. W  zawodach 
rywalizowały reprezentacje 
szkół podstawowych: ze Skrzyń-
ska, z  Wieniawy, z  Potworowa, 
z Rusinowa, z Rzucowa z Odrzy-
wołu oraz z Przysuchy szkoły nr 
1 i  nr 2. Wystąpiły również re-

Straty poniesione podczas po-
żarów wynoszą 2 290 tys. zł., 
a  uratowane mienie szacuje się 
na 8 345 tys. zł. Natomiast przy 
miejscowych zagrożeniach stra-
ty wynoszą 1 183 tys. zł., a ura-
towane mienie 3 117 tys. zł. 
W 2014 zostały przeprowadzone 
następujące ćwiczenia: w czerw-
cu przeprowadzono ćwiczenia 
na obiekcie kościoła rzymsko – 
katolickiego w  Łęgonicach Ma-
łych. W ćwiczeniach udział brały 
2 zastępy z JRG i 2 zastępy z OSP 
(tj. Odrzywół i Wysokin). Rów-
nież w czerwcu przeprowadzono 
ćwiczenia na obiekcie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ru-
sinowie. W  ćwiczeniach udział 
brały 2 zastępy z  JRG i 1 zastęp 
z  OSP Nieznamierowice. Rów-
nież w czerwcu przeprowadzono 
ćwiczenia na obiekcie Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii 
w  Goździkowie. W  ćwiczeniach 
udział brał 1 zastęp z JRG i 1 za-
stęp z OSP Gielniów. W sierpniu 
i wrześniu przeprowadzono ćwi-
czenia na obiekcie „Dwór Zbo-
żenna” w miejscowości Zbożen-
na. W  ćwiczeniach udział brały 
trzy zmiany służbowe JRG tj. 4 
zastępy z  JRG i  2 zastęp z  OSP 
Przysucha i  Skrzyńsko. W  paź-
dzierniku przeprowadzono 
ćwiczenia na obszarach leśnych 
w miejscowości Rzuców – Nad-

leśnictwa Przysucha, Leśnictwo 
Skłoby. W  ćwiczeniach udział 
brały trzy zmiany służbowe JRG 
tj. 3 zastępy z  JRG, 6 zastępów 
z  OSP z  KSRG tj. Borkowice, 
Gielniów, Klwów, Przysucha, 
Skrzyńsko i  Zychorzyn i  3 za-
stępy OSP spoza KSRG tj. Nin-
ków, Rzuców i Wola Kuraszowa. 
W  listopadzie przeprowadzono 
ćwiczenia na obiekcie Zakładu 
Płytek Ceramicznych w miejsco-
wości Skrzyńsko. W ćwiczeniach 
udział brały trzy zmiany służ-
bowe JRG tj. 4 zastępy z  JRG, 2 
zastępy z  OSP z  KSRG tj. Przy-
sucha i Borkowice oraz 1 zastęp 
spoza KSRG tj. Smogorzów.

Jarosław Bednarski

II Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu

prezentacje gimnazjów: z  Przy-
suchy, z  Wieniawy, z  Borkowic 
oraz z  Potworowa Wśród szkół 
ponadgimnazjalnych startowały 
reprezentacje: ZS nr 1 im. Jana 
Pawła II z  Przysuchy, Liceum 
Kadetów RP w  Lipinach oraz 
ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w  Przysusze. Wielu zawodni-
ków, zaprezentowało wysoki po-

ziom umiejętności pływackich 
przed licznie zgromadzoną pub-
licznością.
Wyniki zawodów:
w kategorii szkół podstawowych:
dziewczęta dyst. 25 m styl do-
wolny:
1. Nowosielska Katarzyna 21,04 s
2. Jakubczyk Klaudia 22,16 s
3. Kaczor Julia 23,32 s
dziewczęta dyst. 25 m styl kla-
syczny
1. Jakubczyk Klaudia 28,57 s
2. Wolska Weronika 28,97 s
3. Stefańska Katarzyna 30,60 s
chłopcy dyst. 25 m styl dowolny
1. Frasuński Antoni 18,03 s
2. Cieślikowski Emil 19,12 s
3. Augustyniaka Adrian 20,37 s
chłopcy dyst. 25 m styl klasycz-
ny
1. Frasuński Antoni 27,87 s
2. Augustyniak Adrian 28,64 s
3. Plaskota Bartłomiej 33,53 s

