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Papryka z Regionu Radomskiego 
w Kazachstanie
W  Klwowie gościł we wtorek, 
19 maja br. ambasador Kazach-
stanu Yerik Utembayev. Spotkał 
się z  Wójtem Gminy – Piotrem 
Papisem oraz Prezesem Grupy 
Producentów Warzyw i  Owo-
ców „Polska Papryka” – Ro-
manem Sobczakiem, z  którymi 
rozmawiał o  możliwości współ-
pracy i wymiany doświadczeń.
Podczas spotkania w  Zakładzie 
Aktywności Zawodowej Yerik 
Utembayev opowiedział o  hi-
storii, kulturze i obyczajach Ka-
zachstanu, a przede wszystkim
o jego potencjale gospodarczym 
i  ofercie inwestycyjnej. Amba-
sador zapewnił, że dołoży sta-
rań, aby stworzyć relację part-
nersko-gospodarczą pomiędzy 
regionem paprykowym, a  Ka-
zachstańską Polską Platformą 
Partnerstwa.
Pierwszym etapem jest zapro-

szenie Ogólnopolskiego Związ-
ku Producentów Papryki, in-
nych Warzyw i  Owoców na 
spotkanie założycielskie Izby 
Euroazjatyckiej KZ-EURO-PL, 
które odbędzie się 19 czerwca 
br. w Warszawie.
 – Kazachstan to kraj teryto-
rialnie siedmiokrotnie większy 
od Polski, bardzo szybko roz-
wijający się, który intensywnie 
szuka partnerów biznesowych 
poza swoimi granicami. Obszar, 
w  którym chcemy rozwijać tę 
współpracę, to przede wszyst-
kim szeroko rozumiany prze-
mysł. Zależy nam zwłaszcza na 
kontakcie z  małymi i  średnimi 
przedsiębiorstwami.
Na koniec pobytu w  Klwowie 
Utembayev odwiedził kilka 
plantacji papryki, rabarbaru, 
fasoli oraz bakłażana pod osło-
nami. Zapoznawał się też z pro-

filem upraw tych roślin.
Obecność naszych owoców 
i  warzyw w  Kazachstanie może 
oznaczać zwiększenie produkcji, 
rozbudowę zakładów, a  tym sa-
mym nowe miejsca pracy w na-

szym regionie. Wizyta ambasa-
dora dała nam też dużo nadziei, 
zakładając długoterminową for-
mę współpracy na zbyt nie tylko 
papryki, ale wszystkich warzyw 
i owoców.
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Powiatowy Dzień Strażaka w Przysusze
31 maja odbyły się w  Przysu-
sze uroczystości związane z  ob-
chodami Powiatowego Dnia 
Strażaka. Porządek uroczysto-
ści przewidywał: godz. 9.00 – 
zbiórka przy budynku strażnicy 
PSP w  Przysusze, o  godz. 9.45 
– wymarsz do kościoła pw. św. 
Jana Nepomucena w  Przysusze 
z placu zewnętrznego Komendy. 
Godz. 10.00 – uroczysta msza 
św. O  godz. 11.15 – początek 
uroczystości na placu zewnętrz-
nym Komendy, a  o  godz. 12.30 
– zakończenie. Uroczystość pro-
wadził Artur Kucharski. Pod-
czas uroczystości nie zabrakło 
zaproszonych gości. Uroczy-
stość między innymi uświetnili: 
Kapelan Strażaków – ks. Stani-
sław Traczyński, mł.bryg. Paweł 
Fliszkiewicz – przedstawiciel 
Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w  Przysusze 
– Krzysztof Wochniak, Wice-
starosta Przysuski – Tomasz 
Matlakiewicz, Członek Zarzą-
du Powiatu – Jan Gawryś, Wójt 
Gminy Borkowice – Robert 

Fidos, Wójt Gminy Potworów 
– Marek Klimek, Wójt gminy 
Klwów – Piotr Papis, Władysław 
Czarnecki – Wójt gminy Giel-
niów, Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w  Przysusze 
podinsp. Sławomir Rek, Zastęp-
ca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Przysucha Czesław Korycki. 
Uroczystość rozpoczęła się od 
uroczystego złożenia meldunku 
przez starszego kapitana Pawła 
Sokoła i podniesienia flagi pań-
stwowej przy dźwiękach Ma-
zurka Dąbrowskiego. Następnie 
głos zabrał Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożar-
nej w  Przysusze starszy bryga-
dier Władysław Piątkowski. Jako 
drugi wygłosił przemówienie 
Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej druh Józef Pomy-
kała. Najprzyjemniejszą częścią 
uroczystości było wręczenie na-
gród, odznaczeń i awansów. Brą-
zową Odznaką „Zasłużony Dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” 
Minister Spraw Wewnętrznych 
odznaczył: Gawryś Jarosław, 

Gutowski Marian, Kucharski 
Artur, Śledź Mirosław. Prezy-
dium Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej 
w  uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju i umacniania Związ-
ku nadało Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza dla: Druh 
Stefan Smolarski, Druh Zdzi-
sław Strzałkowski. Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Województwa Mazowie-
ckiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej odznaczyło Złotym 
Medalem Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa. Medale otrzymali: Bier-
nat Zbigniew, Dąbrowski Sta-
nisław, Działkowski Stanisław, 
Gala Stanisław, Łomża Wiktor, 
Niziałek Mirosław, Papis Mi-
chał, Podkowiński Krzysztof, 
Szyderski Stanisław, Urbańczyk 
Kazimierz. Srebrne Medale za 
Zasługi dla Pożarnictwa otrzy-
mali: Biskup Jan, Grudzień 
Radosław, Kędziora Wiesław, 
Kopczyński Marian, Kowal-
ski Dariusz, Kowalski Marcin, 
Kwiecień Michał, Penkalski 

Grzegorz, Piejak Zbigniew, Wit-
czak Marek. Brązowe Medale Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa dostali: 
Derlecki Paweł, Dudek Krzysz-
tof, Hojecki Daniel, Kędziora 
Łukasz, Kolibabski Paweł, Kop-
czyński Robert, Pająk Maciej, 
Sztąberek Justyna, Świercz Pela-
gia, Waszkowski Zbigniew, Za-
wadzki Krystian. Odznaką Stra-
żak Wzorowy przyznaną przez 
Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w  Przysusze 
zostali wyróżnieni druhowie: 
Dąbrowski Grzegorz, Dąbrow-
ski Michał, Dziakiewicz Jaro-
sław, Dwornik Michał Jakub, Fi-
jałkowski Bogumił, Fijałkowski 
Piotr, Jastrzębski Emil, Kędziora 
Mateusz, Narożnik Andrzej, Rek 
Konrad, Rek Przemysław, Seliga 
Paweł, Żułciński Mateusz, Żuł-
ciński Tomasz. Minister Spraw 
Wewnętrznych rozkazem perso-
nalnym z dnia 23 kwietnia 2015 
r. awansował do stopnia Młod-
szego brygadiera: st.kpt. Henkiel 
Agnieszka, st.kpt. Sokół Marcin 
oraz do stopnia Kapitana: mł.kpt. 

Kobyłka Damian.Komendant 
Wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej w  Warszawie roz-
kazem personalnym z  dnia 21 
kwietnia 2015 r. awansował do 
stopnia: Starszego ogniomistrza 
ogn. Śledź Mirosław, do stop-
nia Ogniomistrza: mł.ogn. Bał-
towski Paweł, mł.ogn. Kowalski 
Marcin, mł.ogn. Siudek Robert, 
do stopnia Młodszego ognio-
mistrza: st.sekc. Kraszewski Ja-
cek, st.sekc. Modrzecki Piotr, 
st.sekc. Molik Marcin, st.sekc. 
Rzeźnik Mariusz oraz do stop-
nia Starszego sekcyjnego: sekc. 
Hatała Michał. Rozkazem Per-
sonalnym z  dnia 30 kwietnia 
2015 roku Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożar-
nej w  Przysusze awansował do 
stopnia Starszego strażaka: str. 
Nowacki Łukasz, str. Sagalara 
Mateusz. Po wręczeniu nagród 
i  awansów głos zabrali mł.bryg. 
Paweł Fliszkiewicz i  Wicestaro-
sta Tomasz Matlakiewicz. Prze-
mówienia były ostatnią częścią 
uroczystości, po której uczestni-
cy zostali zaproszeni na gorącą 
grochówkę przygotowaną przez 
Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika 
Skowyry w Przysusze.

Jarosław Bednarski

22 maja 2015 roku w  siedzibie 
Starostwa Powiatowego w  Koń-
skich odbyło się uroczyste pod-
pisanie porozumienia w sprawie 
prowadzenia zadania publicz-
nego z zakresu promocji powia-
tów oraz powierzenia powiatowi 
koneckiemu wydawania kwar-
talnika „Ziemia Odrowążów”. 
Powiat przysuski reprezentował 
starosta Marian Niemirski i  wi-
cestarosta Tomasz Matlakiewicz, 
powiat opoczyński – starosta Jó-
zef Róg, powiat konecki – staro-
sta Bogdan Soboń i wicestarosta 
Andrzej Lenart, powiat szydło-
wiecki – starosta Włodzimierz 
Górlicki i  wicestarosta Roman 
Woźniak. Koordynatorem pod-
pisanego porozumienia podob-
nie jak w latach poprzednich zo-
stał powiat konecki. W  ramach 

Podpisanie porozumienia – Ziemia Odrowążów
projektu, każda ze stron wyzna-
czy po jednym przedstawicielu, 
który automatycznie będzie two-
rzył zespół zarządzający projek-
tem. Koordynator porozumienia 
będzie również miał w  swych 
obowiązkach prowadzenie i wy-
dawanie Kwartalnika „Ziemia 
Odrowążów” oraz prowadzenie 
i  aktualizowanie strony inter-
netowej poświęconej również 
wydawnictwu. W  kwartalniku 
czytelnicy znajdą przegląd aktu-
alności z poszczególnych powia-
tów, ale także tematy dotyczące 
zagadnień społecznych, kultu-
ry, historii i  tradycji. Pismo ma 
bowiem w  szczególny sposób 
promować powiaty skupione 
wokół porozumienia „Ziemia 
Odrowążów”. Na łamach Kwar-
talnika mogą publikować swoje 

artykuły ludzie nauki i  sztuki, 
debiutanci i  pasjonaci sztuki 
dziennikarskiej. Inauguracyjne 

wydanie Kwartalnika zostało 
wydane 3 marca 2009 roku, na-
tomiast piątkowe porozumienie 

będzie obowiązywać do końca 
2018 roku.
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Spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Związku 
Producentów Papryki, innych Warzyw i  Owoców
Spotkanie założycielskie Związ-
ku odbyło się w Hali Sportowej 
w Rogolinie dnia 17 maja 2015 
roku o godzinie 15:00.
Na zebranie przyjechali produ-
cenci rolni z  gmin: Przysucha, 
Białobrzegi, Przytyk, Radzanów, 
Wyśmierzyce, Klwów, Potwo-
rów, Wieniawa, Stara Błotnica. 
Wchodzący na salę składali de-
klaracje członkowskie oraz wpi-
sywali się na listy obecności, by 
potem wybrać swoje władze.
Powołanie Związku ściśle wiąże 
się z  sytuacją z  ubiegłego roku, 
kiedy rolnicy mieli olbrzymie 
problemy ze sprzedażą swoich 
plonów, w  związku z  załama-
niem się rynku, po wprowa-
dzeniu embarga na import tych 
produktów przez Rosję.
Dzięki protestom w  Brukseli 
i działaniom Ministra Rolnictwa 
– Pana Marka Sawickiego – uda-
ło się wprawdzie częściowo po-
kryć straty, jednak pomoc z Unii 
Europejskiej była niewielka i po-
zwoliła jedynie na częściowe po-
krycie kosztów, a  problemy po-
zostały.
Obrady otworzył Pan Sławo-
mir Kruśliński – Wójt Gminy 
Radzanów, witając wszystkich 
i  zapoznając z  celem zebrania. 
Następnie wybrano przewodni-
czącego zebrania, którym został 
– Pan Piotr Papis – Wójt Gminy 
Klwów.
Wszyscy zebrani mieli okazję 
do zapoznania się ze Statutem. 
Przewodniczący obrad zapro-
ponował rozszerzenie statutu 
o dwa nowe cele statutowe, tj.

1) zapewnienie jakości 
usług edukacyjnych, rozwojo-
wych w  rolnictwie, rzemiośle, 
makro i  mikro przedsiębior-
stwach
2) budowanie pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorcy rolne-
go w Polsce.
Również w  wyniku glosowania 
przyjęto dwujęzyczną nazwę 
Stowarzyszenia (w  języku pol-
skim i w języku angielskim).
Zaproponowano, by każda gmi-
na miała swojego przedstawicie-
la w zarządzie.
Oto skład zarządu:
1. Pani Monika Bankiewicz – 

Prezes
2. Pan Wiesław Kołtunowicz – 

Wiceprezes
3. Pani Monika Marszałek – 

Sekretarz
4. Pan Michał Boczek – Skarb-

nik
5. Pan Tomasz Kucharski – 

Członek
6. Pan Jerzy Niziołek– Członek
7. Pan Stanisław Kowalczyk – 

Członek
Teraz zarząd zarejestruje Zwią-
zek w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym.
Bardzo ważnym ogniwem związ-
ku będzie Rada Programowa. 
Do Rady Programowej Związku 
przystąpili:
1. Pan Piotr Papis,
2. Pan Wiktor Szmulewicz,
3. Pan Tomasz Matlakiewicz,
4. Pan Ireneusz Gumowski
5. Pan Robert Fidos,
6. Pan Sławomir Kruśliński,
7. Pan Krzysztof Urbańczyk,

Mariowski Dzień z Janem Pawłem II
22 maja 2015 r. po raz szósty ob-
chodzony był Mariowski Dzień 
z Janem Pawłem II symbolicznie 
związany z krzyżem ustawionym 
przed szkołą. Krzyż ten jest wier-
ną kopią tego, który jest symbo-
lem Światowych Dni Młodzieży. 
W  roku peregrynacji Symboli 
Światowych Dni Młodzieży po 
polskich diecezjach i  przygoto-
wań do przeżywania XXXI Świa-
towych Dni Młodzieży w  Kra-
kowie z udziałem Ojca Świętego 
Franciszka w  lipcu przyszłego 
roku, mariowskie obchody mia-
ły szczególny charakter.
Gośćmi uczniów szkół mariow-
skich była młodzież gimnazjal-
na z  Przysuchy, Mroczkowa 
Gościnnego oraz z  Potworowa. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w  auli szkolnej, a  kon-
tynuowana pod Krzyżem Mło-
dych, który wzniesiony przed 
szkołą przed sześcioma laty, na 
prośbę uczniów, jest symbolem 
szczególnej więzi jaka łączyła 
i  łączy nadal Świętego Jana Pa-
wła II z  młodzieżą. Po krótkiej 
modlitwie pod Krzyżem oraz 
złożeniu kwiatów młodzież 
i  dzieci udali się do auli szkol-
nej, gdzie w  zadumie obejrzeli 
dwa przedstawienia skłaniają-
ce do refleksji. Pierwsze z  nich 
pt.: „Tramwaj zwany nienawiś-
cią” wykonali uczniowie z  Po-
tworowa. Była to wzruszająca 
opowieść ucząca wszystkich jak 
kochać i przeciwstawiać się nie-

nawiści. Drugie przedstawienie 
zostało zaprezentowane przez 
młodzież z  Mariówki i  nosiło 
tytuł: „Bóg jest jak Bóg”. Był to 
obrazek sceniczny, który skła-
niał nas do zadania sobie pytań: 
„Kim jest Bóg dla mnie? Jaki 
Jego obraz noszę w  sercu?”. Po 
obejrzeniu tych dwóch pięk-
nych sztuk teatralnych, troszkę 
zamyśleni i  wyciszeni, ucznio-
wie przystąpili do rywalizacji 
w  Międzyszkolnym Konkursie 
Papieskim oraz Zawodach Par 
Siatkarskich. Najlepsi okazali się 
uczniowie z Przysuchy. Gratulu-
jemy!
Pragniemy, aby coroczne orga-
nizowanie takiego młodzieżo-
wego dnia, w którym pochylamy 
się nad mądrością i słowami Jana 
Pawła II, umacniało w młodych 
ludziach wiarę i nadzieję, że ten 
nasz Wielki Rodak, niestrudzo-
ny głosiciel Bożego Miłosierdzia, 
który życiem swoim świadczył 
o  wielkiej miłości do Boga i  lu-
dzi, będzie pomagał nam przyjąć 
krzyż przede wszystkim sercem, 
aby potem nieść go z  radością 
i ufnością przez codzienne życie.