w kategorii gimnazjów:
dziewczęta dyst. 25 m
1. Kuś Sandra 21,18 s
2. Tomczyk Aleksandra 20,64 s
3. Młodawska Paulina 21,18 s
dziewczęta dyst. 25m styl kla-
syczny
1. Tomczyk Aleksandra 30,74 s
2. Szymańska Aleksandra 31,36 s
3. Młodawska Paulina 33,74 s
chłopcy dyst.50 m styl dowolny
1. Cieślikowski Roch 35,07 s
2. Żurowski Bartłomiej 36,45 s
3. Fidos Szymon 38,48 s
chłopcy dyst. 50 m styl klasycz-
ny
1. Kilijanek Mateusz 48,54 s
2. Ślęzak Dominik 49,40 s
3. Żurowski Bartłomiej 54,53 s
w  kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych:
dziewczęta dyst. 50 m styl do-
wolny
1. Orzechowska Weronika 39,45 s
2. Machałowska Weronika 39,84 s
3. Białek Klaudia 40,59
dziewczęta 50 m styl klasyczny
1. Machałowska Weronika 51,04 s

2. Pakosz Weronika 54,91 s
3. Seta Weronika 55,85 s
chłopcy dyst. 50 m styl dowolny
1. Majewski Mateusz 32,88 s
2. Wijata Sebastian 33,24 s
3. Ciecierski Jakub 33,84 s
chłopcy dyst.100 m styl dowolny
1. Wijata Sebastian 1min19,70 s
2. Jachowski Adam 1 min 26,20 s
3. Rybczyński Michał 1 min 29,29 s
Chłopcy dyst.100 m styl klasycz-
ny
1. Jońca Karol 1 min 48,33 s
2. Królikowski Filip 1 min 50,50 s
2. Seta Piotr 1 min 50,50 s
3. Arkabuz Michał 1 min 57,50 s
 W wyścigu chłopców na 100 m 
stylem klasycznym dwaj zawod-
nicy uzyskali jednakowy czas 
obaj sklasyfikowani zostali na 
drugim miejscu. Trzy najlepsze 
zawodniczki oraz trzej najlep-
si zawodnicy w  poszczególnych 
kategoriach wiekowych zosta-
li udekorowani medalami oraz 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Sławomir Nowosielski
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MŁODZI SIATKARZE Z PRZYSUCHY ZNOWU GÓRĄ!
Zwycięstwem siatkarzy 
z  Przysuchy zakończył 
się Ogólnopolski Turniej 
Siatkówki o  Puchar Bur-
mistrza Gminy i  Miasta 
Przysucha. Na podium 
znalazły się również dru-
żyny z  Wolanowa i  Ja-
strzębia.

18 kwietnia 2015 roku odbył się 
Ogólnopolski Turniej Siatków-
ki o  Puchar Burmistrza Gminy 
i  Miasta Przysucha. Zawodnicy 
grali na hali przy Publicznym 
Gimnazjum imienia Św. Stani-
sława Kostki w  Przysusze. Do 
zawodów przystąpiło 11 zespo-
łów, które zostały podzielone 
na 3 grupy. W  grupie A  zagra-
ły zespoły: Osiedle Przysucha, 

Wolanów, Przytyk i  All Stars 
Skierniewice. Grupa B: Domino 
Jastrząb, Administrator Radom, 
For Fun Smogorzów i Volley So-
chaczew. Natomiast w  grupie C 
mogliśmy obserwować takie ze-
społy jak: Virtus Wiskitki, AZS 
Gocław, Decor Jedlińsk. Po bar-
dzo wyczerpującej i  widowisko-
wej grze wyłoniliśmy 4 najlepsze 
zespoły turnieju, które utworzy-
ły miedzy sobą 2 półfinałowe 
pary. W  pierwszym półfinale 
zagrały ze sobą drużyny z Przy-
suchy i  Jastrzębia. Pierwszy set 
przebiegł pod dyktando drużyny 
Osiedla, która wygrała go wy-
raźnie. Natomiast druga odsłona 
meczu to słabszy okres gry siat-
karzy z  Przysuchy i  jednocześ-
nie bardzo dobra gra Domino, 
w  której prym wiódł atakujący 
Jastrzębia Grzegorz Wojcieszek. 
Tie-break to niesamowita gra po 
obu stronach siatki i wynik któ-
ry oscyluje na styku. Po bardzo 
emocjonującej i  nerwowej koń-
cówce tego seta szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść przechyliła 
drużyna z Przysuchy i to ona po 
ostatnim gwizdku sędziego mo-
gła się cieszyć z awansu do fina-
łu.
Osiedle Przysucha vs Domino 
Jastrząb 2:1 (25:19, 22:25, 15:13)
Drugi półfinał to spotkanie dru-

żyn z  Wolanowa i  Radomia. 
W  tym meczu mogliśmy obser-
wować wiele ciekawych i kombi-
nacyjnych akcji wykonywanych 
przez obydwa zespoły. Sety były 
wyrównane, choć końcówki na-
leżały do bardziej doświadczo-
nego zespołu z Wolanowa. I tak 
po końcowym gwizdku to oni 
awansowali do finału. Rozcza-
rowanym siatkarzom Admini-
stratora został mecz o 3 miejsce 
turnieju, czyli tzw. finał pocie-
szenia.
Wolanów vs Administrator Ra-
dom 2:0 (26:24, 25:23)
Mecz o  3 miejsce to rewanż ze-
społu z  Jastrzębia na zawodni-
kach z Radomia z którymi prze-
grali w rozgrywkach grupowych.
Domino Jastrząb vs Admini-
strator Radom 2:1 (22:25, 25:21, 
15:11)
Wielki finał to podobnie jak 
w meczu o 3 miejsce drugie spot-
kanie drużyn występujących ze 
sobą w  grupie i  ponownie lepsi 
okazali się siatkarze z Przysuchy. 
W  decydującym meczu zespół 
Osiedla wzniósł się na wyżyny 
swoich umiejętności i  bardzo 
wyraźnie pokonał drużynę Wo-
lanowa, która w  tym spotkaniu 
była tylko tłem dla znakomicie 
grających przysuskich zawodni-
ków. Zespół z  Przysuchy zagrał 

koncertowo i to on mógł wznieść 
do góry upragniony puchar.
Osiedle Przysucha vs Wolanów 
2:0 (25:15,25:15)
Nagrody indywidualne trały do:
Najlepszy atakujący: Grzegorz 
Wojcieszek ( Domino Jastrząb)
Najlepszy rozgrywający: Michał 
Korycki ( Osiedle Przysucha)
Najlepszy przyjmujący: Karol 
Wojcieszak ( Wolanów)
Najlepszy blokujący: Kamil 
Sprzęczak (Wolanów)
Najlepszy broniący: Robert Gło-
gowski ( Administrator Radom)
MVP: Paweł Jedynak (Osiedle 
Przysucha)
Pamiątkową statuetkę dla naj-
starszego zawodnika turnieju 
dostał Pan Marek Skrzyński.
Zwycięski zespół wystąpił 
w składzie: (Adam Ślęzak, Karol 
Pałgan, Paweł Jedynak, Michał 
Korycki, Karol Kietliński, Hu-
bert Franczak i  Mariusz Skrę-
towski)
Pamiątkowe medale, pucha-
ry i  nagrody rzeczowe wręczyli 
Wiceburmistrz PrzysuchyPan 
Adam Pałgan oraz Prezes PPHU 
„Tompex” Pan Tomasz Skiba. 
Nad organizacją turnieju czuwa-
ła Młodzieżowa Akademia Siat-
kówki w  Przysusze z  jej Preze-
sem Piotrem Skibą na czele.