8. Pan Marcin Kozdrach,
9. Pan Krzysztof Sobczak,
10. Pan Tadeusz Tomasik
11. Pan Marek Bielewski,
12. Pan Adam Bolek,
13. Pan Bogusław Włodarczyk,

14. Pan Rafał Seta,
15. Pani Agnieszka Stępowska,
16. Pan Robert Składowski,
17. Pani Małgorzata Hadas,
18. Pani Katarzyna Kowalska.
O  dalszych działaniach będzie-

my Państwa informować na 
bieżąco w  Kurierze Ziemi Przy-
suskiej oraz na stronie interne-
towej: www.klwow.pl oraz Echu 
Radomskim i  Głosie Radom-
skim.

Cele związku:
1. Reprezentowanie i  obrona interesów zawodowych oraz praw pro-

ducentów papryki oraz innych warzyw i owoców,

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

3. Inicjowanie zmian norm prawnych dotyczących działalności w  za-
kresie produkcji papryki oraz innych warzyw i owoców

4. Upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej 
związanej z produkcję papryki oraz innych warzyw i owoców

5. Działania wspierające rozwój gospodarczy branży związanej z pro-
dukcją papryki oraz innych warzyw i owoców w tym rozwój przed-
siębiorczości

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 spo-
łeczności wiejskiej

10. Działanie na rzecz rozwoju i  integracji wspólnot lokalnych, samo-
rządności i społeczeństwa obywatelskiego

11. Działania promujące spożywanie warzyw owoców i  zdrowe odży-
wianie

12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

13. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
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Przełom maja i czerwca to okres 
świąt związanych z rodziną, dla-
tego też łącząc ważne święta takie 
jak Dzień Mamy, Dzień Dziecka 
i Dzień Ojca 29 maja po raz ko-
lejny w  Przedszkolu w  Klwowie 
odbył się Piknik Rodzinny. Na 
ten dzień wszystkie przedszkola-
ki czekały z niecierpliwością. Jest 
to jedna z  niewielu okazji, aby 
do przedszkola przybyli wszyscy 
członkowie rodziny. W  pikniku 
brały udział dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola „Przedszkola 
Marzeń” i Przedszkola Samorzą-
dowego w Klwowie.
Zaproszonych gości przywitał 
Koordynator Projektu „Przed-
szkole Marzeń” w  Klwowie 
Pan Stanisław Pająk. Po części 
oficjalnej nastąpiła część arty-

styczna. Specjalnie na tę okazję 
dzieci przygotowały dla swoich 
rodziców i  zaproszonych go-
ści przedstawienie pt. „Kochani 
Rodzice”, gdzie dzieci wcieliły 
się w  mieszkańców łąki. Pozo-
stałe dzieci recytowały wiersze 
oraz życzenia dla rodziców, jak 
i  zaprezentowały swój talent 
wokalny śpiewając przepiękne 
piosenki dla mamy i  taty. Przy-
gotowując się do przedstawienia 
dzieci uczyły się wierszyków, 
ćwiczyły piosenki oraz uczest-
niczyły w  próbach. W  pięknej 
scenerii na świeżym powietrzu, 
dzieci w  pomysłowych strojach 
z  wielkim przejęciem stanęły 
przed dużą widownią. Goście 
pełni wzruszenia obejrzeli wy-
stępy dzieci, które perfekcyjnie 

Ostatnia niedziela maja 
obfitowała w  różnego ro-
dzaju plenerowe imprezy. 
W  świętowanie włączyli 
się również mieszkańcy 
Sulgostowa, którzy bawili 
się podczas Pikniku Ro-
dzinnego.
Organizatorem Pikniku było 

utworzone niedawno stowarzy-
szenie – „Wystrzałowe Babki”. 
Kreatywne panie przygotowały 
wiele atrakcji dla najmłodszych 
i  nie tylko. Mieszkańcy zgro-
madzeni w  centrum miejsco-
wości mogli podziwiać występy 
„Wystrzałowych Babek” oraz 
popisy artystyczne dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z Sulgostowa. 

Po występach przyszedł czas na 
wspólne ognisko. Oprócz tra-
dycyjnych kiełbasek skosztować 
można było wykwintnych ciast 
oraz przysmaków dla najmłod-
szych. Nie zabrakło również 
wspólnej zabawy dzieci i  rodzi-
ców. Jedną z  najciekawszych 
konkurencji okazało się wzajem-
ne karmienie frytkami obficie 

oblanymi ketchupem. Dużym 
utrudnieniem i  atrakcją zabawy 
było to, iż dzieci miały zawiązane 
oczy. Efektem tego był zabawny 
widok dzieci wysmarowanych 
ketchupem. Wiele radości dało 
wszystkim również przeciąganie 
liny. Bardzo ciekawą inicjatywą 
jaką jest Piknik Rodzinny zain-
teresowały się również władze 

gminy. Na imprezę w  Sulgosto-
wie przybył Wójt Gminy Klwów 
Piotr Papis. Gospodarz gminy 
od dawna wspiera działalność 
lokalnych stowarzyszeń udzie-
lając im niezbędnej pomocy. Jak 
widać wsparcie tego typu inicja-
tyw procentuje i pozwala miesz-
kańcom organizować wspaniałe, 
rodzinne uroczystości.

Wystrzałowa majówka u „WYSTRZAŁOWYCH BABEK”

Piknik Rodzinny w Przedszkolu
wyrecytowały wierszyki i zaśpie-
wały piosenki.
Po części artystycznej głos za-
brała Pani Dyrektor ZSS Klwów 
Edyta Sobczak dziękując dzie-
ciom za wspaniałe przedstawie-
nie oraz wręczyła im drobne 
upominki w  postaci słodyczy 
– lizaków. Następnie wszyscy 
goście wraz z dziećmi zostali za-
proszeni na wspólne grillowanie 
z kiełbaskami, zimnymi napoja-
mi, lodami. W dalszej części pik-
niku dzieci i rodziców zabawiała 
grupa animatorów „Event Cre-
ators” z  Radomia, która przy-
gotowała wiele atrakcji takich 
jak: konkursy i  zabawy, tańce, 
nauka tworzenia baniek mydla-
nych, malowanie twarzy, zabawy 
z chustą animacyjną. Przedszko-
lakom najbardziej jednak przy-
padł do gustu dmuchany zamek 
do skakania wraz ze zjeżdżalnią.
Takie spotkania niewątpliwie 
wzmacniają więzi emocjonal-
ne dziecka z  rodziną, integrują 
rodziców z  przedszkolem oraz 
stwarzają okazję do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Pik-
nik rodzinny jest świetną okazją 
dla nowych przedszkolaków aby 
pod opieką mamy i  taty poznać 
przedszkole, nauczycielki oraz 
nowych kolegów i koleżanki.

Dnia 31 maja mieszkańcy wsi 
Kadź świętowali Dzień Dziecka 
i  Dzień Matki. Piknik rodzinny 
organizowały kobiety ze sto-
warzyszenia ,,Planeta Kobiet’’. 
Każdy mieszkaniec miejscowo-
ści dostał rodzinne zaproszenie 
na popołudniowe świętowanie. 
Należy dodać, że swoją obecnoś-
cią zaszczycił wszystkich Wójt 
Gminy Klwów Pan Piotr Papis.
Piknik rozpoczęto częścią arty-
styczną. Na początku wystąpiły 
dziewczyny ze stowarzyszenia 
– śpiewając jak i  tańcząc. Na-
stępnie najmłodsi mieszkańcy 
tańczyli, śpiewali i  recytowa-
li wiersze z  okazji Dnia Matki. 
Występ dzieciaków był najcie-
kawszym i  najzabawniejszym 
wydarzeniem pikniku. Po części 
artystycznej wszyscy goście zo-
stali zaproszeni w imieniu ,,Pla-
nety Kobiet’’ na piknikowanie. 
Jak na każdym pikniku nie za-
brakło grillowanej kiełbaski oraz 

wiejskiego smalczyku. Z  okazji 
Dnia Dziecka dziewczyny ze 
stowarzyszenia przygotowały 
kolorowe smakołyki dla wszyst-
kich pociech. Na stołach gościły 
przeróżne ciasta, koktajle i kom-
poty ze świeżych owoców, deser-
ki oraz inne słodkości. Wszyst-
kie łakocie cieszyły wzrokiem 
jak i smakiem.
Na pikniku nie brakowało także 
innych atrakcji. Odbył się mecz 
pomiędzy „Planetą Kobiet” 
a dziećmi. Należy dodać, że wy-
grana była po stronie najmłod-
szych, co jest sprawą oczywistą. 
Kolejną rozrywką były tańce 
i  zabawy przy muzyce. Niespo-
dzianką, która wywołała u dzieci 
największą radość było malowa-
nie ich twarzy przez dziewczy-
ny z  ,,Planety Kobiet’’. Kończąc 
warto dodać, że był to pierwszy 
taki Piknik Rodzinny organizo-
wany przez stowarzyszenie, ale 
z pewnością nie ostatni.

PIKNIK RODZINNY 
W KADZI
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W  bieżącym roku szkolnym 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w  Przysusze realizuje 
projekt „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe – Moja 
przyszłość”, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Od września 
uczniowie klasy szóstej uczęsz-
czają na zajęcia pozalekcyjne 
z  języka angielskiego, matema-
tyki, przyrody oraz związane 
z  poradnictwem i  doradztwem 
edukacyjno-zawodowym. Po-
zwoliło to na wzbogacenie oferty 
edukacyjnej o pięć godzin tygo-
dniowo z  wymienionych przed-
miotów. Uczniowie poszerzając 
wiedzę i  umiejętności, efektyw-
niej przygotowują się do nauki 
w gimnazjum.
W  ramach projektu odbyły się 
dwie wycieczki. W  listopadzie 
szóstoklasiści odwiedzili Cen-
trum Nauki Kopernik w Warsza-
wie. Uczniowie na stanowiskach 
doświadczalnych samodzielnie 
przeprowadzali eksperymen-
ty, poznawali zasadę działania 
wielu urządzeń, sprawdzali swo-
je możliwości. W  planetarium 
obejrzeli film 3D „Astronauta”. 
Seans sprawił, że przez chwilę 
poczuli się jak astronauci star-
tujący w  kosmos lub unoszący 
się w  pobliżu Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej, poznali nie-
bezpieczeństwa czyhające na lu-
dzi w przestrzeni kosmicznej.
Drugą wycieczka miała miejsce 
w  kwietniu. Tym razem szósto-
klasiści odwiedzili Kielce i okoli-

Rada :
1.  Przewodniczący – Marek Mikołajewski
2.  Wiceprzewodniczący – Władysław Czarnecki
3.  Członek Rady – Wiesław Nasiołowski
4.  Członek Rady – Marcin Horst
5.  Członek Rady – Marek Klimek
6.  Członek Rady – Mirosław Łuska
7.  Członek Rady – Grzegorz Jonata
8.  Członek Rady – Władysław Piatkowski
9.  Członek Rady – Mariusz Dziuba
10.  Członek Rady – Tomasz Malinowski
11.  Członek Rady – Sławomir Chmielewski
12.  Członek Rady – Piotr Radecki
13.  Członek Rady – Andrzej Raczyński
14.  Członek Rady – Anna Ślusarczyk
15.  Członek Rady – Wiktor Łomża
16.  Członek Rady – Elżbieta Wrzosek
17.  Członek Rady – Waldemar Owczarski
18.  Członek Rady – Mirosław Kopeć
19.  Członek Rady – Celina Pogorzała
20.  Członek Rady – Katarzyna Jastrzębska

SZÓSTOKLASIŚCI NA TROPACH WIEDZY
ce Gór Świętokrzyskich. W Cen-
trum Nauki Leonardo da Vinci 
w  Podzamczu k. Chęcin zoba-
czyli wystawę „Świat Leonarda 
da Vinci”, a na niej kilkadziesiąt 
różnych eksponatów. Podziwia-
li trójwymiarowe modele m.in.: 
mechanicznego lwa, robota-
-żołnierza, wielki latawiec, śrubę 
powietrzną, bombardę, mecha-
nicznego ptaka, wehikuł czasu. 
Mieli okazję zobaczyć repro-
dukcje największych dzieł arty-
sty, np.: „Mona Lisę”, „Ostatnią 
wieczerzę”, czy „Damę z grono-
stajem”. Podczas wizyty w Cen-
trum Nauki uczniowie zgłębia-
li tajniki nauki. Samodzielnie 
wykonywali interaktywne ćwi-
czenia, rozwiązywali zagadki 
logiczne, bawiąc się odkrywali 
zjawiska optyczne i  prawa fizy-
ki. Szóstoklasiści uczestniczyli 
w  warsztatach, podczas których 
wykonując proste eksperymenty 
poznawali powietrze, jego skład 
i właściwości. Wiele atrakcji cze-
kało na uczestników wycieczki 
w Centrum Geoedukacji w Kiel-
cach, gdzie zwiedzili Galerię Zie-
mi. Podziwiali wyjątkowe okazy 
skał, skamieniałości pochodzące 
z  obszaru Gór Świętokrzyskich. 
Makiety, modele, prezentacje in-
teraktywne wyjaśniały w bardzo 
przystępny sposób skompliko-
wane procesy geologiczne. Wie-
le emocji dostarczył uczniom 
film 5D “Podróż do wnętrza Zie-
mi”. Podczas zajęć warsztato-
wych poznali tajniki szlifowania 
okazów skał, które później na 
pamiątkę zabrali do domu.
Szóstoklasiści „Jedynki” dzięki 

projektowi „Moja przyszłość” 
w  ciekawy sposób zdobywali 
i poszerzali swoją wiedzę i umie-
jętności. Dzięki nim łatwiej po-
konają trudności, które czekają 
ich w  dalszej edukacji. Zrozu-
mieli, że zdobywanie wiedzy 
wymaga wysiłku, ale jednocześ-
nie może być pasjonujące i przy-
jemne.
Realizacja projektu była możli-
wa dzięki zaangażowaniu Gminy 
i Miasta Przysucha. Nauczyciele 
i uczniowie PSP nr 1 serdecznie 
dziękują wszystkim pracowni-
kom Urzędu, uczestniczącym 
w przedsięwzięciu.

„Przysucha w  okresie II wojny 
światowej”, autorstwa Agniesz-
ki Zarychty-Wójcickiej, w  któ-
rej zawarto relacje dowódców 
oddziałów partyzanckich m.in. 
gen. Kazimierza Załęskiego 
„Bończy”, honorowego obywa-
tela Przysuchy, przebieg akcji 
„Burza” w  lasach przysuskich, 
przeciwpartyzanckiej operacji 
„Waldkater” oraz ponad 60 fo-
tografii miasta, dowódców róż-
nych oddziałów partyzanckich, 
władz, członków organizacji 
i stowarzyszeń. 72 s. Cena 35 zł.

Nowa publikacja w muzeum

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” 
w nowej odsłonie
W  dniu 8 czerwca 2015 roku 
w  Ośrodku nad Drzewiczka 
w Nieznamierowicach odbyło się 
Walne Zebranie Członków Lo-
kalnej Grupy Działania „Wszy-
scy Razem”. Głównym tematem 
porządku obrad Walnego Zebra-
nia Członków było sprawozda-
nie z  działalności LGD, zmiany 
w  Statucie oraz wybór nowych 

władz. Zmiany i  wybór nowych 
władz konieczne były ze wzglę-
du na przystąpienie gmin: Nowe 
Miasto nad Pilicą, Mogielnica, 
Belsk Duży, Błędów oraz Gminy 
Pniewy do Stowarzyszenia LGD 
„Wszyscy Razem”.
W  skład nowych władz LGD 
„Wszyscy Razem” wchodzą:

Podczas zebrania dokonano 
zmiany siedziby stowarzysze-
nia. Obecnie biuro mieściło się 
w Urzędzie Gminy w Rusinowie. 
Z  dniem 1 lipca główną siedzi-
bą stowarzyszenia będzie gmina 
Klwów, natomiast w Mogielnicy 
utworzona zostanie filia.