PIŁKA NOŻNA W WYDANIU UCZNIÓW ZSS W KLWOWIE!
W dniach 14 i 15 kwietnia od-
były się powiatowe turnieje piłki 
nożnej dla szkół podstawowych 
i gimnazjów chłopców. Pierw-
szego dnia w Potworowie do ry-
walizacji przystąpiła reprezenta-
cja naszego gimnazjum (Patryk 

Łukasik, Karol Firlej, Grzegorz 
Kopaniewski, Piotr Szymaniak, 
Michał Pianka, Marcin Sieczak, 
Damian Gaca, Jakub Pietraszew-
ski, Damian Kacprzak, Sebastian 
Furmański). Początek turnie-
ju był ciężki, ponieważ chłopcy 

rozegrali baraż o dalszą grę w 
turnieju z drużyną z Potworo-
wa, który rozstrzygnięty został 
po ciężkiej walce i rzutach kar-
nych na naszą korzyść. W za-
sadniczej walce nasza reprezen-
tacja zmierzyła się z zespołami z 

Przysuchy, Rusinowa i Wienia-
wy. Dwa z trzech pojedynków 
rozstrzygnęli na swoja korzyść, 
przegrywając jedynie z zespołem 
z Wieniawy. Zacięta walka mło-
dych okazała się bardzo dobrym 
prognostykiem na wynik całego 
turnieju, gdyż uczniowie zajęli w 
nim zasłużone pierwsze miejsce, 
premiowane awansem do półfi-
nałów między powiatowych.
Drugiego dnia w Lipinach do 
walki przystąpiła reprezentacja 
szkoły podstawowej (Pruszczyk 
Jakub, Łukasik Maciej, Śledź Pa-
weł, Janus Kamil, Szmigiel Pa-

tryk, Hajęcki Dominik, Liwiński 
Przemysław, Przyborek Jakub, 
Stolarek Wojciech, Ciechowicz 
Sebastian). W turnieju wystą-
piło 5 zespołów, a wśród nich 
Odrzywół, Potworów, Wieniawa 
oraz Skrzyńsko. Z pośród roze-
granych czterech meczy chłopcy 
wygrali jeden, przegrali jeden 
i zremisowali dwa, co dało im 
ostatecznie trzecie miejsce w po-
wiecie. Dla zawodników z Klwo-
wa był to pierwszy turniej w ta-
kim składzie i wynik ten napawa 
optymizmem na przyszłość.

TRAMPKARZE ZORZY KLWÓW 
Z NOWYM SPONSOREM
Nowo powstały zespół młodzie-
żowy Zorzy Klwów zyskał spon-
sora w postaci Grupy Producen-
ckiej „Polska Papryka”. Zarząd 
grupy zdecydował się na zakup 
nowego kompletu strojów pił-
karskich. Jak widać na zdjęciu 
prezentują się one bardzo do-
brze, a chłopcy są szczęśliwi. Po-
czątkujący zawodnicy serdecz-
nie dziękują za wsparcie przy 

kupnie strojów, a w szczególno-
ści Panu Romanowi Sobczakowi, 
który chętnie zaangażował się w 
ten projekt. Każda pomoc dla 
klubu jest cenna i mile widziana, 
ponieważ rozwój młodzieży jest 
najważniejszy. Mamy nadzieję, 
że te stroje będą motywacją dla 
młodych i pokażą wkrótce na co 
ich stać.
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- Dlaczego kobiety tak kochają buty?
- Bo bez względu na to ile kobieta przytyje, to buty i tak będą pa-
sować.

☺ ☺ ☺
Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj ubrać?
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce...

☺ ☺ ☺
- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu 
- mówi Antek do kolegi 
- że wreszcie sobie powiedziałem: czas raz na zawsze z tym skoń-
czyć! 
- Z piciem? 
- Nie, z czytaniem. 

☺ ☺ ☺
Mąż po powrocie do domu, zastaje żonę ze swoim kolegą w łóżku... 
niewiele myśląc, łapie za broń i strzela do rzeczonego, zabijając go. 
Wzrok kieruje ku żonie... na co ta: 
- Świetnie, rób tak dalej, a żadnych kolegów nie będziesz mieć! 

☺ ☺ ☺
Ostachowicz zwraca się do Tuska:
- Panie, jest problem. Według sondażu Polakom żyje się dobrze i są 
bardzo zadowoleni...
- To świetnie! A problem?
- Sondaż przeprowadzono w Wielkiej Brytanii...

☺ ☺ ☺
Przed obliczem Pana Boga staje Donald Tusk. Pan Bóg mówi: - Po-
wiedz Donaldzie, gdzie chcesz pójść, do nieba czy do piekła? 
Donald, trochę przestraszony, pyta: – Panie Boże, a czy mogę zoba-
czyć jak jest tu i tu? 
– Pewnie. Dokąd najpierw chcesz zajrzeć? – zgadza się Pan Bóg. 
– Do piekła – odpowiada Donald. 
– Piotrze, zaprowadź – rozkazuje Pan Bóg Świętemu Piotrowi.
Piotr puka do wrót piekła. Drzwi się otwierają, a tam tańce, hulan-
ka, swawola, nowe „orliki” otwierają, śpiewy. Hulaj dusza! 
– No to teraz chciałbym zobaczyć jak w niebie – mówi Donald. 
Puk, puk, otwiera anioł. A w niebie pieśni religijne, modlitwy, róża-
niec. Pan Bóg znowu pyta: – Donaldzie, to co wybierasz?
– Chciałbym do piekła – decyduje Donald. Znowu otwierają się 
drzwi piekła. A tu diabeł na widły, hyc i do kotła z Donaldem. Do-
nald krzyczy przerażony: – Panie Boże, przecież nie tak to wyglą-
dało! A Pan Bóg mówi: – Donaldzie, tego PR-u to nauczyłem się od 
ciebie.

DowcipyOSK AR zmienia trenera
Po imponującej inauguracji 
rundy wiosennej w wykonaniu 
piłkarzy MKS Oskar Przysucha 
przyszła kolej na cierpką rzeczy-
wistość. Kwietniowe rozgrywki 
przysuscy oskarowcy rozpoczę-
li przegraną 3:1 z KS Energia 
Kozienice, oddając tym samym 
tytuł lidera. Mecz ten komen-
towano słowami: „Tak fatal-
nej serii Oskara kibice teamu z 
Przysuchy chyba nie pamiętają. 
Może porażka wpisana by była 
do grona kolejnych i nie mia-
łaby takiego wpływu na to, co 
dziać się będzie wkrótce w Przy-
susze, gdyby nie fakt, że ogrom-
na przewaga z jesieni została już 
tylko wspomnieniem, a pozycję 
lidera tabeli odebrał Oskarowi 
ich wielkosobotni rywal...” – 
wielkosobotni, bo przypomnij-
my, mecz z Kozienicami odbył 
się w Wielką Sobotę. Honorową 
bramkę dla Oskara strzelił Kor-
nacki z rzutu karnego.
Kolejny mecz z GKS Wilga Gar-
wolin poprawił nastroje wśród 

kibiców. Przysuszanie wygra-
li 3:0 i było to, przypomnijmy, 
pierwsze starcie pod kierow-
nictwem nowego trenera Józe-
fa Antoniaka. Bramki zdobyli: 
Czpak (45.), Kornacki (60. - kar-
ny), Sapieja (65.). Spotkanie to 
pozwoliło Oskarowi na wyrów-
nanie punktów z liderem, Ener-
gią Kozienice. 
Niestety, następna piłkarska 
sobota nie należała dla przy-
suszan do udanych. Przegrany 
mecz 3:2 z GKS Orzeł Wierz-
bica wzbudził u obserwatorów 
silne emocje. „Co za mecz! To 
był szalony mecz. Oskar Przysu-
cha prowadził już w Wierzbicy 
2:0, ale pogoń Orła przyniosła 
nie tylko wyrównanie, ale także 
trzecie trafienie, dające komplet 
punktów gospodarzom” – tak 
oceniano spotkanie na radom-
skim portalu sportowym. „Déjà 
vu, demony przeszłości wracają. 
Oskar znów przegrywa wygra-
ny mecz” – a to zdanie podsu-
mowujące mecz z Wierzbicą na 