Zarząd:

1.  Prezes – Marian Kmieciak
2.  Wiceprezes – Joanna Kazimierska
3.  Sekretarz Waldemar Jakubisiak
4.  Skarbnik – Maciej Stoliński
5.  Członek Zarządu – Piotr Papis
6.  Członek Zarządu – Jacek Milczarski
7.  Członek Zarządu – Krzysztof Urbańczyk
8.  Członek Zarządu – Zofia Rokosz
9.  Członek Zarządu – Grzegorz Gietka
10.  Członek Zarządu – Elżbieta Zaraś

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodnicząca – 

Ewa Matuszczak

2. Wiceprzewodnicząca 

– Ewa Woźniak

3. Członek – Łukasz 

Pawlikowski
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Inscenizacja bitwy pod Ossą

Maraton MTB w Gielniowie

Chodnik w Wysokinie Cetniu

Podsumowanie działalności LGD „Wszyscy 
Rozwój turystyki, popra-
wa wizerunku wsi, pie-
lęgnowanie dziedzictwa 
kulturowego, aktywizacja 
mieszkańców to tylko nie-
które z celów jakie realizo-
wała Lokalna Grupa Dzia-
łania „Wszyscy Razem” 
podczas swojej działalno-
ści na rzecz lokalnej spo-
łeczności.
Stowarzyszenie LGD „Wszyscy 
Razem” zostało utworzone na 
terenie pięciu sąsiadujących ze 
sobą gmin położonych w  połu-
dniowo – zachodniej części wo-
jewództwa mazowieckiego: tj. na 
terenie Gminy Gielniów, Klwów, 
Odrzywół, Potworów i Rusinów. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Wszyscy Razem” jest 
dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym zrzeszeniem o  celach 
niezarobkowych. Stowarzysze-
nie uzyskało osobowość prawną 
w  dniu 21.05.2008r. W  okresie 
programowania na lata 2007-
2013 Lokalna grupa działa-
nia „Wszyscy Razem” stanęła 
przed możliwością pozyskiwa-
nia wsparcia finansowego z  Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w  ramach Programy 
Osi 4 LEADER. LGD, aby móc 
ubiegać się o  środki zarezerwo-
wane dla 4 osi PROW, musiała 
mieć opracowaną i  uchwalo-
ną Lokalną Strategię Rozwoju. 
Opracowana Strategia dotyczy 
kluczowych spraw i  problemów 
występujących na danym terenie 
i  koncentruje się wokół trzech 
celów strategicznych:
1. Rozwój funkcji turystycznej 

obszaru.
2. Poprawa wizerunku polskiej 

wsi oraz pielęgnowanie dzie-
dzictwa kulturowego.

3. Przedsiębiorczość wiejska 
szansą na podniesienie jako-
ści życia mieszkańców.

Lokalna Strategia Rozwoju 
opracowana dla obszaru Stowa-
rzyszenia LGD „Wszyscy Ra-
zem” obejmuje lata 2009-2015. 
Przyjęcie takiego zakresu czaso-
wego realizacji Strategii wynika 
m.in. z  konieczności zachowa-
nia zgodności z  dokumentami 
strategicznymi i  operacyjnymi 
opracowanymi na poziomie 
kraju (głównie Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013) i  województwa 
(Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego do roku 
2020) oraz uwzględnienia okre-
su zakończenia rozliczania pro-
jektów dofinansowanych z  fun-
duszy Unii Europejskiej w  roku 
2015. Wybór LGD do realizacji 
strategii odbywał się w  drodze 
konkursu ogłaszanego przez sa-

morząd województwa.
W wyniku ogłoszonych konkur-
sów przez Lokalna Grupę Dzia-
łania „Wszyscy Razem” ramach 
wdrażania lokalnej strategii 
rozwoju dla działania „Odnowa 
i rozwój wsi” dokonano realiza-
cji projektów miedzy innymi:
1. Budowa placów zabaw dla 

dzieci na terenie Gminy Ru-
sinów

2. Budowa chodnika w  Wyso-
kinie – Cetniu

3. Budowa wiejskiego centrum 
kultury w  Przystałowicach 
Dużych

4. Roboty budowlane przy bu-
dynku GOK w  Gielniowie 
wraz z  rewitalizacją terenu 
wokół budynku

5. Zagospodarowanie terenu 
boiska do piłki nożnej przy 
szkole podstawowej w miej-
scowości Długie, gmina Po-
tworów

6. Remont istniejących chod-
ników wokół ogólnodostęp-
nych obiektów sportowo – 
rekreacyjnych w Rusinowie

7. Budowa ścieżki rowerowej 
i  wytyczenie szlaku rowero-
wego etap I – Jelonek

8. Odnowa Odrzywołu; mo-
dernizacja Placu Kilińskiego 
i ulicy Warszawskiej

9. Budowa budynku świetlicy 
wiejskiej w  Krzesławicach 
wraz z  infrastrukturą tech-
niczną

10. Budowa ścieżki rowerowej 
Klwów – Odrzywół”

11. Remont budynku świetlicy 
wiejskiej we wsi Grabowa 
gmina Potworów

Największym zainteresowaniem 
wnioskodawców cieszyły się 
małe projekty, które stanowiły 
największą część liczby złożo-
nych wniosków w ramach Wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju 
(28 zrealizowanych projektów). 
Efektem wsparcia udzielonego 
w ramach tego działania była or-
ganizacja imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i  sportowych, 
wyposażenie świetlic wiejskich, 
opracowanie folderów promo-

cyjnych, zagospodarowanie te-
renów publicznych.
Wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju umożliwiło również 
mieszkańcom obszaru LGD 
„Wszyscy Razem” dywersyfika-
cję swojej działalności poprzez 
realizację projektów zgodnych 
z  wymogami stawianymi w  ra-
mach działania „Różnicowanie 
w  kierunku działalności nierol-
niczej” oraz „Tworzenie i  roz-
wój mikroprzedsiębiorstw”. 
Przyczyniło się to do realizacji 
projektów, w  ramach których 
rozpoczęto świadczenie dodat-
kowych usług turystycznych 
związanych z  rekreacją i  wypo-
czynkiem.
Lokalna Grupa Działania „Wszy-
scy Razem” realizuje wspól-
nie z  Lokalną Grupa Działania 
„Gminy Nadpiliczne” wspólny 
projekt pod nazwą „Regionalna 
Aktywność Pilicy i  Drzewiczki” 
o  akronimie RAPID. Głównym 
celem realizacji projektu jest 
zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej na terenie LGD „Wszy-
scy Razem” oraz LGD „Gminy 
Nadpiliczne” poprzez utworze-
nie szlaków rowerowych i  wod-
nych oraz promocja walorów 
turystycznych i  zasobów kultu-
rowo – przyrodniczych. Przed-
sięwzięcie realizowane przez 
obie LGD polega na wytyczeniu 
i  oznakowaniu szlaków rowe-
rowych i  wodnych biegnących 

przez wszystkie gminy obu LGD 
tj.; Gielniów Rusinów, Potwo-
rów, Klwów, Odrzywół, Nowe 
Miasto nad Pilicą, Mogielnica. 
Trasy szlaków rowerowych będą 
połączone poprzez gminę Od-
rzywół, gminę Drzewica i  gmi-
nę Poświętne ze szlakami bieg-
nącymi przez lasy opoczyńskie 
i  spalskie. Ponadto w  ramach 
realizowanego projektu została 
stworzona interaktywna strona 
internetowa www.szlakipilicy.
pl, opracowano filmy promo-
cyjne, wydany został przewod-
nik po szlakach rowerowych, 
który zawiera mapę i  opis szla-
ków wraz ze zdjęciami najwięk-
szych atrakcji na terenie 7 gmin. 
W 2014 roku w ramach zadania 
odbyły się imprezy promują-
ce turystykę rowerową i  wodną 
miedzy innymi: rajd rowerowy, 
wyścig crossowy oraz spływ ka-
jakowy. Zachęcamy do odwie-
dzin strony www.szlakipilicy.pl
Jednym z  podstawowych zadań 
należących do Lokalnej Grupy 
Działania „Wszyscy Razem” jest 
animowanie i aktywizacja lokal-
nych społeczności w celu zwięk-
szenia poziomu zaangażowania 
mieszkańców w  rozwój swego 
obszaru. O skuteczności działań 
aktywizacyjnych LGD świad-
czy m.in. liczba nowo powsta-
łych organizacji pozarządowych 
na terenie gmin należących do 
LGD. Świadectwem potwierdza-

jącym duże zaangażowanie LGD 
w działania aktywizujące są cho-
ciażby pozyskiwane dodatkowe 
środki z  innych programów na 
rozwój organizacji i działania in-
tegracyjno aktywizacyjne miesz-
kańców. Projekty realizowane 
przez LGD „Wszyscy Razem” 
z  innych źródeł finansowania 
niż PROW to „Edukacja osób 
60 +” finansowany z  Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej 
w  ramach Programu Aktywiza-
cja Społeczna Osób Starszych. 
Celem projektu była realizacja 
procesu edukacji osób starszych 
wspierająca ich uczestnictwo 
w życiu społecznym na obszarze 
działania LGD „Wszyscy Ra-
zem”. W projekcie wzięło udział 
50 seniorów (60+) z  Gmin: Ru-
sinów, Gielniów, Odrzywół, 
Klwów. Poprzez realizację zajęć 
z  obsługi komputera i  sprzętu 
technicznego wzrosła umiejęt-
ność posługiwania się kompu-
terem, aparatem fotograficznym 
i  telefonem komórkowym. Ko-
lejnym działaniem realizowa-
nym w  ramach tego projektu 
była akcja „Wielkie Czytanie dla 
Najmłodszych” w  przedszko-
lach na terenie obszaru działania 
LGD „Wszyscy Razem”. Akcja 
przyczyniła się do rozwijania 
nowych pasji u seniorów a także 
do wzmocnienia relacji między-
pokoleniowych. Uczestnictwo 
w  spotkaniach ze specjalistami 
m.in.: dietetyka, psychologa, 
krioterapeuty i  fizjoterapeuty, 
uświadomiły seniorom, że war-
to dbać o  swoje zdrowie swoją 
kondycje ruchową, racjonalne 
odżywianie. Za sprawą realizo-
wanego projektu, na obszarze 
działań LGD „Wszyscy Razem” 
powstała grupa seniorów, która 
poprzez spotkania zintegrowała 
się i  zaczęła snuć liczne plany 
dotyczące dalszej edukacji, dzia-
łań kulturalnych skierowanych 
dla osób starszych.
Kolejne zrealizowane przedsię-
wzięcie to „Droga do sukcesu” 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Fundusz Inicjatyw Obywa-
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Świetlica Wiejska w Krzesławicach

„Kobiety Sukcesu”

Seniorki w Kazimierzu

Ośrodek Wypoczynkowy Tomasz Świtka w Nieznamierowicach

Razem” w latach 2009-2015

telskich. W  ramach realizowa-
nego projektu przeprowadzono 
cykl szkoleń z zakresu: pozyski-
wania funduszy dla organizacji 
pozarządowych, zarządzania 
projektami, zasad współpracy 
z samorządem lokalnym. Przed-
stawiciele nowo powstałych 
stowarzyszeń nabyli umiejęt-
ności pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych oraz poszerzyli 
horyzonty w  zakresie działań 
społecznych..
W  ramach tego samego progra-
mu realizowany był projekt pod 
nazwą „Wspólnie i  aktywnie”. 
Celem projektu było wzmocnie-
nie organizacji pozarządowych 
z  terenu działania LGD „Wszy-
scy Razem” poprzez zorganizo-
wanie cyklu szkoleń i  działań 
promocyjnych. W  trakcie rea-
lizacji zadania zorganizowany 
został konkurs na najładniejsze 
stoisko promocyjne oraz kon-
kurs „wolontariusz na medal”. 
W  ramach projektu wydano 
również informator o  organi-
zacjach działających na terenie 
LGD. W  trakcie realizacji pro-
jektu odbyła się wizyta studyj-
na do wiosek tematycznych na 
Warmii i  Mazurach w  celu po-
znania dobrych praktyk na tere-
nach wiejskich.
Dużym sukcesem był projekt 
„I  Ty możesz zostać kobietą 
sukcesu” w  ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw obywatel-
skich. Projekt polegał na dzia-
łaniach mających aktywizować 
kobiety do pełnienia różnych ról 
w  życiu społeczności lokalnej 
oraz pracy w  organizacjach po-
zarządowych. W trakcie realiza-
cji projektu odbyły się następu-
jące działania:
1. warsztaty umiejętności spo-

łecznych (skutecznej ko-
munikacji interpersonalnej, 
rozwiązywania konfliktów, 
skutecznych negocjacji, tre-
ningu asertywności);

2. warsztaty medialne, czyli 
warsztaty z  wystąpień pub-
licznych i  autoprezentacji, 
dodatkowo wzbogacone 
o  ćwiczenia przed kamerą 
i obiektywem;

3. warsztaty „Styl życia” obej-
mujące porady kosmetyczki, 
wizażystki i stylistki;

4. warsztaty kulinarne z  ele-
mentami savoir vivre i zasa-
dami zdrowego żywienia;

5. wyjazd studyjny do Jarocina;
6. wizyta w Teatrze w Warsza-

wie;
7. konferencja z  podsumowa-

niem konkursu „Szał zmian”.
Kobiety – mieszkanki małych 
wsi uczestniczące w  projekcie 
stały się bardziej otwarte i  po-
zbyły się wielu kompleksów 
i  oporów przed kontaktami 
z  ludźmi i  światem zewnętrz-

nym. Stały się też bardziej aser-
tywne we własnych rodzinach 
i w pracy.
Kolejny projekt pod nazwą 
„Folklor jest tym, co przeno-
simy z  pokolenia na pokole-
nie” finansowany z  Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 
W  ramach projektu odbyły się 
warsztaty rękodzielnicze, ku-
linarne, festyn folklorystyczny 
oraz wernisaż starych fotografii. 
Osiągnięty został najważniejszy 
cel projektu, który polegał na 
rozwoju i prezentacji twórczości 
ludowej oraz zainteresowaniu 
młodego pokolenia folklorem, 
twórczością ludową oraz życiem 
kulturowym w regionie.
„Szlak rowerowy Drzewiczka – 
Pilica jednym ze sposobów roz-
woju regionu” przedsięwzięcie 
finansowane z  Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. W ra-
mach przedmiotowego projektu 
wytyczono i  oznakowano szlak 
rowerowy, prowadzono promo-
cję obszarów położonych nad 
rzeką Drzewiczką i  Pilicą. Za-
danie korzystnie wpłynęło na 
rozwój agroturystyki wiejskiej 
i  turystyki rowerowej. Poprzez 
uruchomienie szlaku wzmocni-
ła się atrakcyjność rekreacyjna 
i turystyczna regionu.
Do końca czerwca realizowany 
jest projekt „Klub Integracji 
Społecznej „Aktywni od dziś” 

finansowany z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt „Klub 
Integracji Społecznej „Aktywni 
od dziś” realizowany przez firmę 
Consultor Sp. z  o.o. w  partner-
stwie z  Lokalną Grupą Działa-
nia „Wszyscy Razem”. Celem 
projektu jest wzrost aktywności 
zawodowej i  społecznej 72 osób 
niezatrudnionych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
W  ramach projektu uczestnicy 
ukończyli szkolenia z  zakresy 
sprzedawca, dozorca i  spawacz. 
Szkolenia zakończyły się 6 mie-
sięcznym stażem. Sukcesem pro-
jektu jest zawarcie umowy o pra-

cę przez 5 uczestników projektu.
Lokalna Grupa Działania 
„Wszyscy Razem” jest kreato-
rem zmian zachodzących na ob-
szarach wiejskich w latach 2007-
2013. LGD tworzy warunki dla 
rozwoju obszarów wiejskich, 
wykorzystując w  tym celu wa-
lory kulturowe i  przyrodnicze, 
aktywizuje społeczność lokalną, 
promuje obszar oraz wspiera 
i upowszechnia realizację Lokal-
nej Strategii Rozwoju. Realizacja 
celów zawartych w LSR przyno-
si pozytywne efekty dla rozwoju 
obszaru na tle całego wojewódz-
twa mazowieckiego.
Obecny okres finansowania na 
lata 2007-2013 powoli dobie-
ga końca. Nie oznacza to jed-
nak końca działalności Lokal-
nej Grupy Działania „Wszyscy 
Razem”. W  najbliższym czasie 
obszar działania LGD poszerzy 
się o  kolejne 5 gmin z  powiatu 
grójeckiego. W  nowej perspek-
tywie finansowej, LGD opracuje 
Lokalną Strategię Rozwoju przy 
udziale społeczności i kierowane 
przez ta społeczność. Społecz-
ność lokalna współdecydować 
będzie o  priorytetach i  kierun-
kach wydatkowania środków 
dostępnych dla obszaru działa-
nia LGD, które zostaną określo-
ne w LSR na lata 2014 – 2020.
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Historia lipińskiej szkoły
Początki szkoły w  Lipinach się-
gają okresu II wojny światowej. 
To tutaj w swojej rodzinnej miej-
scowości dr Helena Spoczyńska 
rozpoczyna w  1940 roku tajne 
komplety. Na początku nie ma 
wielu uczniów. Pierwszy komplet 
składa się z  trojga tych, którym 
wojna przerwała naukę. Mieli 
oni ukończoną już klasę pierwszą 
gimnazjum. Niemal jednocześnie 
tworzy się drugi komplet, z  tych 
którzy rozpoczynają klasę pierw-
szą. Jednak najbardziej niezwykły 
był trzeci komplet. Jego uczest-
nikami zostali Jan Kania, Jakub 
Gossa i  Jan Jaźwiec. Ci młodzi 
ludzie przed wojną nie rozpoczęli 
jeszcze nauki w  szkole średniej. 
Później stali się pierwszymi wy-
chowankami lipińskiej szkoły.
Powstanie szkoły w Lipinach było 
owiane tajemnicą. O jej istnieniu 
nie wiedzieli nawet mieszkań-
cy wioski. Powszechnie sądzi-
ło się, że młodzież przychodzi 
tu po to, by spotkać się ze sobą 
lub by poczytać książki. Każdy 
nowy kandydat musiał najpierw 
powiedzieć, skąd się dowiedział 
o  istnieniu szkoły. Lekcje odby-
wały się w  nie tylko w  Lipinach, 
ale także w  Odrzywole, Brudze-
wicach, Cetniu, Różannie i  Stu-
dziannie.
Jednymi z  największych trudno-
ści, jakie pokonała organizatorka 
tajnego gimnazjum i  liceum, był 
odpowiedni dobór nauczycieli. 
Od początku starała się o dobrze 
wykwalifikowanych nauczycie-
li. Mimo wszystko udało jej się 
skompletować kadrę pedagogicz-
ną. Nauczyciele najczęściej pro-
wadzili lekcje w  swoich domach. 
Uczniowie niejednokrotnie mu-
sieli pokonywać w  ciągu dnia 
wiele kilometrów, aby uczestni-
czyć w zajęciach.
Zapewnienie bezpieczeństwa ucz-
niom stało się jednym z  podsta-
wowych zadań szkoły lipińskiej. 
Cała nauka i  egzaminy przebie-
gały pod znakiem wielkiej ostroż-
ności. Młodzież chodziła dwójka-
mi lub trójkami, najczęściej bez 
książek albo z książkami i  zeszy-
tami pod podszewką ubrań. Gdy 
wzmagały się aresztowania, ucz-
niowie chodzili z  workiem, rze-
komo przeznaczonym na karto-
fle. Niektórzy mówili, że idą „po 
zioła”. W domu Spoczyńskich su-
szone zioła oraz książka o zielar-
stwie zawsze leżały na wierzchu. 
Szkoła była tak dobrze zakonspi-
rowana, że okoliczna ludność nie 
miała pojęcia o jej istnieniu. Czę-
sto nawet rodzice uczniów nie 
wiedzieli o  tym, że ich pociechy 
uczęszczają na tajne komplety.
Najgorsze lata do 1944 roku szko-
ła przetrwała bez uszczerbku. Od 
tego roku poruszanie się młodzie-
ży między poszczególnymi miej-
scowościami było bardzo utrud-

Dr H. Spoczyńska
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nione przez oddziały własowców. 
Wtedy postanowiono ograniczyć 
ruchy uczniów do minimum. Po-
jawiły się również kłopoty z kadrą 
nauczycielską. Na kompletach 
nie mogło być więcej niż trzy lub 
cztery osoby. Podjęto zatem de-
cyzję o wciągnięciu do nauczania 
wielu niewykwalifikowanych na-
uczycieli i  obarczenie ich nauką 
w klasach niższych. Zatrudniono 
również uczniów klas licealnych, 
by uczyli swoich młodszych kole-
gów. Sporo problemów sprawiało 
również przeprowadzanie egza-
minów. Zgromadzenie w jednym 
miejscu wielu osób mogło stwo-
rzyć niepotrzebne podejrzenia 
i zagrożenie.
Po zakończeniu II wojny świa-
towej nauka w  Lipinach trwała 
nadal. Maturzyści uzupełniali 
niektóre przedmioty, uczniowie 
młodszych klas dalej realizowa-
li program. Wielu myślało, że 
wraz z  końcem wojny przyjdzie 
również się pożegnać ze szkołą 
w  Lipinach. Niektórzy nauczy-
ciele wrócili do dawnych miejsc 
pracy lub zdecydowali się ukoń-
czyć studia. W tym czasie Helena 
Spoczyńska rozpoczęła starania 
o otwarcie szkoły nauczycielskiej 
i  Gimnazjum Ogólnokształcące-
go w Lipinach. Mimo wielu prze-
ciwności i głosów niechęci udało 
się utworzyć Państwowy Ośrodek 
Kształcenia Nauczycieli i Gimna-
zjum.
Wraz z utworzeniem ośrodka po-
jawiła się potrzeba wybudowania 
siedziby szkoły. Na ten cel miesz-
kańcy Odrzywołu i  Lipin zdecy-
dowali się podarować szkole oko-
ło 4 ha lasu i placu. Rada Gminy 
w  Studziannie ofiarowała opusz-
czoną leśniczówkę, którą w  dwa 
dni przewieźli rodzice i młodzież, 
i którą zaczęto od razu zestawiać. 
Gmina w  Odrzywole przekazała 
30 tys. złotych na fundusz bu-
dowy szkoły, rodzice i  młodzież 
opodatkowali się miesięcznie na 
meble i pomoce naukowe, poma-
gali także przy budowie.
 Nowy rok szkolny rozpoczęto 
jeszcze praktycznie przy kom-
pletnym braku właściwych bu-
dynków i  pomieszczeń. Szkoła 
dysponowała dwoma pokojami 
w  domu Spoczyńskich i  jednym, 
wynajętym w  domu Frasuńskiej. 
Otwarcie odbyło się po prostu 
na polanie, na polanie odbywa-
ła się też część lekcji. Zapał był 
jednak ogromny. Byli członko-
wie Batalionów Chłopskich, bie-
dacy wiejscy, zarówno młodzież 
jak i  ludzie już dorośli spieszyli 
kształcić się na nauczycieli. Bra-
kowało internatu, uczniowie 
musieli mieszkać kątem po cias-
nych chłopskich izbach. Lekcje 
odbywały się również na klepisku 
w stodole, a później w opustosza-
łej chałupce. Pojawiły się również 
problemy ze skompletowaniem 
odpowiedniej kadry pedagogicz-
nej. Nauczyciele nie mieli, gdzie 

mieszkać, zajmowali często małe 
pokoiki gdzieś na poddaszu. Ci, 
którzy decydowali się na pracę 
w lipińskiej szkole, porzucali czę-
sto perspektywy awansu zawodo-
wego. Zostali zarażeni entuzja-
zmem i  urzeczeniu osobowością 
Heleny Spoczyńskiej.
Obok procesu nauczania kwit-
ło też w  szkole życie kulturalne 
i  sportowe. Sprowadzano pre-
legentów, muzyków, śpiewa-
ków, intelektualistów, których 
z  reguły oczarowywała nieby-
wale wdzięczna publiczność. 
W  jednym z baraków urządzono 
świetlicę, a  w  niej scenę z  odpo-
wiednim zapleczem, na zewnątrz 
betonowy taras, na którym odby-
wały się występy w pogodne dni. 
Utworzono również kilka zespo-
łów, wśród nich zespół regional-
ny, który wystawił słynne „We-
sele opoczyńskie”, prezentowane 
później na wielu festiwalach.
Po wydaniu pierwszych matur 
Ośrodek Kształcenia Nauczycie-
li zostaje zlikwidowany. Lipiny 
wykształciły wtedy ok. 140 na-
uczycieli, z  których jedna dzie-
siąta udała się na studia wyższe, 
reszta poszła uczyć w  szkołach 
wiejskich. Był to wielki sukces Li-
pin. Gromadząc wiejską młodzież 
w  wiejskich warunkach i  wpro-
wadzając wysoki poziom życia 
kulturalnego, jednocześnie chro-
niły przed szkodliwym wpływem 
wielkomiejskim. Młodzież ta nie 
wymagała luksusów, pozostawa-
li w  swym środowisku bez kom-
pleksu, za to z  poczuciem włas-
nej misji oświatowej i  własnego 
awansu kulturalnego.
1 września 1950 roku kuratorium 
w  Łodzi zawiadomiło o  zmia-
nie kierunku kształcenia i  nowej 
nazwie szkoły: Liceum Admini-
stracyjno-Handlowe. Wtedy też 
nastąpiło wcielenie powiatu opo-
czyńskiego do województwa kie-
leckiego. Kuratorium Kieleckie 
nie znało specyfiki szkoły lipiń-
skiej, jej tradycji i  metod działa-
nia. Powstały liczne pogłoski o jej 
likwidacji lub przeniesieniu jej do 
pobliskiego Odrzywołu. W utrzy-
maniu placówki w  Lipinach po-
maga nieoczekiwanie zdobycie 
pierwszego miejsca na central-
nych eliminacjach zespołów ar-
tystycznych w  Poznaniu. Wokół 
Lipin rodzi się duże zaintereso-
wanie, co wyzwala życzliwość 
w kręgach władz oświatowych.
W 1953 roku Helena Spoczyńska 
zauważa ogromne zapotrzebowa-
nie na pracowników z  wykształ-
ceniem ekonomicznym. W związ-
ku z  tym zwraca się o pomoc do 
„Samopomocy Chłopskiej”, gdyż 
to właśnie ona rozbudowywała 
swoje ośrodki kształcenia. W ten 
sposób rozpoczęło się przekształ-
canie Liceum Administracyjnego 
w Technikum CRS „Samopomoc 
Chłopska”.
W 1955 roku wybudowano barak 
murowany na internat, w którym 

znalazło się pomieszczenie dla 70 
osób, w 1957 obszerną stołówkę, 
a  na piętrze nad nią mieszkania 
dla nauczycieli.
W  1959 roku oddano do użytku 
duży internat na 100 osób. Pod-
łączono centralne ogrzewanie 
i wodę. W 1967 roku wybudowa-
no dwa budynki mieszkalne dla 
nauczycieli. Jednak cały czas brak 
jest jeszcze właściwego budynku 
szkolnego.
W  1965 roku odbył się wiel-
ki zjazd wychowanków Lipin 
w  związku z  dwudziestoleciem 
szkoły. Do tej małej miejscowości 
przyjechało ok. 400 osób. Podczas 
zjazdu Helena Spoczyńska zosta-
ła odznaczona przez Mieczysława 
Moczara Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Na 
dwudziestopięciolecie szkoła 
otrzymała sztandar ufundowany 
przez wychowanków.
W  1967 roku zostają oddane 
dwa budynki mieszkalne dla na-
uczycieli. Końca budowy budyn-
ku szkolnego dyrektorka już nie 
doczekała. Helena Spoczyńska 
zmarła w 1968 roku. Rok później 
wybudowano ze składek wycho-
wanków i  społeczeństwa dla niej 
nagrobek, a  13 września 1970 
roku zostaną oddane do użytku 
gmachy szkolne. Zespół Szkół 
Zawodowych Centrali Rolniczej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w  Lipinach zyskuje także 
imię swojej założycielki dr He-
leny Spoczyńskiej. Dwadzieścia 
lat później nazwa szkoły została 
zmieniona na Zespół Szkół Eko-
nomicznych im. dr Heleny Spo-
czyńskiej.
W  2012 roku ZSE zostaje prze-
kształcone na Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych i  Mistrzostwa 
Sportowego w  Lipinach. Przy 
szkole zostaje powołane Liceum 
Kadetów RP, a także klasa sporto-
wa o statusie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego pod patronatem Sto-
warzyszenia Akademii Futbolu 
„Widzew Łódź”.
Obecnie ZSPiMS im. dr Heleny 
Spoczyńskiej w  Lipinach prowa-
dzi rekrutację na nowy rok szkol-
ny 2015/2016 w  następujących 
kierunkach: Liceum Ogólno-
kształcące – klasa humanistycz-
no-językowa (rozszerzony pro-
gram z  języka polskiego, historii 
lub WOS-u, języka angielskiego 
lub niemieckiego do wyboru), 
klasa matematyczna (rozszerzony 
program z matematyki, fizyki lub 
geografii do wyboru), klasa geo-
graficzno-językowa (rozszerzony 
program geografii, języka obce-

go i  matematyki); Technikum 
Ekonomiczno-Prawne, Techni-
kum Obsługi Turystycznej, Tech-
nikum Logistyczne, Technikum 
Informatyczne z  organizacją re-
klamy, Technikum Hotelarstwa; 
Liceum Kadetów RP z  progra-
mem liceum ogólnokształcącego 
– klasa wojsk lądowych ( z  roz-
szerzonym przedmiotami do wy-
boru: matematyka, fizyka, język 
angielski lub niemiecki, geogra-
fia, WOS); Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego z programem liceum 
ogólnokształcącego – klasa o spe-
cjalności piłka nożna oraz klasa 
o  specjalności lekkoatletyka; Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa – kla-
sa wielozawodowa.
W  związku z  obchodami 75-le-
cia powstania Szkoły w  Lipinach 
26 września 2015 roku odbędzie 
się XI Zjazd Absolwentów i Wy-
chowanków Szkół Lipińskich. 
Zarząd Koła Absolwentów ser-
decznie zaprasza wszystkie oso-
by związane ze szkołą do udziału 
w tej uroczystości.
Wpłatę w wysokości 160 zł nale-
ży uiścić do dnia 4 września 2015 
roku, na numer konta:
89 9145 1024 5000 1052 2000 0003
z dopiskiem: opłata za zjazd oraz 
rok ukończenia szkoły. W  ra-
mach wpłaty organizatorzy za-
pewniają: obiad, ognisko, bal ca-
łonocny z orkiestrą.
Można dokonywać również re-
zerwacji noclegu za dodatkową 
opłatą 30 zł. W  ramach nocle-
gu śniadanie 27 września. Ilość 
miejsc noclegowych jest ograni-
czona. Kontakt tel. 486717019. 
Organizatorzy proszą o termino-
we dokonywanie wpłat.
oprac. tekstu: mgr Joanna Kopy-
towska absolwentka LO w  Lipi-
nach, rocznik 2006-2009

Tekst powstał na podstawie książki 
Tadeusz Nowackiego „Życie praco-

wite Heleny Spoczyńskiej”.
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W  życiu każdej szkoły są chwile 
wyjątkowe. Taki moment w  na-
szej szkole przypada w  dniu 
24 maja, kiedy to obchodzimy 
Święto Patrona Szkoły. W piątek 
22 maja 2015 r. na sali gimna-
stycznej odbył się uroczysty apel 
z  okazji Święta Patrona Szkoły 
połączony z  ceremonią przeka-
zaniem sztandarów nowym pocz-
tom sztandarowym wybranych 
z klasy V szkoły podstawowej i II 
gimnazjum. Ceremonię rozpo-
częto od wprowadzenia pocztów 
sztandarowych oraz odśpiewania 
hymnu państwowego. Następ-
nie pani Dyrektor Edyta Sobczak 
przypomniała historię nadania 
szkołom imienia oraz podkreśliła 
jak ogromne znaczenia dla całej 
społeczności szkolnej ma posia-
danie patrona.
Nauczyciele przedmiotów huma-
nistycznych i  edukacji wczesno-

Św i ę t o  P at r on a  S z k o ł y
szkolnej przygotowali konkurs 
poetycki i recytatorski o tematyce 
związanej z  patronem naszych 
szkół. Podczas apelu wręczono 
dyplomy i  nagrody książkowe 
dla zwycięzców, a  laureaci kon-
kursów zaprezentowali swoją 
twórczość na forum szkoły, za co 
otrzymali gromkie brawa.
Laureaci konkursu

Gimnazjum
I miejsce zajęła – Paulina Kuchar-
ska (kl. IIIa) i  Ewelina Gwiazda 
(kl. IIa)
II miejsce zajęła – Paulina Gajda 
(kl. Ib)
III miejsce – Dominika Janczew-
ska (kl. IIIa)
Wyróżnienia otrzymały: Ewelina 
Kowalska, Klaudia Ślusarczyk, 
Katarzyna Korycka i  Karolina 
Gwiazda.

Szkoła podstawowa – kl. IV – VI

I miejsce zajęła Maria Tomczyk – 
kl. VI
II miejsce – Maciej Kopczyński – 
kl. IV
III miejsce – Kinga Budzik – kl. V
Wyróżnienia otrzymali: Katarzy-
na Rokicka i Klaudia Sobczak

W  konkursie recytatorskim zor-
ganizowanym wśród uczniów 
klas I  – III szkoły podstawowej 
komisja konkursowa postanowiła 
przyznać I  miejsca następującym 
uczniom:
z klasy Ia – Dawid Janczewski,
z kl. Ib – Miłosz Kopytowski
z kl. II – Kacper Stolarek
z kl. III – Zofia Kowalska.

Punktem kulminacyjnym uro-
czystości była ceremonia prze-
kazania sztandarów. To bardzo 
podniosłe wydarzenie podczas 
którego nowe składy pocztów 
składają ślubowanie. Jako przed-

stawiciele uczniów zobowiązują 
się że, będą strzec i otaczać sztan-
dar należną czcią, dbać o  to, by 
właściwym postępowaniem, wzo-
rowym zachowaniem i  rzetelną 
nauką pracować na dobre imię 
szkoły. Ceremonię zakończy-
ło odśpiewanie hymnów szkół, 

Dzień Polskiej Niezapominajki – 
święto przyrody obchodzone co-
rocznie 15 maja.
Ma ono za zadanie promowanie 
walorów otaczającej nas przyro-
dy, stałe przypominanie
o tym, że człowiek wywiera wpływ 
na środowisko od chwili pojawie-
nia się na Ziemi.
Polska Niezapominajka jest też 
zachętą do budowania silnych, 
głębokich więzi z  najbliższymi 
ludźmi z otoczenia. Jest zachowa-
niem od zapomnienia ważnych 

chwil w  życiu, osób, miejsc i  sy-
tuacji.
 Do akcji ,,Niezapominajka’’ od 
kilku już lat włączają się także 
uczniowie PSP im. M. Konopni-
ckiej w Kłudnie.
Dzień 18 maja 2015 r. poświęco-
ny był właśnie temu świętu.
W  szkole odbył się apel przygo-
towany przez uczniów klas star-
szych, młodszych i  przedszko-
laków. Po nim młodsze dzieci 
z  wychowawczyniami porząd-
kowały teren wokół szkoły, na-

tomiast starsi uczniowie sadzili 
krzewy w szpalerze wokół boiska 
szkolnego.
W  godzinach popołudniowych 
zorganizowana została dyskoteka 
szkolna dla wszystkich dzieci oraz 
piknik połączony z ogniskiem.
Upieczona kiełbaska bardzo 
wszystkim smakowała ,a  dzie-
ci w  radosnych ,,niezapominaj-
kowych’’ nastrojach wróciły do 
domu.

a  dopełnieniem uroczystości 
było złożenie kwiatów i  zapale-
nie zniczy pod pomnikiem „KU 
CZCI LOTNIKÓW POLSKICH 
POLEGŁYCH W OBRONIE OJ-
CZYZNY”. W imieniu całej spo-
łeczności szkolnej czynu tego do-
konali uczniowie klasy V.

30 kwietnia na zaproszenie ucz-
niów klasy I  gościliśmy w  naszej 
szkole przedstawicieli jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Ulowie. W  trakcie spotkania 
dzieci zaznajomiły się z  ich pra-
cą, zachowaniem bezpieczeństwa 
w  czasie pożaru, burzy oraz wy-
padku. Uczniowie dowiedzieli się 
w  jakich okolicznościach należy 
wzywać straż pożarną, że strażacy 
nie tylko gaszą pożary, ale rów-
nież są wzywani do wypadków 

drogowych. Wizyta strażaków 
miała wartość nie tylko dydak-
tyczną, lecz także wychowaw-
czą w  kwestii funkcjonowania 
w  społeczeństwie. Największe 
zainteresowanie wzbudził oczy-
wiście samochód straży pożarnej. 
Dzieci miały możliwość z  bliska 
podziwiać wyposażenie, jakim 
dysponuje straż pożarna podczas 
ciężkiej i  odpowiedzialnej pracy, 
a  także przejechać się po szkol-
nym boisku wozem strażackim.

Ś W I Ę T O  P O L S K I E J 
N I E Z A P O M I N A J K I 
W SZKOLE W KŁUDNIE

S p o t k a n i e  z e 
s t r a ż a k a m i
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KLWÓW W PŁOMIENIACH – 1878.1881.1913
Klwów, jak i  inne dziewiętna-
stowieczne miasteczka położone 
w  Królestwie Polskim, był za-
sadniczo osadą z  przewagą za-
budowań drewnianych. Drewno 
było wówczas podstawowym bu-
dulcem, z  którego wykonywa-
no domy i  budynki gospodarcze 
(stodoły, obory, chlewy, kurniki), 
a jedynie część zabudowań, w tym 
część obiektów sakralnych i  ad-
ministracyjnych, wykonana była 
z  trwalszych materiałów. Z  tego 
też powodu w  sytuacji wybuchu 
pożaru dochodziło do ogrom-
nych zniszczeń, które przez lata 
trzeba było usuwać, by przywró-
cić pierwotny stan. Ogień zajmo-
wał wiele budynków, niszcząc je 
doszczętnie, głównie z  powo-
du ówczesnego stanu ochrony 
przeciwogniowej i  formy zago-
spodarowania przestrzennego 
miasteczek i wiosek (bliskość za-
budowań). Niestety przez bardzo 
długi okres miasteczka i  wioski 
ulegały zniszczeniu z  powodu 
pożarów, co jednak nie wpływa-
ło na świadomość zarządzających 
nimi. Wystarczyło postarać się 
o odpowiednią służbę przeciwpo-
żarową i sprzęt gaśniczy. Wydaje 
się jednak, że główną przyczyną 
ospałość władz samorządowych 
w  tym zakresie był brak odpo-
wiednich funduszy. Sytuacja ta 
dotyczyła także Klwowa, który 
kilkakrotnie zmagał się z  poża-
rami zabudowań gospodarczych 
i  domów mieszkalnych. Do naj-
większych strat materialnych do-
prowadziły pożary z  lat – 1878, 
1881 i  1913. Za każdym jednak 
razem mieszkańcy nie szczędzili 
swych sił i  oszczędności, by od-
budować strawione ogniem bu-
dynki. Zupełnie jednak nie zro-
zumiałe wydaje się postępowanie 
władz lokalnych, które niewiele 
czyniły by zapobiegać podobnym 
sytuacjom. Potwierdza w  zupeł-
ności taki stan rzeczy dokument 
z  3 września 1822 r. – „Wykaz 
narzędzi ogniowych po miastach 
w  Obwodzie Opoczyńskim znaj-
dujących się” (w: Archiwum Pań-
stwowe w Radomiu, zespół nr 45 
– Rząd Gubernialny Radomski, 
sygn. 3992 – Akta ogólne Komisji 
Województwa Sandomierskiego 
tyczące się sprawienia narzędzi 
ogniowych po Miastach od 24 
stycznia 1821 r., k. 69-70), który 
zawiera informacje dotyczące za-
leceń Namiestnika Królewskiego 
Józefa Zajączka, co do ilości na-
rzędzi ogniowych, które powinny 
być zakupione przez Magistraty 
konkretnych miast oraz wyko-
nanie tych zaleceń (zestawienie 
wybranych narzędzi ogniowych 
w  tabeli – ilość zalecanych na-
rzędzi i ilość zakupionych). Dane 
zamieszczone w  tabeli jedno-
znacznie pokazują, że niektóre 
z  miasteczek były zupełnie nie-

przygotowane do walki z ogniem 
(Klwów mimo zaleceń zakupu 
jednej sikawki z  zaprzęgiem i  36 
sikawek ręcznych nie nabył ani 
jednej sztuki). Przez kolejne lata 
z  pewnością stan ochrony prze-
ciwpożarowej w  wielu osadach 
zmieniał się na bardziej pozytyw-
ny. W  Klwowie, mimo niewiel-
kich zmian (w  1878 r. podczas 

pożaru wspomina się o  spalonej 
sikawce z  beczką), kilkakrotnie 
nie udało się ocalić miasteczka 
od ognia. Niniejszy artykuł ma 
na celu przybliżyć tragiczne wy-
darzenia z  lat 1878, 1881 i  1913 
w  oparciu o  informacje pocho-
dzące z  ówczesnej prasy – Gaze-
ta Handlowa. Pismo poświęcone 
handlowi, przemysłowi fabrycz-
nemu i rolniczemu [R. 15 (1878), 
nr 155, s. 3; R. 18 (1881), nr 102, 
s. 3], Gazeta Polska [1878, nr 155, 
s. 2], Wiek. Gazeta polityczna, li-
teracka i  społeczna [R. 6 (1878), 
nr 154, s. 3], Kurier Warszawski 
[1878, nr 153, s. 3; 1881, nr 158, s. 
1; 1913, nr 242, s.3], Gazeta Świą-
teczna [1881, nr 23, s. 3; 1913, nr 
1669, s. 3; 1925, nr 2331, s. 2], 
Gazeta Kielecka [R. 44 (1913), 
nr 100, s. 3], Nowa Gazeta [R. 8 
(1913), s. 2], Czas [R. 66 (1913), 
s. 1].
W  sobotę, 6 lipca 1878 roku, 
Klwów, jak czytamy w  Gazecie 
Polskiej, „obrócony został w  pe-
rzynę”. Pożar wybuchł z  niezna-

Gielniów Klwów Odrzywół Opoczno Przysucha
Sikawki
z zaprzęgiem

zalecane 0 1 0 2 2
zakupione 0 0 0 1 0

Sikawki
ręczne

zalecane 30 36 24 106 76
zakupione 0 0 0 10 6

Osęki
zalecane 14 14 12 58 43
zakupione 14 6 60 145 95

Beczki
zalecane 7 7 6 26 19
zakupione 0 0 6 2 0

Drabiny do
przenoszenia

zalecane 7 7 6 26 19
zakupione 7 0 6 0 17

nego powodu w  centrum osady, 
zaskakując mieszkańców, którzy 
w tym czasie przebywali na polu. 
Ogień błyskawicznie zajmował 
kolejne zabudowania i  po krót-
kim czasie rozprzestrzenił się nie-
mal na całe miasteczko. Być może 
obecność mieszkańców w  do-
mach pozwoliła by zmniejszyć 
rozmiary zniszczeń, szczególnie 

że z powodu braku mieszkańców 
spaleniu uległa sikawka z beczką, 
która znajdowała się na rynku 
klwowskim obok studni. Pomoc 
z  Ossy, Odrzywołu i  Rdzowa 
(chociaż przybyłe sikawki 
z dwóch ostatnich osad nie posia-
dały beczek i dlatego też były bez-
użyteczne) przyszła zbyt późno. 
Udało się ocalić jedynie kościół 
parafialny i 16 domów. W sumie 
spaliło się prawie 70 budynków 
mieszkalnych, nie licząc stodół, 
chlewów i obór. Wraz z zabudo-
waniami ogień strawił cały do-
bytek mieszkających tam osób. 
Pozbawionych dachu i  mienia 
zostało około 700 osób (w  tam-
tym czasie Klwów liczył ponad 
tysiąc mieszkańców). Należy 

zauważyć, że dobrze zorganizo-
wana i  urządzona straż ogniowa 
mogłaby ocalić miasteczko przed 
pożarami, stąd rozsądny wydaje 
się apel zamieszczony w  Gazecie 
Handlowej – „niechajby już bra-
kło miasteczkom dobrze uorga-
nizowanych straży ogniowych, 
ale na narzędzia ratunkowe na-
juboższe miasteczko zdobyć się 
przecież może i  powinno”, oraz 
słowa z  Kuriera Warszawskiego 
– „załamywać w nieszczęściu ręce 
niewielką jest rzeczą, lecz chcieć 
i umieć dać sobie radę tak, aby na 
przyszłość przynajmniej czegoś 
podobnego uniknąć, to jest cechą 
rozumu i przezorności”.
Ze słów tych nie skorzystali jed-
nak włodarze klwowscy. Niespeł-
na trzy lata później, 3 maja 1881 
roku (dane z Gazety Świątecznej, 
zaś Gazeta Handlowa podaje datę 
4 maja), osławiony na całą okolicę 
Klwów, nawiedził kolejny pożar. 
Jego powodem było podpalenie, 
którego sprawca – mieszkaniec 
Klwowa Piotr Wolski, został uję-
ty i oddany w ręce sprawiedliwo-
ści. Tym razem zniszczył on 24 
budynki mieszkalne oraz kilka-
dziesiąt zabudowań gospodar-
czych. Poszkodowanych zostało 
prawie 350 osób, w  tym około 
100 Żydów, którzy stracili swoje 
całe mienie. Szczęśliwie nikt nie 
przypłacił tego wydarzenia ży-
ciem, a  jedynie kilka osób zosta-
ło poparzonych. Autor artykułu 
w Gazecie Świątecznej zaznaczył, 
że w Klwowie nie ma na tę chwilę 
ani jednej sikawki, której użycie 
mogłoby zmniejszyć starty nawet 
o  połowę. Ponadto, jak się oka-
zało pieniądze na zakup narzędzi 

ogniowych są na ten cel u  wójta 
gminy. Poszkodowani otrzymali 
ofiary w  pieniądzach i  produk-
tach, co i  tak nie było w  stanie 
zrekompensować ich strat, wie-
dząc że można było tej sytuacji 
uniknąć. Jako pierwsi z  pomocą 
poszkodowanym pogorzelcom 
przyszli mieszkańcy Potworowa, 
którzy wspomagali ich przez kil-
ka dni chlebem i inną żywnością, 
a  w  uroczystość św. Stanisława 
w  kościele parafialnym kwesto-
wano na ich korzyść, zbierając 

63 ruble (zbiórkę zorganizowała 
córka państwa Potkańskich, dzie-
dziców potworowskich). Z  po-
mocą przyszli także mieszkańcy 
Odrzywołu. Wsparli ofiary poża-
ru chlebem, zbożem i pieniędzmi.
Najtragiczniejszy w  skutkach 
okazał się jednak pożar, który 
wybuchł w  Klwowie pod koniec 
sierpnia 1913 roku. Spaliło się 
niemal całe miasteczko, to jest 
około 140 domów i  inne zabu-
dowania gospodarcze, a  ocalał, 
zresztą po raz kolejny kościół pa-
rafialny, i kilka domów. Dach nad 
głową straciło tym razem prawie 
2000 mieszkańców, a  co gorsze 
w  jednym z  domów w  płomie-
niach poniósł śmierć schorowa-
ny sześćdziesięcioletni Żyd Szyja 
Lieber oraz kilkoro małych dzie-
ci. Mieszkańcy zabrali się do od-
budowy miasteczka nie sądząc, że 
niebawem, bo w 1915 roku, w tej 
okolicy ustawi się front wojenny 
i znów dojdzie do spalenia osady. 
Właśnie wtedy wojska austriackie 
dokonały całkowitego zniszcze-
nia Klwowa, wraz z  kościołem 
parafialnym, który przez ponad 
czterysta lat gromadził w  swych 
murach katolików ziemi klwow-
skiej. Po wojnie w  Klwowie zor-
ganizowano ochotniczą straż 
ogniową, co jednak nie spowo-
dowało od razu poprawy sytua-
cji – kolejne pożary, co prawda 
o mniejszym zasięgu, nawiedzały 
Klwów – w 1920 i 1925 roku.



11Z  lewej rośliny papryki odmiany Olvera 
F1, szczepione na podkładce Brutus F1. 
Z prawej ta sama odmiana nie szczepiona.

UPRAWA PAPRYKI W NIEOGRZEWANYCH TUNELACH
ZALECENIA UPRAWOWE – CZERWIEC

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 korzy-
sta z  systemów nawadniających. Taki 
podstawowy zestaw zawiera: dostęp do 
źródła wody, obowiązkowo wodomierz 
konieczny dla ustalenia ilości faktycz-
nie podanej pod rośliny wody, urządze-
nia służące do dozowania nawozów, li-
nii przesyłowej i rozprowadzającej oraz 
linii kroplujących rozłożonych wzdłuż 
rzędów roślin w tunelach.
Przy doborze elementów składowych 
należy kierować się doświadczeniem 
w  ich przygotowaniu skalą prowadzo-
nej produkcji.
Posiadacze linii kroplujących powinni 
posiadać możliwość dozowania wody 
wraz z  nawozami, które to zazwyczaj 
realizujemy przy zastosowaniu zwężek 
Wenturiego (eżektory) lub dozowniki 
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 wprowadze-
nia elementów automatyki takich jak 
elektro-zawory czy sterowniki.
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 po-
siadają ograniczenie do 2,5 m3 wody na 
godzinę co zabezpiecza potrzeby rodzi-
ny, jednak nie wystarcza na potrzeby 
gospodarstwa warzywnego lub zmusza 
producenta do pracy na wielu sekcjach 
nawodnieniowych zazwyczaj po 2 tune-
le w ciągu całej doby. W takim przypad-
ku należy się zwrócić do zarządzające-
go wodociągiem z prośbą o wykonania 
przyłącza o  większym przekroju i  zain-
stalowania większych wodomierzy.
W przypadku własnych ujęć wody nale-
ży zadbać o to aby woda była odpowied-
niej jakości, należy ją okresowo badać 
a  w  przypadku wysokiej zawartości 
żelaza lub jej wysokiej twardości woda 
wymaga uzdatniania. Na cele ogrod-
nicze uzdatnianie wody zazwyczaj jest 
prowadzone w układzie: źródło wody – 
pompa – basen wstępny, filtr piaskowy, 
basen poboru wody, filtry pierścienio-
we, pompa przed układem dozującym, 
wodomierz, układ dozujący. Elemen-
tem filtrującym jest złoże żwirowe któ-
re 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 próch-
nicy gleby różnią się zdolnością zatrzy-
mywania wody. Należy pamiętać , że 
papryka posiada system korzeniowy 
o budowie wiązkowej i dobrze wykorzy-
stuje wodę i  nawozy z  warstwy około 
25 cm. Stąd ważne jest aby nawadnia-
jąc rośliny starać się podawać jedno-
razowo jedynie taką jej dawkę która 
zapewni pełne nawilżenie tej warstwy. 
Podawanie dawek zbyt małych dla da-
nego typu gleby powoduje słaby rozwój 
systemu korzeniowego roślin a  poda-
wanie dawek zbyt dużych i niedostoso-
wanych do posiadanej gleby powoduje 
wymywanie nawozów oraz utratę wody. 
Częste zalewanie lub nie dolewanie ro-
ślin prowadzi do ich więdnięcia lub do 
gnicia systemu korzeniowego roślin 
oraz stymuluje patogeny glebowe do 
nadmiernego namnażania.
Najprostszą metodą pozwalającą na 
zbadanie jaka powinna być jednorazo-
wa dawka wody w moim gospodarstwie 
jest metoda oparta na bardzo prostym 
doświadczeniu.
W tym celu po rozłożeniu linii kroplu-
jących puszczamy wodę na okres 15 mi-
nut. Po godzinie odkopujemy szpadlem 
profil glebowy pod linią i  określamy 
jak głęboko w dół woda penetruje.
Jeśli w czasie 15 minut woda przesączy-
ła się na głębokość 20-25 cm to zakła-
damy, że w  naszym gospodarstwie na 
danej glebie jednorazowa dawka wody 
nie powinna przekraczać 15 minut.
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 wymywać 
składniki pokarmowe z gleby i powodo-
wać ogłodzenie roślin.
Jeśli przed układem dozującym posia-
damy wodomierz możemy zakładać że 
w raz z 1000 l wody (1m3) rośliny w 3-4 
tygodniu od posadzenia powinny otrzy-
mywać zawsze około 0,8 kg nawozów. 
Rośliny starsze możemy zasilać dawka-
mi 1-1,2 kg. Ta nadrzędna zasada po-
zwoli nam na uniknięcie zagłodzenia 
roślin a także nadmiernego nawożenia.
Oczywiście większość prostych układów 
dozujących nie ma możliwości ciągłe-
go podawania wody z  nawozami, ale 
wodomierz pozwala nam na proste 
obliczenie ile nawozów należy podać 
tygodniowo.
I tak zakładając, że w tunel tygodniowo 
podajemy 5 m3 wody wiemy, że powin-
niśmy rośliną podać od 3 do 5 kg na-
wozów.

13 – nawożenie w okresie koniec maj 
– czerwiec

w  tym okresie papryka szybko buduje 
swoją masę wegetatywną jednocześnie 
powinna w  tym czasie obficie kwitnąć 
i  zawiązywać owoce. Standardowo 
w okresie 20 maja – 15 czerwca w tunel 
o  powierzchni 3 arów powinniśmy ty-
godniowo podawać: 2kg nawozów wie-
loskładnikowych (równowaga = równe 
stosunki N P K) + 1 kg fosforanu potasu 
+ 1 kg saletry wapniowej. W  okresie 
15 – 30 czerwiec w tunel o powierzchni 
3 arów powinniśmy tygodniowo poda-
wać: 3kg nawozów wieloskładnikowych 
(nawozy z  przewaga potasu) + 1 kg 
fosforanu potasu + 1 kg saletry wap-
niowej. Dla stanowisk słabych, gdzie 
rośliny słabo rosną można dodawać 
tygodniowo około 1 kg saletry amono-
wej. Od końca czerwca nawożenie pa-
pryki to nawożenie typowo fosforowo 
potasowe a  stosowanie w  tym okresie 
nadmiernych ilości azotu powoduje 
nadmierny i bujny przyrost masy roślin 
kosztem wyrastania owoców. W  na-
wożeniu papryki istotnym jest, aby 

wpierw rośliny podlać a  dopiero pod 
koniec podlewania podać wodę z  na-
wozami. Podanie nawozów na początku 
podlewania może prowadzić do ich wy-
mywania co potęguje straty finansowe 
gospodarstwa.
Należy pamiętać, że na glebach zwię-
złych podlewamy jednorazowo dużymi 
dawkami wody, ale podlewanie reali-
zujemy nawet co parę dni. Natomiast 
na glebach piaszczystych nawożenie 
i  nawadnianie wykonujemy często 
a  mniejszymi dawkami. Na glebach 
piaszczystych w  upały będziemy zmu-
szeni niejednokrotnie do podawania 
wody rośliną nawet kilka razy na dobę.
W trakcie wzrostu roślina papryki zuży-
wa w maju około 1 litra wody na dobę 
a  w  czerwcu około 2 litrów na dobę. 
W  trakcie upałów dłuższych niż 3 dni 
w czerwcu przy ciepłych nocach rośliny 
mogą potrzebować czasami nawet 3-4 
litrów wody na dobę. W  upały liczy-
my, że wraz z 1000 l wody (1m3) rośliny 
powinny dostać około 0,6 kg nawozów 
a podawanie w  tym czasie samej wody 
powoduje zahamowanie kwitnienia 
i wiązania owoców.

14 – wiązanie owoców
jest ściśle uzależnione od jakości 

kwitnienia i  kondycji roślin. Zakłada-
jąc, że optymalny obecnie w  rejonie 
Radomia plon z 1m2 powinien wynosić 
około 8 kg a  w  tunelu foliowym sadzi-
my 3 rośliny na metr kwadratowy 1 ro-
ślina w  okresie maj – czerwiec – lipiec 
– sierpień powinna zawiązać łącznie 
około 30 owoców. Należy pamiętać, że 
w  okresie maj-czerwiec łącznie staty-
styczna roślina powinna mieć na sobie 
około 15 owoców co zapewni odpo-
wiedni poziom plonów. W tej metodzie 
szacowania liczymy wszystkie owoce 
o  średnicy powyżej 3 cm = wielkości 
orzecha włoskiego.
Obserwując rośliny powinniśmy obser-
wować ile centymetrów poniżej wierz-
chołka znajdują się kwitnące kwiaty. 
Roślina prawidłowo karmiona kwitnie 
dość obficie mniej więcej 10-15 cm po-
niżej stożka wzrostu. Roślina kwitnąca 
poniżej 20 cm jest prowadzona zbyt 
wegetatywnie idzie w  liście) a  roślina 
kwitnąca w wierzchołku jest z pewnoś-
cią nazbyt generatywna (idzie w  kwia-
ty).
Rośliny idące w  liście wymagają rzad-
szego podlewania , ograniczenia na-
wożenia azotowego i  podniesienia na-
wożenia potasowego (np. siarczanem 
potasu w miejsce nawozów wieloskład-
nikowych).
Rośliny idące w  kwiaty powinny być 
częściej i  obficie podlewane wraz ze 
zwiększonym nawożeniem azotowym.
Należy obserwować czy kwiaty nie 
są nadmiernie osypywane. W  takim 
przypadku koniecznym jest podawa-
nie zwiększonych dawek fosforu wraz 
z  lekkim zakwaszaniem gleby co rea-
lizujemy podając tygodniowo 1,5 kg 
fosforanu amonu w  miejsce fosforanu 
potasu w przeliczeniu na 1 ar produkcji 
tygodniowo. W  przypadku drastyczne-
go opadu zawiązków lub niedostatecz-
nego wiązania owoców należy rośliną 
podawać dodatkowo nawozy fosforowe 
w dawce 50 g/10 l wody dolistnie rano 
w  dawce 10 litrów wody na 1 tunel. 
Zabieg taki wykonujemy co 2-3 dni aż 
do uzyskania poprawy, jednocześnie 
podając nawozy fosforowe wraz z pod-
lewaniem. Wiązanie owoców można 
stymulować także przy stosowaniu 
dolistnym specjalistycznych prepara-
tów dostępnych w  handlu jednakże 
ich działanie jest ściśle uzależnione od 
kondycji i  odkarmienia roślin. Rośli-
ny prawidłowo karmione i  podlewane 
z zasady wiążą prawidłowo. A nadmier-
ne i dodatkowe obciążanie roślin owo-
cami prowadzi jedynie do ich drobnie-
nia i opóźnienia zbiorów.

15 – ochrona roślin
na stanowiskach gdzie uprawa 

papryki i  oberżyny była prowadzona 
przez kilka lat obserwujemy stopniowe 
występowanie uwiądów rośli. Najczęś-
ciej występujące typy uwiądów to:
Fytoftoroza – czyli zgnilizna podstawy 
łodyg i owoców papryki – zazwyczaj jej 
objawy pojawiają się już po około 4 ty-
godniach od wysadzenia roślin,
Werticilioza – choroba wilgotnych 
i  chłodnych stanowisk, zazwyczaj ob-
serwowana przy okazji pierwszych 
upalnych dni, Fuzarioza – powodująca 
gnicie i rozkład systemu korzeniowego 
roślin – jej objawy są widoczne zazwy-
czaj po połowie lipca wraz z długotrwa-
łymi upałami, Rizoktonioza – choroba 
atakująca korzenie szczególnie na 
stanowiskach po ziemniakach, porzecz-
kach, wiśniach powodująca ogranicze-
nie wzrostu roślin.
Walka z  wszelkimi typami uwiądów 
w  okresie czerwca i  późniejszym jest 
w  zasadzie bezcelowa. W  praktyce 
ogrodniczej powinniśmy bazować ra-
czej na zapobieganiu, stosowaniu 
płodozmianu, nawożeniu obornikiem 
i nawozami zielonymi, stosowaniu pre-
paratów mikrobiologicznych. A  osta-
tecznie na stosowaniu preparatów che-
micznych do dezynfekcji gleby. Zabiegi 
te są skuteczne wyłącznie jeśli były sto-
sowane przez okres kilku lat zawsze 
przed sadzeniem roślin. Posadzenie 
roślin w  zainfekowana glebę prowadzi 
do ich choroby ... a późniejsze leczenie 
daje mizerne efekty i  wymaga olbrzy-
mich nakładów. W  temacie ochrony 
papryki i  oberżyny przed chorobami 
odglebowymi coraz częściej mówi się 
o  szczepieniu odmian na odpornych 
podkładkach. A  pewność tej metody 
wynosi nieomal 100% czyli daje rezul-
tat na zasadzie czarne – białe = zdrowe 
zamiast chore. W przypadku wystąpie-
nia uwiądów w  trakcie uprawy zaleca 
się ostrożne i systematyczne usuwanie 
porażonych roślin tak aby nie namna-
żać patogenów w  gospodarstwie. Inne 
zabiegi mają jedynie charakter zarad-
czy ...a rzadko leczniczy. Bieżąca ochro-
na roślin powinna być prowadzona 
zgodnie z  aktualnymi zaleceniami za-
wartymi w programie ochrony warzyw. 
Niektóre zabiegi ochroniarskie można 
łączyć wraz z  nawożeniem dolistnym. 
Zawsze należy stosować się ściśle do 
zapisów zawartych na etykietach pre-
paratów a w razie wątpliwości dzwonić 
bezpośrednio do firm farmaceutycz-
nych i  nawozowych, które powinny 
ustawowo posiadać i udostępniać tego 
typu informacje. Należy ściśle prze-
strzegać zasady, że skuteczność więk-
szości preparatów chemicznych jest 
pewna w  przypadku oprysków śred-
niokroplistych. Stosowanie 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 większość prepara-
tów kontaktowych będzie skuteczna 
w technologii zamgławiania.
Ta zasada dotyczy stosowania nawozów 
dolistnych, środków wspomagających, 
preparatów owadobójczych czy grzybo-
bójczych. Zamgławianie możemy pro-
wadzić jedynie w przypadku gdy produ-
cent środka wyraźnie napisał o  takiej 
możliwości. Proszę pamiętać, że opry-
skiwane rośliny powinny pozostać zwil-
żone 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 prepara-
tów 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 godzinie 19. 
Dodatkowo opryski wieczorno – nocne 
powodują ryzyko powstawania chorób 

grzybowych i  bakteryjnych w  przypad-
ku gdy rośliny nie wyschną przed nocą.

16 – pielenie roślin – walka z  chwa-
stami

W  przypadku upraw papryki pod osło-
nami nie zaleca się stosowania herbicy-
dów na rośliny dwuliścienne. A  nawet 
preparaty zarejestrowane dla pomido-
ra i ziemniaka nie są korzystne.
Podanie herbicydu zawsze ogranicza 
plony o  co najmniej 25 % w  stosunku 
do plantacji plewionych mechanicznie 
(z  niewielkim do plewieniem ręcznym 
wokół roślin) lub w  porównaniu do 
plantacji ściółkowanych. Właściwie 
bezkarnie można jedynie zwalczać 
chwasty jednoliścienne (trawy i  perz) 
z  zastosowaniem graminicydów (np. 
Fusilade itp.). Oberżyna jest całkowicie 
wrażliwa na herbicydy i  należy unikać 
tego typu zabiegów.
Innym zabiegiem ograniczającym wy-
stępowanie chwastów jest ciółkowanie. 
Zabieg ten należy prowadzić bezpo-
średnio po ich sadzeniu. Najlepsze są 
grube włókniny czarne polipropyleno-
we, maty mulczujące plecione a  osta-
tecznie czarna folia.
Ściółkowanie roślin czarną 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 przy-
padku na okres letni folie taką smaru-
jemy kredą stosując pędzle ławkowe.

17 – cieniowanie tuneli
prowadzimy przy zastosowaniu 

specjalistycznych preparatów. W  tym 
celu należy śledzić prognozę pogody 
a zabieg wykonywać jedynie w przypad-
ku zbliżania się fali upałów.
Zdrowe, napojone i odkarmione rośliny 
papryki nie wymagają cieniowania pra-
wie 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 obo-
wiązkowo zamykać niezależnie od pory 
dnia.
Otwieranie i  zamykanie tuneli prowa-
dzimy aż do czasu gdy temperatury 
nocne ustabilizują się powyżej 14-15o C

19 – brak zawiązywania owoców 
w okresie 15 czerwca – 15 lipca

w tym okresie słabsze wiązanie owoców 
jest fizjologicznie uprawnione z uwagi 
na to , że w  Polsce mamy wtedy tylko 
kilka godzin nocy a  dni są najdłuższe. 
Papryka pochodzi z  krajów o  klimacie 
gdzie dzień wynosi 12-14 godzin. Prze-
kroczenie tej długości dnia ogranicza 
wiązanie owoców.
Autor tej publikacji od kilku lat poszu-
kuje gospodarstw chętnych do prowa-
dzenia produkcji gdzie sterowano by 
długością dnia w  tym okresie w  celu 
sprawdzenia w  praktyce danych teore-
tycznych.
20 – dalsze prowadzenie i cięcie roślin
polega na usuwaniu roślin chorych 
i  porażonych oraz kolejnym podwiązy-
waniu roślin w miarę ich wzrostu
Około 5-10 lipca prowadzimy pierwsze 
zbiory odmian o  owocach kremowo 
białych a także pierwsze zbiory papryki 
zielonej.
Zbiory papryki na zielono zawsze pod-
noszą wydajność produkcji papryki.
W  okresie 5-25 lipca rozpoczynamy 
przygotowywanie roślin do szybkiego 
i  prawidłowego wejścia w  dojrzewanie 
i owocowanie.
Opracował: Tomasz Marasik
DALSZE ZALECENIA OPUBLIKUJEMY W KO-
LEJNYM NUMERZE
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W ekologicznym ogrodzie
Kto przed wschodem w  polu, 
w polu po zachodzie, temu nigdy 
bieda w życiu nie dobodzie.

Wydawać by się mogło, że 
dopiero co cieszyliśmy się 
z  pierwszych oznak budzenia 
się przyrody po zimowym śnie. 
Tymczasem wiosna dobiega już 
końca, mamy czerwiec w  ogro-
dzie. Mija wspaniały okres 
kwitnienia większości roślin. 
21 czerwca powitamy lato. Noc 
z 23 na 24 czerwca to Noc Świę-
tojańska, czyli najkrótsza noc 
w  roku. Coraz bliżej okres ur-
lopów i  wakacyjnych szaleństw. 
Mimo to nie powinniśmy jednak 
zapominać o  doglądaniu roślin 
w  ogrodach i  na działkach. Oto 
najważniejsze prace ogrodnicze 
na czerwiec.

Ludowa meteorologia
Gdy czerwiec obrodzi 
w muchy, to jesień w błot-
ne pluchy.

Jak Wanda (23 czerwca) 
deszcz przyniesie, wymok-
nie wszystko w polu i lesie.

Przysłowia
Jak Boże Ciało (4 czerwca) 
pogodą darzy, rok będzie 
łaskawy dla gospodarzy.

Gdy Barnaba (11 czerwca) 
nie przyśnie, pierwsze sia-
no wyschnie.

Czerwiec w sadzie
Z  początkiem czerwca można 
rozpocząć zbiory truskawek, 
poziomek, jagody kamczackiej, 
oraz wczesnych odmian czereś-
ni. W  drugiej połowie miesiąca 
rozpoczynamy natomiast zbiory 
wczesnych odmian agrestu, ma-
lin i porzeczek.
Czerwiec w  ogrodzie jest okre-
sem silnego wzrostu młodych 
drzewek owocowych. W  mło-
dym sadzie zajmujemy się for-
mowaniem koron. Młode gałązki 
przyginamy do pozycji pozio-
mej za pomocą klamerek lub 
drewnianych rozpórek. Gałązki 
silniejsze, bardziej zdrewniałe, 
można obciążać ciężarkami. Pa-
miętajmy też o regularnym pod-
lewaniu młodych drzew w  sa-
dzie.
W tym okresie intensywnie ros-
ną nie tylko nasze rośliny sa-
downicze, ale również chwasty. 
Dlatego też nie zapominajmy 
o  pieleniu i  ściółkowaniu gleby 
pod roślinami.
Na początku czerwca dobrze 
jest przerzedzić grona winoro-
śli. Gdy owoce osiągają wielkość 
ziarna grochu, przy pomocy 
specjalnych nożyczek usuwamy 
jagody skarłowaciałe i  rosnące 
wewnątrz grona, pozostawiając 
te najładniejsze.
Po tzw. świętojańskim opadzie 
przerzedzamy zawiązki owoców 
na jabłoniach, gruszach i innych 
drzewach owocowych. Dzięki 
temu owoce będą bardziej do-
rodne.

Jeżeli w maju wykonywane było 
szczepienie drzew owocowych, 
to w  czerwcu trzeba poluzować 
wiązania, przystąpić do uszczy-
kiwania wierzchołków zrazów 
i zabezpieczyć zrazy przed wyła-
maniem.
Przerzedzamy zagony malin. 
Wycina się najsłabsze odrosty 
korzeniowe.
Dojrzewające owoce możemy 
chronić przed ptakami zarzuca-
jąc na drzewa specjalną siatkę. 
Ptaki w  ogrodzie atakują owoce 
często z pragnienia, dlatego war-
to też ustawić dla nich naczynia 
z  wodą, co powinno oderwać 
uwagę ptaków od owoców.
Na pniach śliw i jabłoni umiesz-
czamy opaski chwytne z papieru 
falistego do wychwytywania gą-
sienic owocówek.
Już na przełomie maja i czerwca 
warto na wiśniach i czereśniach 
zawiesić pomarańczowe tablicz-
ki lepowe ze środkiem wabią-
cym. Posłużą one do sygnalizacji 
i  odławiania nasionnicy trześ-
niówki. Jest to niewielka mu-
chówka (dł. do 5 mm) z  ciem-
nymi, poprzecznymi paskami na 
skrzydłach. Podstawowe zabiegi 
ochronne w  uprawie amator-
skiej to, poza wyłapywaniem na 
pomarańczowe tabliczki lepowe, 
systematyczne zrywanie owo-
ców z  larwami aby nie dopuścić 
do zejścia larw szkodnika do gle-
by, a  także wczesny zbiór owo-
ców. Pod koniec czerwca pod 
drzewami rozkładamy włókninę 
lub gęstą siatkę, która utrudni 
wypadającym z owoców larwom 
zagrzebanie się w ziemi.

Czerwiec w  ogrodzie wa-
rzywnym
Bieżący miesiąc to okres inten-
sywnych prac pielęgnacyjnych 
w warzywniku. Regularnie rośli-
ny odchwaszczamy, nawozimy, 
nawadniamy i  doglądamy czy 
nie występują szkodniki.
Ulewne deszcze mogą ubić po-
wierzchnię gleby, co jest nie-
korzystne dla wschodzących 
nasion. Dlatego po deszczach 
warto glebę wzruszyć, co zapo-
biegnie tworzeniu się skorupy 
glebowej.
Palikujemy pomidory i  usuwa-
my im regularnie boczne pędy 
wyrastające w kątach liści.
Aby móc regularnie zbierać mło-
de, świeże rośliny przyprawowe, 
w  pierwszej połowie czerwca 
warto wysiać koper ogrodowy, 
rzeżuchę, trybulę i pietruszkę.
Kontynuujemy zbiory warzyw 
wczesnych. Spośród uprawia-
nych w  tunelach, gotowe są do 
zbioru warzywa kapustne (ka-
pusta wczesna, kalafior, bro-
kuł), a  z  warzyw uprawianych 
w  gruncie, można zbierać bu-
raki liściowe i  buraki ćwikłowe 

do konsumpcji z  liśćmi, cebulę 
z zielonym szczypiorem, kalare-
pę, rzodkiewkę, sałatę i szpinak. 
Pod koniec miesiąca dorosną 
strąki grochu zielonego i  bobu 
z  uprawy wczesnej na zielone 
ziarno.
Na początku miesiąca siejemy 
ogórki, dynie i patisony, a także 
kalarepę oraz buraki na późny 
jesienny zbiór.
Aby zapewnić sobie ciągłość 
zbiorów dosiewamy fasolę szpa-
ragową, rzodkiewkę i sałatę.
Do połowy czerwca, na pu-
stych zagonach opustoszałych 
po zbiorach warzyw wczesnych, 
można wysiewać buraki ćwikło-
we i marchew na zbiór jesienny 
i do przechowywania.
Na rozsadniku przygotowujemy 
rozsadę warzyw do poplonowej 
uprawy na zbiór jesienią – ka-
lafiora, brokułów, kalarepy, en-
dywii, sałaty kruchej, rzymskiej 
i  sałaty masłowej oraz kopru 
włoskiego.
Przerywamy wysiane w  maju 
ogórki, cykorię i marchew.
W uprawach pod osłonami kon-
trolujemy temperaturę i  wil-
gotność. W  upalne dni tune-
le i  szklarnie trzeba wietrzyć 
(temp. nie może przekroczyć 
30°C).
W  strąkach grochu mogą po-
jawić się gąsienice pachówki 
strąkóweczki. W  przypadku ich 
wystąpienia warto jak najszyb-
ciej zebrać strąki (zanim gą-
sienice zejdą do gleby), a  także 
dokładnie przekopać grządkę 
po zbiorze. W  przyszłym roku 
wybierzmy do uprawy jak naj-
wcześniejsze odmiany grochu, 
co pozwoli przeprowadzić zbiór 
zanim pojawi się szkodnik.

Czerwiec w  ogrodzie 
ozdobnym
Ponieważ w  czerwcu zaczyna 
być bardzo ciepło i  słonecznie, 
należy pamiętać o  podlewaniu 
i  zraszaniu roślin. Aby rośliny 
nie cierpiały z powodu suszy gle-
ba powinna być wilgotna do głę-
bokości 10 cm. Najlepszą porą 
do zraszania jest wieczór. Zaleca 
się zraszanie długie i dokonywa-
ne rzadziej – jest ono lepsze niż 
krótkie zraszanie codzienne.
Przekwitłe rośliny sezonowe 
na rabatach warto wymienić na 
nowe.
Usuwamy przekwitłe kwiato-
stany różaneczników (najlepiej 
ostrożnie obrywać je pacami), 
lilaków i  róży. Z  tych ostatnich 
wycinamy też dzikie pędy (wy-
rastają z  ziemi i  jaśniejsze niż 
pozostałe).
W  czerwcu w  fazę szybkiego 
wzrostu wchodzą żywopłoty, 
dlatego ważne jest aby je przy-
ciąć. Rozpięcie sznura wzdłuż 
żywopłotu w  łatwy sposób po-

może przyciąć żywopłot w miarę 
równo. Cięcia wygodnie doko-
nuje się przy pomocy sekatorów 
elektrycznych. Należy jednak 
pamiętać, iż niektóre krzewy, 
np. irgi, wymagają cięcia wy-
łącznie sekatorem ręcznym.
Po okresie kwitnienia można 
dzielić kosaciec bródkowy. Kłą-
cza wykopujemy, dzielimy i  po 
zasadzeniu obficie podlewamy.
Wykopujemy i  rozdzielamy ce-
bule tulipanów gdy 1/3 łuski jest 
zbrązowiała. U tulipanów zabieg 
ten wykonujemy co roku, a u in-
nych roślin cebulowych co 3 lub 
4 lata.
W  czerwcu wysiewamy rośli-
ny dwuletnie, min. stokrotkę, 
bratki czy goździk brodaty. Po-
nieważ podczas kiełkowania po-
winny mieć dużo wilgoci, warto 
wysiać je w miejscu cienistym.
Na początku czerwca można 
pobrać sadzonki niezdrewniałe 
z niektórych drzew i krzewów.
Spustoszenia w  ogrodzie mogą 
dokonać mszyce. Usuwamy koń-
cówki pędów z koloniami mszyc 
oraz opryskujemy preparatami 
roślinnymi przygotowanymi 
samodzielnie, min. wyciągami 
z cebuli lub czosnku.
Na spodniej części liści niektó-
rych roślin mogą pojawić się 
niewielkie brunatne punkty, 
oznaczające atak czerwców lub 
innych małych owadów. Ponie-
waż ręczne usunięcie jest bardzo 
trudne, zaleca się zwilżenie za-
atakowanych miejsc spirytusem, 
a  następnie spryskanie roślin 
roztworem 20 g miękkiego sza-
rego mydła i  10 cl spirytusu na 
litr wody.
Mączniak zagraża również pi-
woniom znajdującym się w  fa-
zie pączkowania. Kwiaty można 
próbować uratować, wycinając 
ostrożnie zaatakowane pączki.
Bodziszki i  fuksje mogą zostać 
zaatakowane przez mączlika. 
Gdy szkodników jest niewie-
le, pomoże spryskiwanie ciepłą 
wodą.
W  niebezpieczeństwie są też li-
lie, na których od czerwca mogą 
żerować czerwone chrząszcze – 
poskrzypka cebulowa.

Kwiaty w  domu, balkony 
i tarasy
Roślinom stojącym na południo-
wych oknach należy zapewnić 

nieco cienia lub przynajmniej 
odsunąć je nieco dalej od okna, 
w  upalne dni, wieczorami zra-
szamy letnią wodą całe rośliny 
i powierzchnię podłoża.
Podlewamy regularnie wszystkie 
kwiaty domowe i raz w tygodniu 
nawozimy je dolistnie lub dogle-
bowo odżywką wieloskładniko-
wą, np. Florovitem.
W czerwcu można wystawiać na 
balkon lub do ogródka niemal 
wszystkie rośliny doniczkowe, 
nawet palmy i figowce.

Pamiętajmy o codziennym pod-
lewaniu kwiatów w  skrzynkach 
na tarasach i balkonach. W cie-
płe dni konieczne będzie nawet 
podlewanie dwukrotnie w ciągu 
dnia. Raz na tydzień warto do-
konać nawożenia, pamiętając, 
aby nawóz dawać na ziemię wil-
gotną. Przekwitłe kwiatostany 
należy usuwać.
Robimy sadzonki z  roślin ta-
rasowych, takich jak ołownik, 
psianka, klonik pokojowy, ole-
ander, czy bieluń.
Fiołki afrykańskie możemy roz-
mnażać z  sadzonek liściowych. 
Ucięte ostrym nożem liście z ka-
wałkami ogonków umieszczamy 
w podłożu na głębokości 2 cm.

Trawnik w czerwcu
Szybko rosnący trawnik należy 
kosić nie rzadziej niż raz w  ty-
godniu. Warto go również gra-
bić metalowymi grabiami, co 
zmniejszy ryzyko tworzenia się 
mchu.
W fazie wzrostu trawnik można 
trzykrotnie dokarmić nawozem 
wieloskładnikowym. Jeżeli nie 
posiadamy urządzenia do roz-
pryskiwania nawozu, można go 
rozsypać ręcznie.
Skoszoną trawę należy usunąć 
z  trawnika. Można ją rozsypać 
jako ściółkę pod krzewami, co 
zapobiegnie ich wysychaniu 
i  wzrostowi chwastów. Ściętą 
trawę możemy również dodać 
do kompostu.

Opracowała: Farma Zacisze
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Dnia 7 czerwca w parafii pw. 
Św. Macieja w  Klwowie od-
była się prezentacja książki 
pt. „Dzieje Klwowa i  para-

Jak zaparzyć dobrą kawę ?
Dowiadywali się ucznio-
wie Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przy-
susze dzięki uprzejmości 
Małopolskiej Szkoły Bari-
stów w Krakowie.
W dniach 19-20.05,2015r. zosta-
ło przeprowadzone dla młodzie-
ży klas gastronomicznych i  ho-

telarskich szkolenie z  baristyki. 
Program szkolenia obejmował 
pełną wiedzę w  temacie kawy. 
Od historii uprawy, poprzez 
geografię plantacji, zbiór, uzysk, 
prażenie, pakowanie aż do fili-
żanki aromatycznego espresso. 
Słowo „Barista” ma dziś wyjąt-
kowy wydźwięk. Barista to nie 
tylko zawód, ale styl życia – po-

dobnie kawa dla wielu z nas nie 
jest tylko gorącym napojem. 
Uczestnicy szkolenia otrzyma-
li zaświadczenia potwierdzają-
ce zdobyte umiejętności , które 
będą przydatne w ramach podej-
mowanych prac w zawodzie.

Marta Chmielewska i Monika 
Kucharska

P r e z e n t a c j a  k s i ą ż k i
fii klwowskiej do roku 1918” 
autorstwa Dariusza Kupi-
sza, Zbigniewa Lechowicza 
i  Sebastiana Piątkowskiego. 

W  uroczystości wzięli udział 
Wicemarszałek Senatu RP 
– Stanisław Karczewski, Sta-
rosta Przysuski – Marian 
Niemirski, Radny Powiatu 
Przysuskiego – Jan Gawryś, 
Wójt Gminy Odrzywół – Ma-
rian Kmieciak, Wójt Gminy 
Potworów – Marek Kilmek, 
Wójt Gminy Klwów – Piotr 
Papis oraz przedstawiciele 
władz samorządowych Gmi-
ny Klwów, a także parafianie.
Prezentację książki prowa-
dził ks. proboszcz Stanisław 
Pudzianowski i  jej autorzy, 
podczas której opowiedzieli 
historię powstania książki. Na 
zakończenie pani Krystyna 
Daroch-Tersa podziękowała 
autorom książki za zainte-
resowanie się historią naszej 
okolicy i  dodała, iż często 
mieszkamy w naszych małych 
ojczyznach nie znając ich hi-
storii.
Zachęcamy do zapoznania 
się z  książką i  mamy nadzie-
ję, że znajdzie ona życzliwych 
odbiorców nie tylko wśród 
mieszkańców klwowskiej pa-
rafii. Książka jest do nabycia 
w  kancelarii parafii pw. Św. 
Macieja w Klwowie.

Cytat książki „Książka pomyślana została jako panorama dziejów 
Klwowa, okolicznych miejscowości oraz parafii pod wezwaniem 
św. Macieja Apostoła. Składa się z  pięciu rozdziałów autorstwa 
trzech osób. Dwa pierwsze zostały napisane przez Dariusza Ku-
pisza z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Radomiu, kierownika Zespołu Naukowego do Badań Dziejów 
Radomia. Przedstawiono w nich początki osadnictwa w rejonie 
Klwowa oraz okoliczności przekształcenia go w miasto. Rozdział 
poświęcony okolicom Klwowa w średniowieczu zawiera również 
informacje o początkach parafii i właścicielach wsi położonych 
na jej obszarze. Znacznie obszerniejszą część opracowania zajęły 
dzieje miasta i parafii w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVI-
II w.). Poza opisem miasta, wiosek, kościoła parafialnego oraz 
instytucji związanych z parafią Czytelnik znajdzie tu wiele infor-
macji genealogicznych o szlacheckich właścicielach okolicznych 
majątków, z dziedzicami Klwowa na czele.
Sebastian Piątkowski z Radomskiej Delegatury Instytutu Pamię-
ci Narodowej opracował dzieje miasta w okresie zaborów. Uka-
zał przemiany ludnościowe i  własnościowe na obszarze parafii 
klwowskiej oraz sytuację gospodarczą miasta i okolicznych wio-
sek. Materiały źródłowe pozwoliły również na przedstawienie 
struktury i działalności władz miejskich. Dużo miejsca poświę-
cono również funkcjonowaniu oświaty, opieki społecznej oraz 
życiu religijnemu. Ważną cezurą chronologiczną, dzielącą oby-
dwa rozdziały autorstwa Piątkowskiego, jest rok 1865, w którym 
Klwów i wiele podobnych mu ośrodków zaboru rosyjskiego utra-
ciły prawa miejskie. Całość zamyka opis wydarzeń politycznych 
wpływających na losy Klwowa i  okolicznych wiosek, z  I  wojną 
światową włącznie, która zapisała się tak tragicznie w  dziejach 
klwowskiej świątyni parafialnej. Cennym uzupełnieniem artyku-
łów dra Piątkowskiego są również aneksy zawierające nazwiska 
dawnych mieszkańców Klwowa i okolicznych wiosek.
Bardzo ważne miejsce zajmuje w książce rozdział Zbigniewa Le-
chowicza, archeologa z  Oddziału Terenowego Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa w Łodzi. Na tle usytuowania przestrzennego 
Klwowa w  średniowieczu przedstawiono tu poszczególne fazy 
budowy, rozbudowy, a w końcu odbudowy kościoła parafialnego 
pod wezwaniem św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty, począw-
szy od zarania jego dziejów, po pierwsze lata dwudziestolecia 
międzywojennego. Całość zamykają rozważania na temat archi-
tektonicznych przemian rezydencji właścicieli Klwowa i  Sulgo-
stowa.”
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W Mariówce rozmiłowani w geologii
W siedzibie Muzeum Geologicz-
nego w Warszawie 13 maja 2015 
roku odbył się, już po raz szes-
nasty, półfinał Ogólnopolskiego 
Konkursu Geologiczno – Środo-
wiskowego „Środowisko przy-
rodnicze wczoraj, dziś i  jutro” 
pod hasłem „Skrzydlaty ekspe-
ryment ziemi”.
W  konkursie udział wzięło po-
nad 3 tysiące osób. Z  Mariówki 
w kategorii szkół podstawowych 
wyróżnienie uzyskała Estera 
Mocarska, uczennica klasy V 
Katolickiej Szkoły Podstawo-

wej, a  w  kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych Katarzyna Wo-
łynkiewicz, uczennica klasy II 
Prywatnego Liceum Ogólno-
kształcącego w Mariówce. Opie-
kunką wyróżnionych uczennic 
była pani Marzena Papis nauczy-
ciel geografii i przyrody.
Konkurs rozgrywany był 
w trzech kategoriach. W katego-
rii szkół podstawowych uczest-
nicy musieli wykonać pracę pla-
styczną, zaś w  kategorii szkół 
gimnazjalnych i  ponadgimna-
zjalnych należało napisać pra-

cę na wybrany temat. Tematy 
zarówno prac plastycznych, jak 
i pisemnych były takie same:
1. Archaeopteryx lithographica 

przed obliczem Sądu!
2. Skrzydlaty eksperyment Zie-

mi.
3. Asy przestworzy!
Estera wykonała piękną pracę 
o  asie przestworzy archeopte-
ryksie. Tematyka konkursu wy-
raźnie wykraczała poza obowią-
zującą podstawę programową, 
wymagała szczegółowego po-
znania okresów geologicznych, 

w  których pojawiły się organi-
zmy latające.
W  kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych do półfinału zaklasyfi-
kowano tylko sześciu uczniów. 
W  tym zacnym gronie znalazła 
się Katarzyna Wołynkiewicz, 
uczennica klasy II Prywatnego 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Św. Królowej Jadwigi w Ma-
riówce, która wykonała atrak-
cyjną pracę badawczą pt.: „Jaką 
tajemnicę kryje Owadów?”. Za-
pewne niewielu wie, że Owadów 
to maleńka miejscowość położo-

na niedaleko Tomaszowa Mazo-
wieckiego, miejsca zamieszkania 
Katarzyny. Tam właśnie odkryto 
pierwsze w  Polsce ślady ważek 
karbońskich i  to one stały się 
przedmiotem pracy uczennicy.
 W  tej kategorii uczestnicy pół-
finału mieli bardzo trudne zada-
nie – musieli przystąpić do testu, 
który decydował o  ostatecznej 
kolejności miejsc. Kasia wypadła 
bardzo dobrze uzyskując regula-
minowe wyróżnienie.
Cieszymy się, że w mariowskich 
szkołach są uczniowie, którzy 
podejmują się działań trudnych, 
wymagających ogromnej cierpli-
wości, opanowania, wiedzy, po-
mysłowości i zaangażowania.

W  sobotę 16 maja br. odbył się 
XXXV Bieg „Szlakiem Walk 
Hubalczyków”. Uczestniczyło 
w  nim łącznie 547 zawodników 
w tym: w kategorii szkół podsta-
wowych 324 uczestników z  14 
PSP i dwie osoby ze Sport Team 
Opoczno; w kategorii szkół gim-
nazjalnych: 198 uczestników 
z  10 gimnazjów i  trzy osoby ze 
Sport Team Opoczno; w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych 20 
osób, w  tym 12 z czterech szkół 
ponadgimnazjalnych, trzy osoby 

ze Sport Team Opoczno i  pięć 
osób indywidualnie.
Uczestników biegu, opiekunów 
i kibiców powitał i dokonał uro-
czystego otwarcia biegu Adam 
Pałgan zastępca Burmistrza 
Gminy i  Miasta Przysucha. Ca-
łość imprezy poprowadził Le-
szek Wamil. Liczną reprezen-
tację zawodników wystawiły 
przysuskie szkoły. Z terenu Gmi-
ny Przysucha wśród zwycięzców 
biegu byli:
 – w  kategorii szkół podstawo-

wych (rocznik 2006 i młodsze – 
dystans 600m) wśród dziewcząt: 
I  miejsce Maja Górecka z  KSP 
Mariówka, II miejsce: Marlena 
Włodarczyk z  PSP 1 Przysucha; 
wśród chłopców: II miejsce Kac-
per Czyżewski  z  PSP 1 Przysu-
cha, III miejsce Bartosz Cisak 
z PSP 2 Przysucha.
W  kategorii dziewcząt rocznik 
2005-2004 na dystansie 1000m 
pięknie pobiegła i  zajęła III 
miejsce Amelia Dyk  z  PSP 2 
Przysucha.

uczennica Prywatnego Liceum Ogólno-
kształcącego im. sw. Królowej Jadwigi 
w  Mariówce – Katarzyna Wołynkiewicz 
wraz z  opiekunką prac konkursowych p. 
Marzeną Papis

uczennica Katolickiej Szkoły Podstawo-
wej w  Mariówce – Estera Mocarska wraz 
z opiekunką prac konkursowych p. Marze-
ną Papis

Nagrodzone uczennice ze szkół mariowskich – Estera Mocarska (druga od lewej) i  Katarzyna 
Wołynkiewicz (trzecia od lewej) wraz z jury

Biegli pamiętając o Hubalu Wśród gimnazjalistów ucznio-
wie PG w  Przysusze wywalczyli 
miejsca na podium. W kategorii 
rocznik 1999 na dystansie 1000m 
wśród dziewcząt III miejsce 
wywalczyła Natalia Nogańska, 
a  wśród chłopców na dystansie 
1500 m III miejsce zajął Daniel 
Ziomek.
W  klasyfikacji drużynowej 
szkół podstawowych uczniowie 
przysuskich szkół nie zawiedli. 
I  miejsce zajęła PSP Nr 1 Przy-
sucha, a III PSP Nr 2 Przysucha.
Zwycięzcy indywidualni otrzy-
mali medale, nagrody rzeczowe 

i  dyplomy, wszyscy uczestnicy 
otrzymali batoniki i soczki. Zwy-
cięzcy w klasyfikacji drużynowej 
otrzymali pamiątkowe puchary 
i dyplomy.
Organizator biegu – Gmina 
i  Miasto Przysucha dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do sprawnego i  bezpieczne-
go przeprowadzenia imprezy, 
a zwłaszcza służbie zdrowia, po-
licji i opiekunom grup.
Szczegółowe wyniki XXXV 
Biegu „Szlakiem Walk Hubal-
czyków” na stronie www.gmi-
naprzysucha.pl
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Rozmowa męża z żoną:
 – Piwo się skończyło! Skoczysz do sklepu?
 – Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze się wywrócę!
 – To kup w puszce, żeby się nie stłukło.

☺ ☺ ☺

Młody ojciec pcha wózek z wrzeszczącym, małym dzieckiem i mówi:
 – Uspokój się Wojtek, tylko się uspokój...
Przechodzeń mówi:
 – Ma pan cierpliwość do tego Wojtka, on cały czas wrzeszczy.
 – Nie. Wojtek to ja, a on to Jasio.

☺ ☺ ☺

Wsiada facet do zatłoczonego autobusu i krzyczy:
 – Proszę się odsunąć, jestem z bronią!
Ludzie wpadli w panikę, każdy kto może ucieka do tyłu, reszta po-
przyklejana do szyb. Gość odwraca się i mówi:
 – Bronia wchodź, jest miejsce.

☺ ☺ ☺

Rozmawiają dwaj koledzy z pracy:
 – Franek, dlaczego szef od tygodnia jest na ciebie taki zły?
 – Tydzień temu była impreza zakładowa i szef wzniósł toast: „Niech 
żyją pracownicy!”, a ja zapytałem: „Tak? A z czego?”

☺ ☺ ☺

Złodziej przegląda kobiece pisma, więc drugi go pyta:
 – Interesujesz się modą?
 – Nie, ale muszę wiedzieć, gdzie w przyszłym roku będą kieszenie

Dowcipy

Turniej z okazji dnia dziecka w Wieniawie
Reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej z  Klwowa gościnnie wzię-
ła udział w  turnieju piłkarskim 
w  Wieniawie. Turniej ten orga-
nizowany jest już po raz kolej-
ny a w bieżącym roku przy jego 
okazji zorganizowane zostały 
również pokazy promujące inne 
dyscypliny sportowe, takie jak: 
piłka ręczna, koszykówka czy 
zapasy w  stylu klasycznym. Im-
preza miała za cel promowanie 
zdrowego stylu życia a  dosko-
nałą do tego okazją był Dzień 
Dziecka. Zespół z  Klwowa wy-
stąpił w  składzie: Jakub Prusz-

Uczniowie Zespołu Szkół Sa-
morządowych w  Klwowie po 
raz kolejny pokazali, że potra-
fią grać w  piłkę nożną. 19 maja 
na Orliku w Lipinach odbyła się 
kolejna edycja turnieju piłkar-
skiego o  Puchar Wójta Gminy 
Odrzywół uczniów szkół gimna-
zjalnych. Drużyna reprezentu-

jąca naszą szkołę w skład której 
wchodzili: Damian Gaca, Jakub 
Pietraszewski, Damian Kac-
przak, Mateusz Pawelec, Seba-
stian Furmański, Michał Pianka, 
Marcin Sieczak, Karol Marche-
wa, Karol Firlej i Patryk Łukasik 
zajęła II miejsce. Turniej rozgry-
wany był systemem gry każdy 

z  każdym. Drużyna z  Klwowa 
walczyła z  gospodarzami oraz 
z  zespołem z  Przysuchy. Osta-
tecznie Puchar przypadł druży-
nie z Przysuchy, która pokonała 
obydwu konkurentów w  bezpo-
średniej rywalizacji.

Już na stracie nowego se-
zonu siatkarskiego z  do-
brej strony pokazał się 
pochodzący z  Przysuchy 
Michał Korycki.
W  maju rozpoczął się kolejny 
sezon siatkówki plażowej. Na 
boiska powrócił również przy-
susko – pucki duet – Michał 
Korycki/Jakub Jetke. Pierwsze 
zawody odbyły się w Starych Ba-
bicach 9 maja, w których Michał 
wystąpił, jednak z  innym part-
nerem – Pawłem Jedynakiem. 
Przysuszanie okazali się najlepsi 
w całym turnieju nie oddając ry-
walom nawet seta. Tydzień póź-
niej Korycki, już w parze z Jetke, 
zajęli 3 miejsce w Turnieju o Pu-

char Prezydenta Miasta Łodzi, 
pokonując między innymi tak 
utytułowane pary jak Kiernoz/
Malec i  Lewicki/Maziarek. 22 
maja nasi juniorzy rywalizo-
wali w  turnieju Eliminacyjnym 
do Mistrzostw Polski Seniorów 
w  Poznaniu. W  zawodach brały 
udział najlepsze pary z całej Pol-
ski. Michał Korycki i Jakub Jetke 
zostali sklasyfikowani ostatecz-
nie na 17 miejscu po porażce 
z  dużo bardziej doświadczoną 
parą Manios/Kujawiak. Kolejne-
go dnia młodzi siatkarze rywali-
zowali na drugim turnieju o Pu-
char Prezydenta Miasta Łodzi, 
gdzie potwierdzili dobrą formę 
zajmując 3 miejsce.

czyk, Maciej Łukasik, Paweł 
Śledź, Dominik Hajęcki, Jakub 
Przyborek, Sebastian Ciecho-
wicz, Wojciech Stolarek, Kamil 
Janus, Przemysław Liwiński, Łu-
kasz Piejak i wywalczył I miejsce 
w  całym turnieju. W  drodze do 
zwycięstwa zawodnicy z  Klwo-
wa pokonali zespoły z Wieniawy 
oraz zremisowali z  zespołem ze 
Skrzyńska. Za osiągnięty sukces 
serdecznie gratulujemy.

Po c z ąte k  s e z onu  w   s i at kówc e  pl a ż owej

TURNIEJ O  PUCHAR WÓJ-
TA GMINY ODRZYWÓŁ
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żeberka. Odstawiamy do lodówki na 
kilka godzin, najlepiej na noc. Rano za-
marynowane żeberka obsmażamy na 
oleju na złoty kolor, marynatę zacho-

wujemy. Tak przygotowane żeberka 
przekładamy do naczynia żaroodpor-
nego, zalewamy marynatą i  wkłada-
my do piekarnika. Pieczemy w  180°C, 

ŻEBERK A W PIK ANTNEJ MARY NACIE

Składniki:

Marynata:

Sposób wykonania:

• 1,5 kg żeberek wieprzowych 
(wcześniej zamarynowanych)

• oliwa do obsmażenia

• łyżeczka słodkiej papryki 
w  proszku (można dać do-
datkowo ostrą)

• kostka granulowanego czosnku W  pierwszej kolejności przygotowu-

jemy marynatę łącząc i  mieszając 

wszystkie składniki. Do marynaty 

wkładamy pocięte na mniejsze kawałki 

Kontakt: zajazd@zajazdlwowski.pl
tel. 505 063 080

• 2 łyżki miodu
• pół łyżeczki pieprzu cayenne
• kilka ziaren kolorowego pie-

przu
• pokruszony listek laurowy
• 2 łyżeczki zmielonego kmin-

ku
• łyżeczka soli
• 2 łyżki oliwy
• 2 łyżki sosu sojowego
• pół szklanki piwa

jakieś 60-90 minut.
Smacznego!

Poznaj nasz Bank!
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