profilu fb. Tam zresztą nie bra-
kowało też wyrazów rozczaro-
wania ze strony wiernych kibi-
ców Oskara. Bramki w meczu z 
Orłem zdobyli Czpak (7.), Skał-
bania (27.). 
Ostatnie spotkanie w tym mie-
siącu, z SS Hutnik W-wa Sp. z 
o.o., Oskar wygrał 3:1. Bramki 
zdobyli: Kowalczyk (5.), Czpak 
(75.), Książek (86
W maju przysuszanie spotkają 
się z MKS Zwolenianka Zwoleń, 
MLKS Victoria Sulejówek, KS 
Raszyn, RKS Okęcie W-wa, KS 
Konstancin i MKS Szydłowian-
ka Szydłowiec. Grają już pod 
kierownictwem nowego trenera. 
Józef Antoniak oszedł po zale-
dwie pięciu meczach współpra-
cy i decydującej o jego odejściu 
porażce Oskara z trzecim od 
końca w ligowej tabeli Orłem 
Wierzbica. Zastąpił go 36-letni 
Arkadiusz Grzyb, były trener 
Radomiaka, Zwolenianki Zwo-
leń i Mazura Karczew.

Z meczu z GKS Wilga Garwolin (zdjęcie: Adrian Nitzki)

GKS ZORZA KLWÓW W RUN-
DZIE WIOSENNEJ BEZ PORAŻKI
Zespół Klwowa pod wodzą tre-
nera Szymona Głucha w rundzie 
wiosennej rozegrał 5 spotkań, z 
których zremisował pierwsze, 
a kolejne zasłużenie wygrał. 
Taka passa nie zdarzyła się w 
całym okresie istnienia klubu. 
Co ciekawe, zespół Zorzy, jak 
się okazało po ostatnim roze-
granym meczu w Magnuszewie 
jest jedyną ekipą, która wygrała 

dwukrotnie z gospodarzem tych 
zawodów i prawdopodobnie 
odebrała tym samym szansę na 
awans do A klasy temu zespoło-
wi. Mamy nadzieję, że ta „passa” 
potrwa jak najdłużej, a kibice to 
docenią i będą wspierać zespół 
na dobre i na złe.
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SZASZŁYKI Z MIĘSA MIE-
LONEGO Z WARZYWAMI

Składniki:

Sposób wykonania:

• 0,5 kg mięsa mielonego 
wieprzowo-wołowego

• ostra musztarda
• jajko
• bułka tarta
• kapelusze pieczarek - 

niezbyt duże 
• papryka czerwona
• papryka zielona
• cukinia

Mięso przyprawiamy jak na kotlety 
ulubionymi przyprawami - zioła pro-
wansalskie, papryka słodka i ostra, 
czosnek granulowany, sól, pieprz. 
Wbijamy jajko, dodajemy łyżeczkę 
ostrej musztardy i bułkę tartą. Wyra-
biamy na dokładnie taką konsystencję 
jak na kotlety.
Forujemy małe kulki (tak jak przy ro-
bieniu pulpetów) i nabijamy na pa-
tyczki do szaszłyków wraz z pieczarka-
mi, pokrojoną papryką i cukinią.
Smarujemy oliwą.
Pieczemy na grillu lub w piekarniku 
około 15 minut.

K o n t a k t :  z a j a z d @ z a j a z d l w o w s k i . p l ,  t e l .  5 0 5  0 6 3  0 8 0

XI ZJAZD ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW 
SZKÓŁ LIPIŃSKICH

26 września 2015 r.
Zarząd Koła Absolwentów zaprasza na XI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Lipińskich, który odbę-
dzie się dnia 26 września 2015 r. w Lipinach Zjazd inicjuje 75-lecie powstania Szkoły w Lipinach.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z Naszą Szkołą do wzięcia udziału w tej uroczystości. Oso-
by towarzyszące również są mile widziane. Prosimy o poinformowanie o Zjeździe koleżanki i kolegów jako, że 
nie jesteśmy w posiadaniu wszystkich aktualnych adresów.

Wpłatę w wysokości 160 zł należy uiścić do dnia 04.09.2015 r. na numer konta:

Zarząd Koła Absolwentów

89914510245000105220000003
z dopiskiem: opłata za zjazd, proszę wpisać rok ukończenia szkoły.
W ramach wpłaty organizatorzy zapewniają: obiad, ognisko, bal całonocny z orkiestrą.
Można dokonać rezerwacji noclegu. Odpłatność dodatkowa 30 zł, w ramach noclegu śniadanie 27 września. 
Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. Kontakt tel.: 486716019
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat


