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AGMINY:
• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa
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Przedstawiciele Zarządu Izby Euroazjatyckiej KZ-EURO-PL, jaka powstała w Warszawie. Od lewej: Sławomir Kruśliński – Wójt Gminy Radzanów, 
Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, Yerik Utembayev, ambasador Kazachstanu, Piotr Papis – Wójt Gminy Klwów

Dobrze sprzedać nasze  warzy wa
Piotr Papis – Wójt Gminy 
Klwów, został powołany do za-
rządu Izby Euroazjatyckiej KZ-
-EURO-PL, jaka powstała 19 
czerwca w Warszawie.
Skróty w  nazwie Izba Euroazja-
tycka KZ-EURO-PL odnoszą się 
do Kazachstanu, Europy i  Pol-
ski.
 – Zdaję sobie sprawę, że mu-
simy szukać nowych rynków 
zbytu na nasze warzywa, w  tym 
także na paprykę, z  której sły-
nie powiat przysuski i  cały re-
gion radomski. Przecież paprykę 
uprawia się także w  powiatach 
białobrzeskim, radomskim i  in-
nych. To podstawa utrzyma-

zania współpracy pomiędzy pol-
skimi a  kazachskimi przedsię-
biorcami w  obszarze rolnictwa 
– dodaje wójt Piotr Papis, który 
jest także reprezentantem Ogól-
nopolskiego Związku Producen-
tów Papryki, innych Warzyw 
i Owoców.
Związek ten niedawno rozpoczął 
działalność, ale już na starcie zo-
stał poparty przez znaczną gru-
pę rolników i  samorządowców. 
Do Rady Programowej Ogólno-
polskiego Związku Producen-
tów Papryki, innych Warzyw 
i Owoców weszli obok Piotra 
Papisa tacy przedstawiciele, jak: 
Wiktor Szmulewicz – Prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
Tomasz Matlakiewicz – Wice-
starosta Powiatu Przysuskiego, 
Ireneusz Gumowski – Wicesta-
rosta Powiatu Białobrzeskiego, 

WAŻNY POTENCJAŁ
Podczas spotkania założyciel-
skiego Izby Euroazjatyckiej 
w  Warszawie ambasador Yerik 
Utembayev opowiedział o  po-
tencjale gospodarczym i ofercie 
inwestycyjnej Kazachstanu.
Niektórzy w  Polsce mogą nie 
wiedzieć, że ten azjatycki kraj 
dynamicznie się rozwija, a  za-
soby naturalne Kazachstanu na-
leżą do jednych z  największych 
na świecie. Kazachstan jest ob-
szarowo siedem razy większym 
krajem niż Polska, ma ogrom-
ne zasoby między innymi ropy 
naftowej, gazu ziemnego, węgla 
kamiennego, miedzi i złota. Ka-
zachstan chce wspierać inwesto-
rów i stawia też na rozwój prze-
mysłu rolno – spożywczego.
 – Szukamy swoich możliwości 

takie osoby, jak Kazimierz Mar-
cinkiewicz, jeden z  najbardziej 
znanych ekspertów gospodar-
czych i były premier Polski. Sam 
Piotr Papis został zaproszony 
na obrady Izby do Warszawy po 
tym, jak wcześniej w  Klwowie 
gościł ambasador Kazachtanu 
Yerik Utembayev. Wówczas am-
basador spotkał się z  przedsta-
wicielem Grupy Producentów 
Warzyw i  Owoców „Polska Pa-
pryka” – Romanem Sobczakiem, 
a  także z  wójtem Piotrem Papi-
sem. Ambasador od razu zainte-
resował się możliwościami pro-
dukcyjnymi naszych rolników.
 – Szukamy możliwości nawią-

Robert Fidos – Wójt Gminy 
Borkowice, Sławomir Kruśliński 
– Wójt Gminy Radzanów, Mar-
cin Kozdrach – Wójt Gminy Sta-
ra Błotnica, Krzysztof Sobczak – 
Wójt Gminy Wieniawa, Marek 
Bielewski – Burmistrz Miasta 
i  Gminy Wyśmierzyce, Adam 
Bolek – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Białobrzegi, Bogusław Wło-
darczyk – Dyrektor Oddziału 
MODR w  Radomiu, Agnieszka 
Stępowska z  Instytutu Warzyw-
nictwa w Skierniewicach, Robert 
Składkowski – Prezes Zarządu 
Mazowieckiego Zrzeszenia Han-
dlu Przemysłu i Usług.

w  sektorze nowoczesnego prze-
twórstwa warzyw i  owoców. 
W  tej właśnie gałęzi przemysłu 
upatrujemy naszą szansę współ-
pracy. Takich kontaktów na 
pewno nie utworzą pojedynczy 
rolnicy, czy słabe związki – do-
daje Piotr Papis.
Podczas spotkania w Warszawie 
zjawili się przedstawiciele 76 
firm z  całej Polski związanych 
z  rolnictwem i  przetwórstwem. 
W  czasie obrad Izby Euroazja-
tyckiej do władz organizacji 
wszedł też wójt Piotr Papis.
-Powołanie mnie do kilkuosobo-
wego zarządu jest dla mnie wiel-
kim wyróżnieniem zwłaszcza, że 
w składzie Zarządu Izby znalazł 
się między innymi Kazimierz 
Marcinkiewicz, były premier 
Polski. Są też przedstawiciele bi-
znesu, organizacji handlowych. 
Podczas spotkania w Warszawie 
zjawili się przedstawiciele 76 
firm z  całej Polski związanych 
z  rolnictwem i  przetwórstwem. 
Przyszły klaster, miałby połą-
czyć sadowników, paprykarzy, 
producentów warzyw w  jedną 
silną organizację reprezentują-
cą nasze rolnictwo – mówi Piotr 
Papis.
Przypomnijmy, że Piotr Papis 
dobrze zna problemy rolnictwa 
i  uprawy papryki. Zanim został 
wójtem Klwowa był głównym 
specjalistą do spraw uprawy 
papryki w  Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego.
 – Przez 10 lat zajmowałem się 
między innymi wprowadzaniem 
nowości odmianowych i  tech-
nologicznych w  uprawach pa-
pryki. Dodajmy, że tych nowych 
odmian jest około 100 – dodaje 
Piotr Papis.
Dziś wójt stara się wraz z  in-
nymi pomóc polskiemu rolni-
ctwu, zwłaszcza w  sprawie eks-
portu papryki i  innych warzyw. 
Bo każdy wie, że nasze, polskie 
warzywa są smaczne, zdrowe 
i mogą być sprzedawane do wie-
lu krajów na świecie.

nia wielu tysięcy gospodarstw 
w  regionie radomskim i  chce-
my utworzyć bezpieczne rynki 
zbytu na naszą paprykę i  inne 
warzywa. Taki kraj jak Kazach-
stan, jeden z najbogatszych w tej 
części Azji, może być kuszącym 
rynkiem zbytu dla naszych pro-
duktów – mówi Piotr Papis, wójt 
Gminy Klwów.

ZWIĄZEK POPIERAJĄ 
SAMORZĄDOWCY
Udział przedstawiciela samo-
rządu z  naszego powiatu, czyli 
wójta Piotra Papisa w  tak eli-
tarnym środowisku, jak Izba 
Euroazjatycka była możliwa, 
dzięki energicznemu działaniu 
naszych producentów papry-
ki i  samego wójta. Dodajmy, że 
w  skład zarządu Izby Euroazja-
tyckiej wchodzą między innymi 
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Trzy boiska na lato
Dwa zmodernizowane boiska 
i  kolejne zbudowane od pod-
staw – to plan inwestycyjny na 
najbliższy czas, jaki realizuje 
gmina Klwów.
Gmina Klwów zapewniła pełny 
i kompleksowy dostęp do infra-
struktury sportowej wszystkim 
mieszkańcom. Teraz przyszedł 
czas na modernizację niektórych 
placów sportowych.
SŁUŻYŁY PRZEZ LATA

Blisko dziesięć lat temu gmina 
wybudowała dwa wielofunkcyj-
ne boiska przy szkołach. Jedno 
z  nich jest w  Klwowie, a  drugie 
szkole w Kłudnie.
 – Obiekt cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem młodzieży nie 
tylko z  terenu naszej gminy, ale 
również z  gmin ościennych – 
mówią w gminie.
Wielofunkcyjne boiska stanowią 
doskonałe zaplecze sportowe dla 
szkół. Po latach użytkowania 
przyszedł czas na naprawę.
-Sztuczna nawierzchnia się zu-
żyła i  trzeba wymienić na nową 
– mówi Piotr Papis, Wójt Gminy 
Klwów.
MODERNIZACJE

Prace modernizacyjne przy 

szkole podstawowej w  Kludnie 
właściwie już się zakończyły. Na 
tamtejszym boisku jest już nowa 
nawierzchnia. Dzieci będą mo-
gły korzystać z placu sportowego 
już w te wakacje.
Troche dłużej potrwają prace 
przy Zespole Szkół Samorządo-
wych imienia Lotników Polskich 
w Klwowie. Trzeba bedzie zdjąć 
uszkodzona nawierzchnię i  po-
lozyć nową. W tej szkole chodzą 
zarówno mlodsze dzieci do pod-
stawówki, jak i  starsze do gim-
nazjum. Boisko jest więc częściej 
eksploatowane.
KOŃCZĄ W DRĄŻNIE

Trzecim boiskiem, jaki bedzie 
gotowe juz w  najbliższym cza-
sie, to boisko w Drążnie. Jest tu 
niewielki plac, który będzie wy-
korzystywany przez sympatyków 
piłki nożnej. Pracownicy firmy 
wykonującej boisko juz ułożyli 
sztuczną nawierzchnię.
Pozostało jeszcze do wykonania 
ogrodzenie pełniące funkcje pił-
kochwytów oraz dojście do boi-
ska z kostki brukowej.
Niedługo będzie można tu bie-
gać i kopać piłkę przez całe wa-
kacje.

Piękna plaża, ciekawe wy-
cieczki, dyskoteki i  ogni-
ska – te i inne atrakcje cze-
kały na dzieci i  młodzież 
uczestniczące w  tegorocz-
nym letnim wypoczynku.
Cudownie rozpoczęły się wa-
kacje dla 90 uczniów z  terenu 
Gminy Klwów, które wzięły 
udział w koloniach letnich w Łe-
bie. W  dniach 28 czerwca – 11 
lipca dzieci ze szkół podstawo-
wych oraz gimnazjum wypo-
czywały nad polskim morzem. 
Na kolonistów czekała masa 
atrakcji: zwiedzanie Starówki 
Gdańskiej, Sarbska – Sea Park, 
zwiedzanie Słowińskiego Parku 
Narodowego, zwiedzanie stadni-
ny koni w  Nowęcinie, zwiedza-
nie Portu Jachtowego „Mariny”, 
portu morskiego i  rybackiego, 
zwiedzanie ruin Kościoła św. 
Mikołaja. Ponadto nie zabrakło 
również rozgrywek sportowych, 
konkursów, ogniska oraz dysko-
teki. Uczestnikom tegorocznych 
kolonii wyjątkowo dopisała po-
goda. Ciepła, słoneczna aura 
towarzyszyła uczniom niemal 
przez cały pobyt dzięki czemu 
nie zabrakło najważniejszego – 
kąpieli w  morzu i  plażowania. 
Dzieci wróciły wypoczęte, opa-
lone i  szczęśliwe. Życzymy, aby 
reszta wakacji również przynio-
sła wiele zabawy i wypoczynku.

Uczniowie z Gminy Klwów na wakacjach w słonecznej Łebie
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Wakacje z Muzeum im. Oskara Kolberga
Oferta dla dzieci, młodzieży, grup zorganizowanych i indywidualnych gości na najbliższy miesiąc.
• W każdą środę o godz. 1100 muzeum zaprasza na głośne czytanie baśni i bajek ludowych z tomów Baśnie, opowieści, gadki przez Oskara Kolberga 

zebrane oraz Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga. Zajęciom inspirowanym osobą i dokonaniami etnografa urodzonego w Przysusze będą 
towarzyszyć konkursy plastyczne na najciekawszą ilustrację postaci lub wydarzenia z bajek. Do dyspozycji zwiedzających – malowanki, puzzle, mu-
zyka i instrumenty ludowe z różnych regionów Polski oraz dla najmłodszych – tradycyjne zabawy przy muzyce.

• Cykl „Weekendowe spotkania w Muzeum”

5 lipca 2015, godz. 1200

„Wokół zabytków – poznajemy po-
wiat przysuski”. Propozycje wycie-
czek pieszych, rowerowych, samo-
chodowych. Zabytki architektury 
północnej części powiatu przysu-
skiego. Prowadzenie – Agnieszka 
Zarychta-Wójcicka.

19 lipca 2015, godz. 1500

„Warsztaty tkackie dla dzieci”. 
Uczestnicy zostaną zaopatrzeni 
w ramki tkackie i wełnę, poznają 
akcesoria i podstawy tradycyjnego 
tkactwa oraz wyroby opoczyńskie-
go tkactwa ludowego. Prowadzenie 
– Dominika Lefek.

25 lipca, godz. 1600

„Muzyka Oskara Kolberga”. Ope-
ry „Król pasterzy’ i „Scena w kar-
czmie”, pieśni i utwory fortepia-
nowe. Prezentacja materiałów 
filmowych i nagrań audio.
Prowadzenie – Katarzyna Markie-
wicz

26 lipca 2015, godz. 1600

„Etnograficzny obraz okolic Przysu-
chy”. Prelekcja, prezentacja ekspo-
natów z kolekcji Muzeum, projekcja 
filmów dokumentalnych. Prowadze-
nie – Katarzyna Markiewicz

Muzeum czynne: poniedziałek – piątek 730 – 1530; sobota – niedziela 1000 – 1800. Ceny biletów wstępu: bilet normalny – 5 zł, ulgowy i zbiorowy – 3 zł, rodzinny – 12 zł.

W  piątek 12 czerwca w  PLA-
CÓWCE PARTNERSKIEJ 
ALIOR BANKU W PRZYSUSZE 
ul. Grodzka 6 o godz. 18.30 zo-
stały ogłoszone wyniki konkur-
su pt. ZAPROJEKTUJ TARCZĘ 
Z  REKLAMĄ ALIOR BANKU 
W  FORMACIE A4. Zaprosili-
śmy do zabawy dzieci z  przed-
szkola w  wieku 5, 6 lat, oraz ze 
szkoły podstawowej z klas I– IV, 
mówi Anita Włodarczyk. Nagro-
dy, które przygotowaliśmy, były 
świetnym prezentem. Bardzo się 
cieszymy z  ilości prac, ponie-
waż jest ich 20. Wszystkie prace 
były fantastyczne, widać w nich 
było ogromne, zaangażowanie 
i przemyślenia na temat konkur-
su. Mieliśmy ogromny dylemat 
z  wybraniem najlepszych prac. 
Komisja konkursowa brała pod 
uwagę: poziom trudności, wiek, 
pomysłowość, estetykę wykona-
nych prac. Chcieliśmy, by każ-
dy uczestnik był zadowolony 

W poniedziałek 6 lipca do Klwo-
wa zawitała duża grupa rol-
ników ze Szwajcarii z  regionu 
Bern. Wycieczka zorganizowa-
na była przez tamtejszy odpo-
wiednik Izb Rolniczych. Grupa 
w  stałym składzie od kilku lat 
zwiedza kraje Europy chcąc po-
znać nie tylko krajobrazy, lokal-
ną kulturę, zwyczaje, ale przede 
wszystkim rozwój gospodarczy 
poszczególnych regionów rolni-
czych w danym kraju.
 Spotkanie w  Klwowie nie było 
przypadkowe. Dzięki coraz 
większej popularności zagłębia 
paprykowego o  naszej gminie 
słychać już nie tylko w kraju. Jak 
dowodzi ta wizyta czasem nawet 
problemy mają pozytywne stro-
ny. To właśnie medialny roz-
głos wokół embarga i  związane 
z nim kłopoty naszych rolników 
spowodowały, że za granicą tak 
głośno mówiono o  „Regionie 
Radomskim”, o  „Zagłębiu Pa-
prykowym”, i  o  Klwowie. Stąd 
wzięła się chęć Szwajcarów, by 
przez te kilka dni, które spędzają 
w  Polsce, przyjechać do naszej 
gminy. Chcieli zobaczyć, wręcz 
dotknąć jak u nas produkuje się 
paprykę oraz w jaki sposób trafia 
ona na sklepowe półki w Polsce 
i  Europie. I  tak oto pomiędzy 
oglądaniem Panoramy Racławi-
ckiej we Wrocławiu a  zwiedza-
niem Zamku Królewskiego 
w  Warszawie, Szwajcarzy zawi-
tali do Klwowa.
 W  imieniu mieszkańców gmi-
ny grupę przyjęła i  oprowadza-
ła była Radna Gminy Klwów 
– Jolanta Mazur, wraz z  V-ce 

DZIEŃ DZIECKA Z ALIOR BANKIEM
z  udziału w  konkursie, dlatego 
też dla wszystkich przygoto-
waliśmy nagrody główne oraz 
nagrody pocieszenia, a  także 
dyplomy z  podziękowaniami 
za udział i  zaangażowanie. Na-
grody główne: plecak + piórnik 
z  wyposażeniem, plecak + piór-
nik, 2x puzzle 3D, oraz nagrody 
pocieszenia.
Nagrody w główne w konkursie 
otrzymali:

I  miejsce – ZUZANNA PATY-
NA Z RUSZKOWCIC
II miejsce – KACPER KUC ZE 
SMOGORZOWA
III miejsce – MACIEJ PATYNA 
Z RUSZKOWIC
IV miejsce – KACPER WAL-
CZEWSKI Z WIENIAWY
Gratulujemy wszystkim zwy-
cięzcom i zapraszamy do udzia-
łu w kolejnych konkursach!

Rolnicy ze Szwajcarii z  wizytą w  Zagłębiu 
Paprykowym

Prezesem Grupy Producentów 
„Polska Papryka” – Andrzejem 
Sobczakiem. Gospodyni spot-
kania w  rzeczowy i  interesują-
cy sposób przedstawiła gminę 
Klwów, jej historię i  rozwój. 
Głównym punktem spotkania 
był wykład na temat produkcji 
i dystrybucji papryki oraz pokaz 
papryki pod osłonami. Goście 
zostali również zaproszeni przez 
prezesa spółki Andrzeja Sobcza-
ka, by obejrzeć siedzibę Grupy 
Producentów „Polska Papryka”. 
Prezes powiedział o  sposobie 
przyjmowania papryki, o  tym 
jak ważna jest jakość wyprodu-
kowanych warzyw, odpowied-
nie pakowanie i  oznakowanie 
towaru. Gospodarz podkreślił 
jak członkowie spółki pracują na 
dobre imię firmy i wspólny suk-
ces.
Atmosfera spotkania była nie-
bywale przyjemna. Szwajcarzy 
byli pozytywnie zaskoczeni tym 
jak bardzo różni się polskie rol-
nictwo i  polscy rolnicy od są-
siadów z  tzw. „Bloku Wschod-
niego”. Rok temu odwiedzali 
Rumunię, gdzie jak nam mówili 
– rolnictwo jeszcze „raczkuje”. 
Gdzie nie widać tak jak tu, po-
stępu technologicznego i rozwo-
ju gospodarstw.
 Na ręce gospodarzy spotka-
nia, Goście złożyli podzięko-
wania za serdeczne przyjęcie. 
Byli pod ogromnym wrażeniem, 
że tak mała gmina Klwów, jest 
tak zadbana, czysta i  przyjazna 
turystom. Na dalszą podróż 
po Polsce zabrali ze sobą miłe 
wspomnienia, uśmiechy ale 
przede wszystkim dobry wizeru-
nek naszych mieszkańców oraz 
Gminy Klwów.
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Za kończenie  roku szkolnego w K lwow ie
Zakończył się rok szkolny 
2014/2015!!! Na uroczystej aka-
demii, w  obecności pocztów 
sztandarowych, dyrekcji szko-
ły, przybyłych licznie rodziców 
i  młodszych kolegów ze swoi-
mi szkołami pożegnali się ucz-
niowie klasy szóstej Publicznej 
Szkoły Podstawowej i klasy trze-
ciej Publicznego Gimnazjum 
w Klwowie.
W  czwartek wszyscy uczest-
niczyli w  podniosłej Mszy Św. 
w  kościele parafialnym, następ-
nie uczniowie szkoły podsta-
wowej mieli swoją uroczystość. 
Na niej abiturienci odebrali 
świadectwo uzyskania wykształ-
cenia podstawowego, pamiąt-
kowe dyplomy, a  wyróżnieni 
z klas I – III (21 dzieci) nagrody 
książkowe. W  starszych klasach 
szkoły podstawowej 26 uczniów 
uzyskało średnią powyżej 4,75 
i dzięki temu otrzymało promo-
cje z wyróżnieniem, świadectwa 

„z  paskiem” i  nagrody książko-
we. Nagrodzono także uczniów 
ze stuprocentową frekwencją, 
wśród nich Jakuba Koryckie-
go z  klasy VI, który nie opuścił 
żadnego dnia od początku nauki 
w szkole podstawowej. Dyrektor 
szkoły Pani Edyta Sobczak wrę-
czyła także listy gratulacyjne ro-
dzicom Marii Tomczyk, Jakuba 
Koryckiego, Agaty Nowak, Pau-
liny Pańczak i  Wiktorii Sobani 
z klasy VI za wychowanie wzoro-
wych uczniów. Na zakończenie 
szóstoklasiści piosenką i  wier-
szem pożegnali szkołę i obejrzeli 
części artystyczną przygotowaną 
przez klasę V.
Podobny przebieg miała uroczy-
stość zakończenia roku szkol-
nego w  Publicznym Gimna-
zjum. Wyróżniono za celujące 
i  bardzo dobre wyniki w  nauce 
oraz wzorowe zachowanie 30 
uczniów wręczając świadectwa 
„z  paskiem” i  nagrody książko-

we. Listy gratulacyjne wręczono 
rodzicom następujących absol-
wentów: Dominiki Janczewskiej, 
Pauliny Kucharskiej, Karoliny 
Lichowskiej, Weroniki Sobczak, 
Łukasza Kopczyńskiego, Karola 
Marchewy, Piotra Szymaniaka 
i  Klaudii Ślusarczyk z  klasy IIIa 
oraz Aleksandry Fijołek, Alek-
sandry Ulawskiej, Macieja Wię-
ckowskiego, Eweliny Kowalskiej, 
Magdaleny Rek, Karoliny Ante-
czek z klasy IIIb.
W  obydwu szkołach rozstrzyg-
nięto coroczny konkurs na 10 
najlepszych sportowców, któ-
rzy otrzymali wartościowe upo-
minki ufundowane przez Wójta 
Gminy – Piotra Papisa. Dyrektor 
szkoły podziękowała rodzicom 
aktywnie pracującym w  Radzie 
Rodziców i  wręczyła dyplomy 
pamiątkowe. Za nami kolejny 
rok nauki – teraz czas na waka-
cyjny wypoczynek.

DNI JĘZYKÓW OBCYCH (kl. IIIA), Ewelina Kowalska (kl. 
IIIB)
II miejsce – Karolina Lichowska 
(kl. IIIA)
III miejsce – Magdalena Rek (kl. 
IIIB) i  Michał Urbańczyk (kl. 
IIIB).
W tej kategorii znalazły się także 
wyróżnienia dla: Klaudii Stefań-
czyk (kl. IIIB), Klaudii Ślusar-
czyk (kl. IIIA), Ewy Kośli (kl. 
IIIA) i  Weroniki Sobczak (kl. 
IIIA).
Na zakończenie apeli rozstrzyg-
nięto wcześniej ogłoszone kon-
kursy językowe. Pierwszym 
z  nich był ogłoszony konkurs 
z języka angielskiego o tematyce 
związanej ze świętem Świętego 
Patryka. Kolejnym był konkurs 
wiedzy z  języka angielskiego 
oraz konkurs wiedzy historycz-
nej z  języka niemieckiego. Ten 

ostatni został zorganizowany 
przez panią Ewelinę Łaski i  cie-
szył się ogromnym zaintereso-
waniem wśród młodzieży klas 
drugich, gdzie zostały wyłonio-
ne, aż cztery pierwsze miejsca 
dla: Weroniki Rogulskiej, Kingi 
Kośki, Ilony Oracz oraz Eweli-
ny Myziak.
Warto także dodać, że każdy 
zwycięzca, czy uczeń biorący 
udział w apelu został nagrodzo-
ny drobnym upominkiem w po-
staci kubka, długopisu, piórnika, 
czy smyczki. Te drobne nagrody 
zostały pozyskane dzięki współ-
pracy z wydawnictwem MacMil-
lan.
Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy oraz za-
praszamy do wspólnej zabawy 
już w kolejnym roku.

W  Zespole Szkół Samorządo-
wych w  Klwowie obchodzono 
dni języków obcych zorgani-
zowane przez panie Karolinę 
Głuch, Ewelinę Łaski oraz Bar-
barę Ogińską. W  tych dniach 
szkoła zamieniła się w  koloro-
wą placówkę obcojęzyczną. Na 
wszystkich drzwiach sal klaso-
wych rozwieszone zostały pla-
katy z  różnymi krajami, które 
specjalnie na tę okazję zostały 
przygotowane przez wszystkich 
uczniów szkoły. Z  plakatów 
można było się dowiedzieć jaka 
flaga towarzyszy danemu krajo-
wi, z czego słynie oraz jak brzmi 
słowo „dzień dobry” w  danym 
języku. Na zakończenie obcho-
dów, na sali gimnastycznej odbył 
się specjalnie przygotowany apel 
dla uczniów szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum. W trakcie jego 
trwania uczniowie wzięli udział 
w quizie, gdzie w trzyosobowych 
grupach odpowiadali na pyta-
nia związane z  różnymi kraja-
mi, m.in. gdzie mieszka królowa 
Anglii czy jak w języku włoskim 
brzmi słowo „cześć”. Każde pyta-
nie zawierało trzy odpowiedzi – 
jedną poprawną, a  dwie błędne. 
Wszystkie grupy świetnie pora-

dziły sobie z  zadaniem. Wśród 
uczniów szkoły podstawowej 
ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się wcześniej ogłoszony 
konkurs na najciekawszy strój 
regionalny państwa obcojęzycz-
nego. Dzięki szanownemu jury 
pod kierunkiem pani Izabeli 
Niemirskiej wyłoniono zwycięz-
ców:
Uczniowie klas I – III:
I miejsce – Łukasz Litwiński (kl. 
III) – Szkocja
II miejsce – Oliwia Wójcik (kl. 
IA) – Szwecja
III miejsce – Adrian Wilk (kl. II) 
– Hiszpania
Uczniowie klas IV – VI
I  miejsce – Szymon Litwiński 
(kl. V) – Francja
II miejsce – Sebastian Ciecho-
wicz (kl. V) – Szkocja
III miejsce – Amelia Biskup (kl. 
IV) – Stany Zjednoczone
Wśród uczniów gimnazjum 
świetnie sprawdziło się karaoke. 
Uczennice z  klas drugich przy-
gotowały różne piosenki w  ję-
zyku angielskim i  niemieckim. 
Dziewczęta wspaniale poradziły 
sobie z zadaniem, a głos niektó-
rych wzruszył nie jednego ucz-

Wielk i  Pik nik Rodzinny
1 czerwca 2015 został zorgani-
zowany w  naszej szkole Piknik 
Rodzinny. Łączył trzy ważne 
uroczystości naszej społeczności 
szkolnej : Dzień Dziecka, Dzień 
Matki oraz Dzień Ojca. Jak na 
prawdziwy piknik przystało było 
barwnie i wesoło. Wspaniała po-
goda, przyjazna atmosfera i  do-
bry humor szybko stawały się 
zaraźliwe.
Imprezę rozpoczęła część ar-
tystyczna przygotowana przez 
uczniów klas I  – III pt. „Witaj-
cie w  naszej bajce”. Uczniowie 
swoim występem pragnęli po-
dziękować rodzicom za ich mi-
łość i za to, że zawsze przy nich 
są w chwilach szczęścia i wtedy, 
gdy potrzebują ich rodziciel-
skiej rady. Przebrani w bajkowe 
kostiumy w  niezwykłej scenerii 
przedstawiali scenki z  różnych 
baśni i bajek. Recytowali wiersze 
z  życzeniami dla mam, śpiewali 
piosenki i tańczyli. Wszyscy go-

ście z zaciekawieniem i skupioną 
uwagą słuchali przygotowane-
go programu artystycznego. Na 
zakończenie dzieci odśpiewały 
tradycyjne Sto lat i  przy dźwię-
kach pięknej muzyki wręczyły 
swoim rodzicom czerwone róże. 
Wszystkim zebranym przepięk-
ne życzenia i podziękowania zło-
żyła Pani Dyrektor Edyta Sob-
czak i obdarowała dzieci z okazji 
ich święta słodką niespodzianką. 

Do życzeń dołączyła się również 
Pani wicedyrektor Małgorzata 
Kopczyńska.
 Po występach wszyscy udali 
się na piknik, na którym piekli 
kiełbaski przy ognisku wspania-
le razem się bawili. Atmosfera 
towarzysząca uroczystości była 
bardzo ciepła, pełna radości 
a także wzruszeń.
Uroczystość przygotowały panie 
uczące w klasach I – III.

nia i nauczyciela.
Rozstrzygnęliśmy także konkurs 
na najciekawszy plakat kraju ob-
cojęzycznego. Uczniowie mieli 
za zadanie przygotować dowolną 
techniką plakat wybranego przez 
siebie kraju.
I tak w szkole podstawowej swo-
je miejsca zdobyli:
I  miejsce – Amelia Szklarczyk 
(kl. IV)
II miejsce – Paulina Pańczak (kl. 
VI)
III miejsce – Karolina Sobczak 
(kl. V)
Wśród uczniów gimnazjum:
I  miejsce – Paulina Kucharska 
(kl. IIIA), Dominika Janczewska 
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Tegoroczny Dzień Dziecka 
w PSP w Kłudnie upłynął w cha-
rakterze wycieczek i  wyjazdów, 
które są dla uczniów doskona-
łym połączeniem ciekawej przy-
gody z nauką.
 2 czerwca dzieci z  Oddziału 
Przedszkolnego wraz z  rodzica-
mi uczestniczyły w wyjeździe do 
Hula Parku w  Radomiu. Mogły 
tam bawić się na licznych zjeż-
dżalniach, konikach, trampo-
linach czy w  kolorowych base-
nach z kuleczkami.
Oprócz zabaw, na dzieci czeka-
ło wiele atrakcji, np. malowanie 
twarzy, czy wykonanie ołówko-
wej kukiełki.
 27 maja uczniowie z klas I – III 
byli uczestnikami wycieczki do 
Kielc. Po drodze odwiedzili Mu-

zeum im. „Orła Białego’’ w Skar-
żysku – Kamiennej, w  którym 
oglądać można jedną z najwięk-
szych kolekcji militariów w Pol-
sce. Po przybyciu na miejsce 
dzieci zwiedzały Muzeum Zaba-
wek i Zabawy, a w Manufakturze 
Magia Karmelu mogły same wy-
konać własnego lizaka i  otrzy-
mały dyplom Małego Karmela-
rza.
Na Kadzielni oglądały amfiteatr 
na ponad 5 tysięcy miejsc, a dro-
dze powrotnej w Zagnańsku, je-
den z najstarszych dębów w Pol-
sce – „Dąb Bartek’’.
 1 czerwca młodzież klas IV – VI 
bawiła się i rywalizowała na krę-
gielni w Przysusze.
Dalszą część dnia uczniowie 
z wychowawcami spędzili na za-

jęciach terenowych w rezerwacie 
przyrody nieożywionej „Skałki – 
Piekło’’ pod Niekłaniem.
Wśród okazałego drzewostanu 
odkrywali kolejno pojedyncze 
i  grupowe skały rozrzucone na 
długości ok. 1 kilometra, wystę-
pujące w  postaci bardzo osobli-
wych form : grzybów, kominów, 
urwisk i  stołów. Wysokość tych 
skał dochodzi do 8 metrów, 
a ukryte w gęstym lesie na wzgó-
rzu, ze swoimi przedziwnymi 
kształtami wydały się wszystkim 
wyjątkowo urokliwe.
Dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły był to więc dzień wyjąt-
kowy, pełen wrażeń, niespodzia-
nek, uśmiechu i dziecięcej rado-
ści.

26 czerwca 2015 roku w  Pub-
licznej Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w  Kłudnie 
odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego.
Na początek uczniowie klasy V 
wierszem i  piosenką pożegna-
li absolwentów szkoły. Następ-
nie klasa VI, żegnając szkolne 
mury, przedstawiła przygotowa-
ny program artystyczny, podczas 
którego złożyła ślubowanie na 
sztandar oraz zatańczyła polo-
neza. Następnie odbyła się część 
oficjalna, podczas której p. dy-
rektor i  wychowawcy wręczali 
wyróżnionym uczniom świade-
ctwa i nagrody.
Bardzo wzruszającym momen-
tem było wręczenie świadectw 
ukończenia szkoły podstawowej 
uczniom klasy VI, nie obyło się 
bez łez. Pani dyrektor podkre-
śliła, że bardzo ciężko żegna się 
każdą klasę tym bardziej taką, 
w  której prawie 70 % uczniów 
kończy szkołę z  wyróżnieniem, 
wszyscy uczniowie mają na świa-
dectwie zachowania wzorowe 
i  która osiąga tak wysokie wy-
niki na sprawdzianie zewnętrz-
nym. Co roku wyniki szkoły na 
sprawdzianie są bardzo dobre, 
jednak w  tym roku formuła 
sprawdzianu uległa zmianie. Po 
raz pierwszy uczniowie pisali 
sprawdzian z  3 przedmiotów: j. 
polskiego, j. angielskiego i  ma-
tematyki. Ze wszystkich części 
sprawdzianu uczniowie osiąg-
nęli wynik znacznie wyższy niż 
średnia gminy czy powiatu a na-
wet wyższy niż średni wynik 
kraju. Pani dyrektor pogratulo-

Aktywnie i wesoło – Dzień 
Dziecka w szkole w Kłudnie

Zakończenie roku w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Kłudnie

wała uczniom tych wspaniałych 
wyników oraz podziękowała na-
uczycielom i  uczniom, za cięż-
ką pracę z  której efektów wszy-
scy się bardzo cieszą. Wręczone 
również zostały listy gratula-
cyjne rodzicom wyróżnionych 
uczniów oraz dyplomy z podzię-
kowaniami za aktywną pracę na 
rzecz szkoły.

Na zakończenie p. dyrektor ży-
czyła wszystkim radosnych, sło-
necznych, beztroskich a  przede 
wszystkim bezpiecznych waka-
cji.
Po ceremonii zakończenia ucz-
niowie udali się do klas na ostat-
nie przedwakacyjne spotkanie, 
gdzie otrzymali od wychowaw-
ców świadectwa.

9 czerwca w  Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Kłudnie odbył 
się piknik rodzinny. Łączył trzy 
ważne uroczystości społeczności 
szkolnej: Dzień Dziecka, Dzień 
Matki oraz Dzień Ojca. Jak na 
prawdziwy piknik przystało było 
barwnie i  wesoło. Całą impre-
zę rozpoczęła część artystyczna 
przygotowana dla przybyłych 
rodziców. Uczniowie pięknie 
zaprezentowali się, śpiewając 
piosenki i recytując wiersze. Nie 
zabrakło również tańca, podczas 
którego dzieci wykazały się nie-
zwykłymi umiejętnościami.
 Kolejnym punktem uroczysto-

ści były zawody sportowe, w któ-
rych dzieci jak i rodzice mogli ze 
sobą rywalizować. Radość była 
ogromna, a  zabawa naprawdę 
udana, tym bardziej, że dorośli, 
a  zwłaszcza tatusiowie wykazali 
wielkie zaangażowanie w  kon-
kursach sprawnościowych.
 Aby sił nie brakowało wszyscy 
częstowali się kiełbaskami z gril-
la, chłodną herbatką i pysznymi 
pączkami.
 To był mile spędzony, atrak-
cyjny i  ciekawy dzień, a  to dla-
tego, że wszyscy, a  więc rodzice 
z  dziećmi oraz nauczyciele, byli 
gospodarzami uroczystości.

Piknik rodzinny 
w PSP w Kłudnie
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J a r m a r k i  S k r z y n e c k i e
28 czerwca b.r. w Skrzynnie Gm. 
Wieniawa odbyła się wspaniała 
impreza – Jarmarki Skrzyneckie. 
Organizatorami festynu było 
Lokalne Stowarzyszenie Ko-
biet Skrzynno oraz wójt gminy 
Wieniawa – Pan Krzysztof Sob-
czak. Impreza została częściowo 
sfinansowana z  funduszy FIO 
Mazowsze Lokalnie, w  ramach 
projektu „Jarmarki Skrzyneckie”, 
którego autorkami są kobiety ze 
Stowarzyszenia. „Jarmarki” roz-

poczęły się występem pań z Lo-
kalnego Stowarzyszenia Kobiet. 
Następnie na scenie pojawiły się: 
Zespół Śpiewaczy „Wrzosowian-
ki” z  Wrzosu, Zespół Ludowy 
z  Biniędzic, Zespół „Wieniawa”, 
Młodzieżowy Zespół Ludowy 
„Wolanianki” z  Wolanowa, Ka-
pela Jana Wochniaka, Kapela 
Braci Tarnowskich, Kapela Wie-
sławy Gromadzkiej, Zespół „Ku-
kułeczki” ze Skrzyńska a  także 
Dziecięcy Zespół Ludowy dzia-

łający przy Szkole Podstawowej 
we Wrzosie. Gromkie brawa 
i  owacje zebrały występy Bab-
skiej Rzeczpospolitej z  Klwowa. 
Wszystkie zespoły wspaniale 
się zaprezentowały. Repertuar 
był bardzo zróżnicowany – były 
piosenki cygańskie, najpiękniej-
sze polskie przeboje, była piękna 
muzyka ludowa oraz utwory lo-
kalnych poetów. W  trakcie im-
prezy rozegrane zostały mecze 
piłki siatkowej o  puchar wójta 

28 czerwca w  Nieznamiero-
wicach miały miejsce kolejne 
obchody Nocy Świętojańskiej. 
Piknik odbył się na placu szkol-
nym przy Niepublicznej Szkole 
Podstawowej im. św. Andrzeja 
Apostoła w Nieznamierowicach. 
Dzięki pomocnej dłoni sponso-
rów udało nam się zorganizować 
wspaniałą zabawę dla lokalnej 
społeczności i zaproszonych go-
ści. W pikniku aktywnie uczest-
niczyli nie tylko członkowie 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Nieznamierowice, ale także na-
uczyciele i dzieci z Niepublicznej 
Szkoły i Przedszkola im. św. An-
drzeja Apostoła w Nieznamiero-
wicach, zespoły ludowe z  Przy-
stałowic Małych i Gałek, Babska 
Rzeczpospolita z  Klwowa oraz 
Seniorki z  Nieznamierowic. 
Oprócz występów wokalnych 
i tanecznych zorganizowane były 
także konkursy z nagrodami dla 

dzieci i  dorosłych. O  godzinie 
19.00 miał miejsce przemarsz 
nad rzekę Drzewiczkę, gdzie tra-
dycji stało się zadość i zapłonęła 
tzw. „Sobótka”, po której wszyscy 
wrócili na plac szkolny na dalszą 
część pikniku, którą była zaba-
wa dyskotekowa. Wszystkich 
nas bawili zespoły Zed Is Dead 
z Białobrzeg oraz CDN. Zabawa 
trwała do północy i  przebiegła 
w wesołej atmosferze.
Wszystkim i  każdemu z  osobna 
chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować za uczestnictwo w Pikni-
ku i za pomoc przy jego organi-
zacji. Szczególne podziękowania 
kierujemy na ręce Wójta Klwowa 
Pana Piotra Papisa, Prezesa Fun-
dacji Sportowa Polska Pana Da-
riusza Danilczuka oraz wszyst-
kich sponsorów, dzięki którym 
mogliśmy znowu przeżywać ob-
chody Nocy Świętojańskiej.

gminy Wieniawa oraz mecze ju-
niorów w  piłce nożnej. Można 
było także podziwiać rękodzieło 
ludowe na pokazie prac lokalne-
go rzeźbiarza oraz wikliniarza. 
Na najmłodszych czekały dar-
mowe dmuchane zamki oraz plac 
zabaw. Można było także skosz-
tować tradycyjnych lokalnych 
potraw, które przygotowały pa-
nie z  Lokalnego Stowarzyszenia 
Kobiet Skrzynno. Wieczorem na 
scenie pojawiły się zespoły disco 
polo – „Paradise”, „Tarzan Boys” 
oraz gwiazda wieczoru – zespół 
„Cassino”. Kapele te poderwały 

licznie zgromadzoną publicz-
ność do tańca. Wspaniała zaba-
wa trwała do późnych godzin 
nocnych. Jarmarki Skrzyneckie 
były największą – jak dotąd – 
imprezą plenerową zorganizo-
waną w  Skrzynnie w  ostatnich 
latach. Dawno nie było tutaj tak 
wielu wspaniale bawiących się 
ludzi. Na pewno pozostanie ona 
na długo w  pamięci wszystkich 
widzów. Organizatorzy zapowie-
dzieli podobną imprezę za rok, 
zwłaszcza, że w 2016 roku przy-
pada 950 – lecie Skrzynna.

Za nami kolejne obchody Nocy Świętojańskiej
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Now y  z bi or n i k 
w   K ł u d n i e
Zakończyła się rekultywacja sta-
wu w Kłudnie na terenie gminy 
Klwów.
Zarośnięty do tej pory staw zo-
stał całkowicie oczyszczony, 
skarpy wyrównane, wały umoc-
nione. Ciężki sprzęt zakończył 
już pracę. Staw wraz z  przyle-
głym terenem zyskał nowy wy-
gląd. Z  czasem całość zyska na 

urodzie a po napełnienieu zbior-
nika wodą będzie on zarybiony. 
Dzięki temu cała miejscowość 
wypięknieje, a  sam zbiornik, 
stanowiący niejako wizytówkę 
miejscowości, będzie miejscem 
gdzie niewątpliwie można bę-
dzie miło spędzić czas, np. na 
wędkowaniu.

Projekt pod nazwą „My się 
pracy nie boimy naszą wioskę 
upiększymy” dostał dofinanso-
wanie w  ramach Programu FIO 
Mazowsze Lokalnie 2015. Reali-
zatorem tego zadania jest grupa 
nieformalna z  Nieznamierowic, 
natomiast wnioskodawcą Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Niezna-
mierowice. Celem tego przed-
sięwzięcia jest poprawa estetyki 
miejscowości, dbałość o  własne 
posesje i ogrody, integracja spo-
łeczeństwa oraz podejmowanie 
wspólnych inicjatyw na rzecz 

28 czerwca 2015 r. w godzinach 
popołudniowych odbył się Wa-
kacyjny Piknik w  Janikowie. 
Warto zauważyć, że impreza 
ta była spontanicznym ruchem 
społeczeństwa w  Janikowie 

i  została zorganizowana bez 
użycia jakichkolwiek środków 
zewnętrznych a  jedynie dzięki 
hojności samych mieszkańców. 
Organizatorzy zapewnili przy-
byłej publiczności szeroki wa-

chlarz występów oraz darmowy 
poczęstunek. Podczas Pikniku 
wystąpili: Zespół akordeono-
wy Szkoły Muzycznej I  stopnia 
w Ruszkowicach, Kapela ludowa 
Pana Andrzeja Malika, Kapela 

Ludowa Pana Jana Maraska, Po-
wiatowa Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Vox Cordium z Przysuchy 
oraz Zespół Młodych Muzyków( 
w  składzie: Magdalena Mar-
chewa, Jakub Mandecki, Kac-

Inicjatywy oddolne – FIO 
Mazowsze Lokalnie 2015

rozwoju lokalnego. W  ramach 
projektu zorganizowane zosta-
ną zajęcia dla dzieci, konkurs 
na najładniejszy ogród oraz za-
gospodarowanie centrum wsi 
Nieznamierowice poprzez nasa-
dzenie różnorodnych krzewów 
i  kwiatów. Realizacja projektu 
wpłynie korzystnie na poprawę 
stanu czystości, ładu i porządku 
miejscowości, a  także podniesie 
walory estetyczne poszczegól-
nych posesji. Dzięki tym zało-
żeniom wzrośnie atrakcyjność 
turystyczna i  gospodarcza Nie-
znamierowic.
Kolejne przedsięwzięcie reali-
zowane w  Nieznamierowicach 
to „Sportowa rewolucja” reali-
zowane przez grupę nieformal-
ną – aktywnych liderek, które-

go wnioskodawcą jest Fundacja 
Sportowa Polska. Projekt ma na 
celu zagospodarowanie wolnego 
czasu mieszkańcom wsi w okre-
sie letnim, uprawianie zdrowego 
trybu życia i  integracje lokalną. 
Cel ten będzie realizowany po-
przez organizację rajdu rowe-
rowego, pikniku sportowego, 
biegów przełajowych i  spływu 
kajakowego po rzece Drzewicz-
ce. Organizacja imprez o  cha-
rakterze sportowych zaintere-
suje młode pokolenie sportem, 
zintegruje mieszkańców do 
wspólnego spędzenia czasu.
 Oddolne inicjatywy realizowane 
na terenach wiejskich pokazują, 
że społeczność lokalna potrafi 
zjednoczyć się w  działaniu na 
rzecz swoich „małych ojczyzn”.

Wa k ac y jny  Pi k n i k  w   Ja n i kow ie per Cichawa, Dawid Cichawa). 
Pomiędzy występami zostały 
zorganizowane konkursy z  na-
grodami dla dzieci i  dorosłych. 
Po przewidzianych występach 
nastąpiło wspólne muzykowa-
nie kapel ludowych z  uczestni-
kami Pikniku. Wakacyjny Pik-
nik w  Janikowie pokazał przede 
wszystkim jedno, a  mianowicie, 
że społeczeństwo potrzebuje 
aktywizacji i  dania możliwości 
spotkania i  integracji. Najwięk-
sze podziękowania należą się 
Panu Witoldowi Bykowskiemu, 
że potrafił scalić mieszkańców, 
zachęcić do wspólnego działa-
nia co w  rezultacie dało efekt 
niewspółmiernie większy niż ta 
kilku godzinna impreza.
Gorące podziękowania dla 
wszystkich którzy w  większym 
lub mniejszym stopniu byli za-
angażowani w organizację, a dla 
mieszkańców Janikowa i  oko-
licznych miejscowości za udział 
w  Wakacyjnym Pikniku. Mam 
nadzieję że impreza ta wejdzie 
na stałe do kalendarza imprez 
w Janikowie.

Waldemar Cichawa
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16. Dni Przysuchy  56. Dni Kolbergowskie

Muzyczny weekend w Przysusze
Pierwszy weekend czerw-
ca mieszkańcy Przysu-
chy tradycyjnie spędzają 
pod hasłem dobrej mu-
zyki i  wspólnej zabawy. 
W  gronie rodzin i  przyja-
ciół obchodzą święto mia-
sta i  uczestniczą w  prze-
glądzie folkloru. W  tym 
roku, w pierwszy czerwco-
wy weekend przysuszanie 
świętowali 16. Dni Przysu-
chy i  56. Dni Kolbergow-
skie.
Sobota z  Czerwonymi Gi-
tarami
W  sobotę 6 czerwca, w  parku 
miejskim w  Przysusze było sło-
necznie, kolorowo i  gwarno. 
Najmłodszych kusiły pompo-
wane zjeżdżalnie, powiewające 
balony i stoiska ze słodkościami. 
Smakowicie pachniały potrawy 
z  grilla, a  świąteczną atmosferę 
podkreślały prezentowane wyro-
by miejscowych rzemieślników 
i  twórców ludowych. W  parko-
wej muszli jako pierwszy wystą-
pił zespół The Nobs. Zabrzmiało 
ostrym rockiem, by następnie 
zgromadzoną publiczność w na-
strój operetek, marszów i muzyki 
rozrywkowej wprowadziła Przy-
suska Orkiestra Dęta. Tego dnia 
miasto odwiedziło wielu gości 
z  terenu powiatu przysuskiego, 
a  także z  Radomia, Końskich 
czy Opoczna. Byli przedstawi-
ciele powiatowych i  gminnych 
władz samorządowych, Lokal-
nej Grupy Działania „Razem dla 
Radomki” z  prezesem Cezarym 
Nowkiem, włodarze zaprzyjaź-
nionych miast i  gmin, a  wśród 
nich liczna grupa radnych Rady 
Miejskiej Nałęczowa z  Burmi-
strzem Andrzejem Ćwiekiem.
Dla uatrakcyjnienia święta orga-
nizatorzy zaprosili w  tym roku 
zespół CDN, a gwiazdą wieczoru 

były Czerwone Gitary. Tu warto 
wspomnieć, że wokalista Czer-
wonych Gitar Jerzy Skrzypczak 
w  bardzo pochlebnych słowach 
pochwalił aranżację i wykonanie 
granych utworów przez Przysu-
ską Orkiestrę Dętą. Muzycy jak 
i  ich dyrygent Marek Kowalski 
mogą być z  siebie dumni. Do-
dajmy, że w  przeddzień sobot-
niego festynu, w Domu Kultury 
w  Przysusze, z  okazji 16. Dni 
Przysuchy odbył się piękny kon-
cert Nauczycielskiego Chóru 
Canto i  turniej brydża sporto-
wego, a na stadionie MKS Oskar 
mecz piłki nożnej oldboyów.
16. Dni Przysuchy upłynęły pod 
znakiem dobrej muzyki, świet-
nego humoru i wspólnej zabawy 
do późnych godzin wieczornych.

Niedziela z folklorem
32 zespoły śpiewacze, 20 kapel 
ludowych, 16 solistów śpiewa-
ków i  6 solistów instrumentali-
stów uczestniczyło w  XVI Ma-
zowieckim Przeglądzie Folkloru 
podczas 56. Dni Kolbergowskich 
w Przysusze. Przegląd uświetniły 
występy Kapeli Nałęczowskiej, 
Studenckiego Zespołu Pieśni 
i  Tańca Politechniki Rzeszow-

skiej „Połoniny” oraz dziecię-
cych zespołów ludowych „Kuku-
łeczki” ze Skrzyńska i  „Plejada” 
z Przytyka.
W  niedzielę 7 czerwca do Przy-
suchy przybyło łącznie ponad 
400 wykonawców. To znacznie 
więcej niż w  latach poprzed-
nich. Po sobotnim wieczorze 
upływającym w  rytmach rocka, 

muzyki rozrywkowej i  biesiad-
nej, niedziela należała do ober-
ka, poleczki, ludowych pieśni 
i dowcipnych przyśpiewek. Wy-
konawców oceniało jury w skła-
dzie: przewodniczący Adolf 
Krzemiński z  Urzędu Marszał-
kowskiego, Anna Borucka-Szot-
kowska z Programu II Polskiego 
Radia i prof. dr hab. Piotr Dah-

lig z Instytutu Muzykologii Uni-
wersytetu Warszawskiego.
Wśród nagrodzonych wykonaw-
ców byli: w  kategorii zespołów 
śpiewaczych I  nagrodę otrzy-
mał Zespół Śpiewaczy „Ostałki” 
z  Ostałówka, w  kategorii kapel 
ludowych Kapela Jana Kmity 
i Pańczaków z Przystałowic Ma-
łych, w  kategorii soliści instru-
mentaliści Zdzisław Kwapiński 
z Radomia, a w kategorii soliści 
śpiewacy Krystyna Krajewska 
z Łaguszowa.
Ponadto na ogólnopolski Festi-
wal Kapel i  Śpiewaków Ludo-
wych w  Kazimierzu nad Wisłą 
pojadą: soliści śpiewacy Marian-
na Fidos z Ruszkowic i Krystyna 
Krajewska z  Łaguszowa, soliści 
instrumentaliści Stefan Dziu-
biński z Radomia i Ryszard Wla-
zło z Dąbrowy Górniczej, Kapele 
Jana Kmity i Pańczaków z Przy-

stałowic Małych, Józefa Kędzier-
skiego z  Rdzowa oraz Henryka 
Zawadzkiego ze Strzałkowa, po-
nadto Zespoły Śpiewacze z Mie-
ziączki i „Kumosie” z Sadku.
Wyróżnionym dyplomy i nagro-
dy wręczali: zastępca Burmistrza 
Przysuchy Adam Pałgan, prezes 
Towarzystwa Kulturalnego im. 
Oskara Kolberga w Przysusze Je-
rzy Kwaśniewski, reprezentują-
cy sponsora uroczystości – Bank 
Spółdzielczy w Przysusze – pre-
zes Zarządu Marian Grzegor-
czyk i  wiceprezes Halina Wilk 
oraz przewodniczący jury XVI 
Mazowieckiego Przeglądu Folk-
loru Adolf Krzemiński.
W  czasie przeglądu, trwające-
go kilkanaście godzin, wierna 
przysuska publiczność nie próż-
nowała. Kapele grały, a  skoczne 
rytmy zachęcały do tańca. Jak 
co roku, podczas Dni Kolber-
gowskich, przysuski park był 
jedną, wielką muzyczną estradą. 
Jej godnym uzupełnieniem była 
możliwość zwiedzenia w  Muze-
um im. Oskara Kolberga wystawy 
biograficznej „Oskar Kolberg” 
oraz uczestniczenia w  warszta-
tach rękodzieła prowadzonych 
przez twórczynie ludowe czy też 

obejrzenia filmów dokumental-
nych Piotra Baczewskiego o mu-
zykantach radomskich.
Na organizację Dni Kolbergow-
skich Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga w  Przysu-
sze, otrzymało 13 tysięcy złotych 
dofinansowania ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Organizatorami 16. Dni Przy-
suchy i  56. Dni Kolbergow-
skich byli: Urząd Gminy i Mia-
sta w  Przysusze, Towarzystwo 
Kulturalne im. Oskara Kolber-
ga w  Przysusze, Dom Kultury 
w  Przysusze, LGD „Razem dla 
Radomki”.

Jac.
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Henryk Bagiński – harcerz, żołnierz i historyk 
wojskowości z Klwowa
Historia Klwowa i  najbliższych 
okolic to nie tylko wydarzenia, 
zabytki, miejsca ważne histo-
rycznie, ale także ludzie, którzy 
historię tego małego regionu 
tworzyli swym życiem. Z  pew-
nością dużej grupie czytelników 
znane są postacie związane z ro-
dziną Świdzińskich, czy lotnicy 
polscy z  czasów II wojny świa-
towej. Jednak ziemia klwowska 
wydała inne, może dziś mniej 
znane postacie, które za swe 
działania zasługują na krótkie 
wspomnienie. Z  tej racji chciał-
bym w obecnym artykule przed-
stawić pokrótce Henryka Bagiń-
skiego. Postać kontrowersyjną, 
co do swych politycznych poglą-
dów, ale zasłużoną na polu har-
cerstwa i historii wojskowości.
Józef Chłopski, to pseudonim 
Henryka Bagińskiego, żołnierza, 
historyka wojskowości, inżynie-
ra, harcmistrza, instruktora har-
cerstwa, człowieka urodzonego 
19 stycznia 1888 roku w  Klwo-
wie. Jego ojcem był Julian Ba-
gińskim, z wykształcenia muzyk 
i  organista, a  matką Antonina 
z  domu Merklein. Naukę roz-
począł w 1898 roku w rosyjskim 
progimnazjum w  Sandomie-
rzu, lecz po roku przeniósł się 
do Radomia. Jednak szkoły tej 
nie ukończył, bowiem uczest-
niczył w  konspiracyjnie dzia-
łających przy szkole Kółkach 
Samokształceniowych. Podczas 
spotkań takich Kółek ucznio-
wie uczyli się historii i  geogra-
fii Polski, czytali polskie książ-
ki i  nielegalne wówczas pisma 
„Robotnik”, „Polak” i „Przegląd 
Wszechpolski”. Dodatkowo był 
tajnym kolporterem polskich 
książek, za co wielokrotnie zo-
stał ukarany. Ostatecznie doszło 
do tego, że został wysiedlony 
z  Radomia. W  1905 roku zo-
stał przyjęty do nowo powsta-
łej Miejskiej Szkoły Handlo-
wej, gdzie w  1908 roku uzyskał 
maturę handlową. Rok później 
rozpoczął studia we Lwowie na 
Wyższej Szkole Realnej, a po jej 

ukończeniu dalej kształcił się 
na Politechnice Lwowskiej na 
Wydziale Chemii. Już w  czasie 
nauki w Radomiu podjął współ-
pracę z  tajnymi organizacjami 
młodzieżowymi. Był jednym 
z założycieli młodzieżowej orga-
nizacji niepodległościowej „Za-
rzewie” oraz członkiem Związ-
ku Młodzieży Polskiej „Zet”. 
Współtworzył w  ramach dzia-
łalności „Zarzewia” tajne „Od-
działy Ćwiczebne” (1909 roku), 
poczym był w nich instruktorem 
wychowania fizyczno-wojsko-
wego. Aktywnie działał w struk-
turach związku przez udział 
w  różnego rodzaju zjazdach 
we Lwowie i  Krakowie, pisanie 
artykułów do pism, wydawa-
nych przez tajne związki, pisa-
nie podręczników dla harcerzy 
i  skautów, opracowanie statutu 
Towarzystwa Polskich Drużyn 
Strzeleckich. Podczas zjazdu po-
litycznego organizacji niepod-
ległościowej „Zarzewia” w  lipcu 
1910 roku w  Krakowie wyszedł 
z  propozycją przemianowania 
Polskiego Związku Wojskowego 
w  tajną Armię Polską, a projekt 
ten został przyjęty na I Kongre-
sie Naczelnym organizacji po-
litycznej „Zarzewia” (Kraków 
3 – 4 X 1910). Pierwszym ko-
mendantem naczelnym Armii 
Polskiej został Mieczysław Neu-
gebauer, a komendantami okrę-
gowymi Bagiński (we Lwowie) 
i Ulrych (w Krakowie). Rok póź-
niej nowym komendantem na-
czelnym został sam Bagiński. Po 
ukończeniu studiów we Lwowie, 
kontynuował naukę za granicą 
– we francuskim mieście Saint 
Etienne w  Akademii Górniczej. 
Po powrocie do kraju rozpoczął 
pracę jako inżynier (metalurg) 
w  Hucie Bankowej w  Dąbrowie 
Górniczej.
Dalsze losy Henryka Bagińskie-
go wyznaczył wybuch I  woj-
ny światowej. Wówczas, jako 
ochotnik wstąpił do Legionu Pu-
ławskiego przy armii rosyjskiej, 
a później do 1 Dywizji Strzelców 
Polskich. Po wybuchu rewolucji 
w  1917 roku służył w  I  Korpu-
sie Polskim na Wschodzie gen. 
Józefa Dowbór-Muśnickiego. 
Po rozwiązaniu tegoż Korpu-
su dołączył do dywizji dowo-
dzonej przez den. Lucjana Że-
ligowskiego, z  którą wrócił do 
kraju. W  1920 roku brał udział 
w  działaniach wojennych pod-
czas bitwy warszawskiej (13 – 14 
sierpnia) na obszarze Wołomi-
na i  Ząbek. Tego samego roku 
został mianowany podpułkow-
nikiem. W  kolejnych dwóch 
latach kształcił się w  Wyższej 
Szkole Wojennej w  Warszawie, 
po której ukończeniu uzyskał 
tytuł oficera Sztabu Generalne-

go i  pracował jako wykładow-
ca. W  latach 1921-1926 służył 
w  Oddziale IV Sztabu General-
nego Wojska Polskiego, jako 
szef referatu opisowego. Przez 
kolejne dwa lata był dowódcą 4 
pułku saperów w  Sandomierzu. 
W  1930 r. objął kierownictwo 
fortyfikacji w Sztabie Głównym. 
W tym czasie przygotował plany 
budowy fortyfikacji od strony 
Niemiec (gł. w Gdyni i na Helu). 
Jego plany zostały odrzucone, 
co mogło mieć wpływ na dal-
sze losy jego Wojkowej kariery. 
Jego działalność na przestrzeni 
polityczno-wojskowej budziła 
wielkie kontrowersje głównych 
dowódców, stąd przez wiele lat 
nie otrzymywał awansu.
W  1935 roku powrócił do har-
cerstwa. Aktywnie włączył się 
w  działalność Kół Harcerzy 
z Czasów Walki o Niepodległość 
przy ZHP, poprzez tworzenie 
regulaminów, wygłaszanie re-
feratów, propagowanie wiedzy 
o początkach harcerstwa. W ko-
lejnym roku po ukończeniu kur-
su został mianowany harcmi-
strzem.
Po wybuchu II wojny świato-
wej we wrześniu 1939, przedo-
stał się do Francji, gdzie został 
przyjęty przez gen. Władysława 
Sikorskiego do Sztabu Główne-
go i  mianowany pułkownikiem 
(tymczasem Marek Ney-Krwa-
wicz w  swym dziele Komenda 
Główna Armii Krajowej 1939 – 
1945 zapisał, że Henryk Bagiński 
był w okresie od 13 XI 1939 do 18 
I 1940 roku komendantem głów-
nym AK i szefem sztabu). Nale-
żał tam do 3 Brygady Kadrowej 
Strzelców, uformowanej na pod-
stawie rozkazu Naczelnego Wo-
dza z dnia 23.08.1940 r. Bagiński 
od marca 1941 roku pełnił tam 
nawet funkcję dowódcy sape-
rów. Po upadku Francji znalazł 
się w Anglii i pracował tam jako 
wykładowca w  Centrum Wy-
szkolenia. Po wojnie wrócił do 
Polski i  został zweryfikowany 
w  ludowym Wojsku Polskim 
jako pułkownik i  wykładow-
ca w  Wyższej Szkole Wojennej 
(1947 – 1948). Po przejściu na 
emeryturę pracował od 1948 do 
1951 roku w  Ministerstwie Że-
glugi, a  następnie w  Bibliotece 
Narodowej przy sporządzaniu 
katalogu przedmiotowego zaso-
bu dzieł o  wojskowości. Zmarł 
13 grudnia 1973 roku i  został 
pochowany w Warszawie na Po-
wązkach (28CII-7-7).
Henryk Bagiński został też kilka-
krotnie uhonorowany różnymi 
odznaczeniami. Otrzymał Krzyż 
Srebrny Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari, Krzyż Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, Krzyż Niepodległości, 
trzykrotnie Krzyż Walecznych 
i Medal Wojska. Do naukowych 
zaś sukcesów Bagińskiego nale-
ży zaliczyć nie tylko działalność 
na uczelni i  w  Bibliotece Naro-
dowej, ale także opublikowanie 
kilkunastu prac o  charakterze 
historycznym oraz prac prze-
znaczonych dla harcerstwa. Jest 
on autorem takich dzieł, jak:
• Topografia wojskowa (Lwów 1911);

• Dodatek do topografii. Znaki konwen-
cjonalne (Lwów 1911);

• Terenoznawstwo stosowane (Lwów 
1912);

• Technika wybuchowa w  wojskowości 
(Lwów 1912);

• Znaki konwencjonalne – dodatek do 
Terenoznawstwa (Lwów 1912, Kijów 
1915 i 1917);

• Podręcznik dla żołnierzy piechoty 
(wyd. I  – Kijów 1916, wyd. II – Mińsk 
Litewski 1917);

• Technika wybuchowa (Kijów 1917);

• Formacje polskie w walce z Niemcami, 
cz. I, Legiony (Warszawa, Kijów 1917);

• Wojsko polskie na Wschodzie 1914 – 
1920 (Warszawa 1921);

• Studia terenu i  metoda opisu kraju 
(Warszawa 1924);

• Zagadnienia dostępu Polski do morza 
(Warszawa 1927);

• Wolność Polski na morzu (Warszawa 
1931);

• Ankieta w  sprawie opracowania hi-

storii „Polskich Drużyn Strzeleckich”, 
Kronika ważniejszych wydarzeń z dzie-
jów organizacji „Polskiego Związ-
ku Wojskowego”, „Armii Polskiej” 
i  „Polskich Drużyn Strzeleckich”, 
zestawiona na podstawie dokumen-
tów, znajdujących się w  archiwum 
„Instytutu Badań Najnowszej Historii 
Polski (I.B.N.H.P.)”, Wojskowego Biu-
ra Historycznego w  Warszawie, przez 
Henryka Bagińskiego, Stanisława Bie-
gańskiego, Andrzeja Prymona i  Kon-
stantego Zacharta (Warszawa 1934);

• U podstaw organizacji Wojska Polskie-
go 1908 – 1914 (Warszawa 1935);

• Geneza polskiego skautingu (Warsza-
wa 1937);

• Polska i  Bałtyk: zagadnienie dostępu 
Polski do morza (Edynburg 1942);

• Gospodarcze uzasadnienie żądań te-
rytorialnych dorzecza Odry (Londyn 
1945).

Łukasz Grzegorczyk
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Objawy Fytoftorozy dyniowatych

Objawy Fytoftorozy papryki

Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – lipiec 2015

21 – stymulowanie prawidłowe-
go wzrostu roślin

W  okresie od końca czerwca do 
połowy lipca rośliny papryki inten-
sywnie budują masę wegetatywną. 
W tym okresie ważne jest obserwo-
wanie roślin i  takie sterowanie ich 
wzrostem aby jednocześnie prawid-
łowo kwitły i wiązały kolejne owoce.
W tym celu obserwujemy wierzchoł-
ki roślin dążąc do sytuacji aby rośli-
ny kwitły 10-15 cm poniżej stożka 
wzrostu.
Kwitnięcie bezpośrednio „na wierz-
chołku” pędów wskazuje na zbyt 
słaby wzrost wegetatywny. Rośliny 
posiadają stopniowo coraz mniej-
sze liście i  słabną a  jednocześnie 
bardzo obficie kwitną a kwiaty bez-
pośrednio po kwitnieniu opadają. 
Taka sytuacja wymaga od produ-
centa zwiększenia nawożenia azo-
towego oraz jednoczesnego pod-
niesienia wilgotności gleby
Kwitnięcie poniżej 15 cm od wierz-
chołka („kwitnięcie w  pędach”) to 
sytuacja odwrotna wskazująca na 
zbyt wegetatywny wzrost roślin. 
Rośliny posiadają bardzo duże li-
ście, kwitną słabo a kwiaty i zawiąz-
ki są nieliczne i często są atakowa-
ne przez szarą pleśń co prowadzi 
do ich opadania. W  takiej sytuacji 
producent powinien ograniczyć 
dawki nawozów azotowych, zwięk-
szyć nawożenie siarczanem potasu 
oraz zmienić sposób podlewania 
roślin tak aby podlewać je rzadziej 
a dużymi dawkami.

22 – osłabione wiązanie owoców

Odmienną sytuacją jest brak 
wiązania owoców przy prawidło-
wym wzroście roślin. Występuje 
on zazwyczaj w  przypadku niepra-
widłowości w  pobieraniu fosforu 
z  gleby lub braku tego składnika 
w  podłożu. Nieprawidłowe zazwy-
czaj zbyt wysokie pH przekraczają-
ce 6,5 utrudnia prawidłowe pobie-
ranie fosforu i  mikroelementów. 
Można temu zapobiegać poprzez 
dodawanie do wody używanej do 
podlewania każdorazowo 250-350 
ml kwasu Azotowego 65% na 1000 l 
wody (dawka kwasu zależy od twar-

dości wody a  podane dawkowanie 
jest uśrednione przez autora na 
podstawie doświadczenia i  znajo-
mości składu wody w rejonie Rado-
mia). Dokładne dawkowanie kwasu 
azotowego będącego jednocześnie 
najtańszym nawozem azotowym 
można ustalić na podstawie analizy 
wody stosowanej w gospodarstwie.
W praktyce poza stosowaniem kwa-
su azotowego w  celu zakwaszania 
gleby stosuje się: obornik przed 
wysadzeniem roślin w dawce co naj-
mniej 20 t /ha, na wiosnę dodatek 
do gleby torfu kwaśnego w  daw-
ce 10 litrów torfu na 1m2 uprawy. 
Ostatnią metodą jest stosowanie 
w  nawożeniu nawozów zakwaszają-
cych takich jak: Fosforan amonu, 
Fosforan potasu, siarczan potasu, 
siarczan magnezu, saletra amono-
wa, siarczan amonu.
Należy uważać na stosowanie form 
amonowych ponieważ mogą prowa-
dzić do powstawania plam na owo-
cach papryk żółtych oraz do wydłu-
żania owoców lub do powstawania 
owoców stożkowatych z  ograniczo-
ną ilością nasion.
W  przypadku faktycznego niedo-
boru fosforu w  glebie zazwyczaj 
producent powinien podawać 1 kg 
fosforanu potasu na 100m2 uprawy 
papryki tygodniowo.
Metodą pozwalającą na szybkie 
uzupełnienie ilości fosforu w rośli-
nie jest jego podanie pod korzeń 
przy jednoczesnym oprysku dolist-
nym. W  tym celu stosujemy dawkę 
50 g fosforanu potasu lub innych 
nawozów wysoko fosforowych na 
10 l wody zużytej do oprysku. Daw-
ka cieczy na tunel wynosi około 10 
litrów. Oprysk należy wykonać od 
6-10 rano, najlepiej dyszami grubo-
kroplistymi.
Fosfor podany dolistnie działa już 
po kilku godzinach a  podany pod 
korzeń dociera do stożka wzrostu 
dopiero po 3 dniach.
Pewną poprawę w  wiązaniu owo-
ców obserwuje się po zastosowaniu 
stymulatorów wiązania owoców na 
skutek poprawy ogólnej kondycji 
roślin.

23 – uwiądy roślin

Od kilku lat pogarsza się 
w rejonie radomskim sytuacja fito-
patologiczna gleb. Uprawa papryki 
w  monokulturze oraz zaprzestanie 
nawożenia obornikiem powoduje 
lawinowe namnażanie się patoge-
nów odglebowych. Należy temu 
zapobiegać przez stosowanie pło-
dozmianów także w uprawach tune-
lowych oraz stosowanie nawozów 
zielonych wsiewanych w okresie po 
połowie września w  tunele w  mię-
dzyrzędzia roślin w  celu ich zaora-
nia w październiku.
Najczęściej obserwujemy 4 typy 
uwiądów papryki:
Pierwszy i  niestety występujący 
obecnie pandemicznie w  rejonie 
Krakowa to fytoftoroza czyli zgni-
lizna podstawy łodyg i  owoców pa-
pryki, oberżyny, ogórka, cukinii.
Zazwyczaj zaatakowana jest szyjka 
korzeniowa roślin, rośliny próbują 
się ratować, szyjka korzeniowa ra-
kowacieje ale cała roślina więdnie 
lub gorzej rośnie. Rośliny praktycz-
nie nie wydają plonu lub owoce są 
maleńkie. Niestety jest to choroba 
odglebowa, której zwalczanie me-
todami chemicznymi jest iluzorycz-
ne. Pewne ograniczenie choroby 
można uzyskać przez podlanie każ-
dej rośliny obok szyjki korzeniowej 
mieszaniną Acrobatu (0,2%)plus 
Riromil Gold (0,2 %) w  dawce 50 
ml na każdą roślinę. Podawanie tej 
mieszaniny należy powtarzać już 
w  formie oprysku całych roślin 2-3 
krotnie w odstępach 7 dniowych.
Drugi typ uwiądu to uwiąd którego 
sprawcą jest rak bakteryjny. Zazwy-
czaj choroba w  sposób ukryty roz-
wija się już w  mnożarkach. Zwykle 
w  mnożarkach słabo wietrzonych. 
Stąd występuje zwykle na więk-
szości odmian uprawianych w  go-
spodarstwie i  w  większości tuneli. 
Niestety choroba po wystąpieniu 
uwiądu jest „nieuleczalna” przy 
zastosowaniu preparatów chemicz-
nych czy antybiotyków które są 
zakazane. Można jedynie zapobiec 
przenoszeniu na kolejne rośliny 
stosując opryski mieszaniną Mie-
dzianu (0,3%) plus mocznik (0,7%) 
w  odstępach 7-10 dni. Rak bakte-
ryjny zazwyczaj hamuje swój rozwój 
w  temperaturze ponad 26 C. Stąd 
gospodarstwa gdzie ta choroba wy-
stępuje zwykle obserwują „wylecze-
nie” plantacji i  niektórych porażo-
nych roślin po okresie 2-3 tygodni 
upałów.
Trzeci typ uwiądu to uwiądy wywo-
ływane przez Verticilium. W  tym 
przypadku patogen atakuje wiązki 
przewodzące roślin, zatyka je, wiąz-
ki zamierają i  staja się brązowe, 
Choroba zwykle atakuje plantacje 
oberżyny a  czasem papryki. Jest 
to zazwyczaj choroba potęgowana 
w  lata chłodne gdy gleba jest nad-
miernie wilgotna i  zimna. Rośliny 
zazwyczaj naprzemiennie więdną 
po czym odzyskują dobry wygląd 
lecz zazwyczaj przestają wiązać 
kolejne owoce. Plonowanie jest 

słabe, owoce często ulegają gniciu 
a rośliny są często atakowane przez 
szara pleśń oraz przez zgniliznę 
twardzikową (infekcje te są potęgo-
wane w  okresach gdy rośliny tracą 
turgor).
 
Verticilioza jest dobrze osłabiana 
przy zastosowaniu preparatów ta-
kich jak Previcur i  Topsin. Jednak 
najsilniej porażone rośliny zwykle 
z czasem zamierają.
Czwartym uwiądem jest uwiąd wy-
woływany przez grzyby z  rodzaju 
Fusarium. W  tym przypadku więd-
nięcie występuje placowo. Pierwsze 
objawy są widoczne na roślinach 
dopiero w  okresie upałów i  to po-
zwala na trafne zdiagnozowanie tej 
choroby. Bowiem wcześniej rośliny 
wyglądają praktycznie normalnie. 
Uwiądowi fuzaryjnemu możemy za-
pobiegać przez stosowanie prepa-
ratów typu Previcur ale po ich wy-
stąpieniu rośliny zazwyczaj są nie 
do odratowania. Ciekawą metoda 
ograniczania strat wywoływanych 
przez Fusarium jest podawanie 
co 2 tygodnie przefermentowanej 
gnojowicy rozcieńczonej jak 1:10 
z  wodą, lub fermentowanej po-
krzywy. Patogen bowiem nie lubi 
rozwijać się w  środowisku silnie 
kwaśnym.
Wszystkim typom uwiądów moż-
na zapobiegać ale należy to robić 
przed wysadzeniem roślin a  po ich 
wystąpieniu poniesione nakłady są 
zwykle wyższe niż zyski z  ich stoso-
wania.

24 – przyśpieszanie dojrzewania 
owoców

W  okresie od 10 lipca zaczynamy 
powoli wprowadzać rośliny w  doj-
rzewanie owoców.
Mitem jest skuteczność preparatów 
chemicznych na bazie Etrelu. Oczy-
wiście ich zastosowanie prowadzi 
do wybarwienia owoców ale kosz-
tem zrzucenia reszty zawiązków 
i  kwiatów oraz postarzeniu roślin. 
Preparat ten bowiem jest hormo-
nem starości roślin. Działa w  spo-
sób efektywny na pomidory ale 
w  uprawie papryki przynosi więcej 
szkód niż zysków.
W  celu uzyskania szybszego doj-
rzewania owoców papryki należy 

stosować umiejętne wysokie na-
wożenie doglebowe potasem oraz 
specyficzne nawożenie dolistne 
potasem lub dostępnymi nawozami 
stosowanymi do wybarwiania owo-
ców. Zazwyczaj stosujemy 0,5 % roz-
twór siarczanu potasu w opryskach 
dolistnych co 2-3 dni. Zabiegów na-
leży wykonać co najmniej 3-4.
Ważne jest aby wcześniej umiejęt-
nie przygotować rośliny do tego 
zabiegu.
W  tym celu usuwamy wszystkie li-
ście poniżej owoców, oraz te, które 
zasłaniają owoce.
Opryski dolistne prowadzimy za-
wsze rano w  godzinach 4-10 na 
chłodne rośliny. Opryski podane 
wieczorem lub w  ciągu dnia na 
rośliny ciepłe lub gorące mogą 
prowadzić do przypalania liści lub 
owoców.
Ciecz roboczą podajemy w  formie 
oprysku na wyrośnięte owoce oraz 
liście znajdujące się do 20 cm powy-
żej takich owoców. Nie wolno pry-
skać całych roślin bo wtedy efekt 
stosowanych zabiegów jest słaby.
A  dlaczego? W  przedstawionej 
powyżej metodzie w  praktyce za-
stosowano pewien zabieg wynika-
jący z  fizjologii samej rośliny oraz 
sposobu pobierania wody i  potasu 
przez rośliny (dotyczy to także po-
midora). Rośliny papryki pobiera-
ją potas z  gleby intensywnie wraz 
z prądem wody. W lata chłodne wy-
barwianie następuje zawsze termi-
nowo i  prawidłowo. W  lata gorące 
dojrzewanie jest opóźnione. Jest to 
uzależnione od następującego pro-
cesu. Roślina pobierając wodę wraz 
z  potasem transportuje go do liści 
w  celu schłodzenia rośliny. W  lata 
gorące cały potas trafia do liści 
a mniej do owoców. Aby ten proces 
wyrównać opryskujemy owoce wy-
rośnięte oraz dolne liście znajdują-
ce się tuż nad owocami. W ten spo-
sób roślina pobierając wodę i potas 
z gleby wprowadza go w owoce gdyż 
zaraz ponad nimi znajdują się już 
liście pełne potasu po oprysku. 
Metoda ta posiada bardzo dobrą 

CD na kolejnej stronie
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W ekologicznym ogrodzie
Lipiec to pierwszy letni mie-
siąc, ale też pełnia lata, czas kie-
dy rolnicy rozpoczynają żniwa, 
a  ogrodnicy cieszą się plonami 
owoców, warzyw i  ziół… Jak 
najefektywniej dbać o  ogród? 
Kiedy zbierać i  przetwarzać 
zioła, owoce i  warzywa by były 
najsmaczniejsze i  najbardziej 
prozdrowotne? Oto parę wska-
zówek dotyczących lipcowych 
prac w ogrodzie i na polu...

1. Kiedy pozyskiwać owoce ?
Na domowe przetwory, soki, 
wina, susze, octy najlepiej pozy-
skiwać maliny, porzeczki, agrest, 
czereśnie, wiśnie, a  także inne 
owoce najlepiej przed pełnią.

2. Kiedy najlepiej robić domowe 
piwo i kwas chlebowy ?
W terminach takich samych jak 
zbiory owoców warto też przy-
gotowywać kwas chlebowy, do-
mowe piwo – będą najwartoś-
ciowsze.

Ludowa meteorologia
Gdy początek lipca daje 
deszcze, długie lato będzie 
jeszcze.

Gdy św. Jakub (25 lipca) 
przynosi chmury, w zimie 
mrozy i śniegu fury.

Przysłowia
Bywa, że od Czesława (20 
lipca) dożynkowa zabawa.

Św. Maria Magdalena (22 
lipca), gdy słoneczna i jas-
na – stodoła na plon za 
mała, komora za ciasna.

3. Kiedy najlepiej zbierać warzy-
wa liściowe i owocujące nad zie-
mią oraz zbierać nasiona?
Najlepiej przed pełnią. Powyższe 
zalecenia odnoszą się również 
do zbioru warzyw liściowych 
i owocujących nad ziemią: fasol-
ki szparagowej, groszku, cukinii, 
ogórków, pomidorów, ziół, liści 
na suszenie np. pietruszki. War-
to też wtedy suszyć kwiaty oraz 
zbierać nasiona różnych roślin, 
w tym traw, kwiatów.

4. Kiedy wyjmować cebule tuli-
panów i  dzielić rośliny wielolet-
nie ?
Okres ubywania Księżyca peł-
nia-nów, poleca się do wyjmo-
wania cebul tulipanów.

5. Kiedy siać i sadzić rośliny liś-
ciowe?
Siewy, sadzenie roślin liścio-
wych, sałat, kapust, kalarep oraz 
siewy roślin na zielone nawoże-
nie – np. facelii, łubinu i gorczy-
cy – wykonać najlepiej w  czasie 
przybywania Księżyca.

6. Kiedy siać rośliny owocujące 
nad ziemią ?
Wszelkie rośliny owocujące nad 
ziemią, w  tym kwiaty, sadzimy, 
siejemy, rozsadzamy, np. tru-
skawki, w  czasie przybywania 
Księżyca.

7. Kiedy nawozić ziemię ?
Nawozić grządki i  pola pod 
kolejne uprawy, zasilać gno-
jówkami, płynnymi nawozami 
owocujące drzewa, rozrzucać 

komposty na zagony truska-
wek (po owocowaniu) najlepiej 
w  trakcie ubywania Księżyca 
(pełnia-nów).

8. Kiedy najkorzystniej podlewać 
rośliny ?
Rośliny podlewać intensywnie 
po nowiu.

9. Kiedy ścinać trawę i  wykony-
wać letnie cięcia drzew, żywopło-
tów itp.?
Letnie cięcie żywopłotów, drzew, 
np. wiśni, obrywanie pędów, 
obcinanie przekwitłych główek 
kwiatów, pędów truskawek i po-
ziomek, przycinanie krzaczków 
po zebranej fasoli, grochu, od-
gławianie ogórków, usuwanie 
bocznych pędów pomidorów 
najlepiej przeprowadzać w  cza-
sie ubywającego Księżyca. Cięcie 
trawników najlepiej przeprowa-
dzać po nowiu, jeżeli chcemy 
trawę wzmocnić.

A co jeszcze robimy w ogro-
dzie w lipcu ?
Ogród
• Byliny, które przekwitły ści-

namy, aby wydały kwiaty po 
raz drugi. Drugie kwitnie-
nie będzie nieco słabsze, ale 
z pewnością warto to zrobić. 
Takie rośliny należy zasilić 
nawozem np. Florovitem 
płynnym.

• Systematycznie nawozimy 
rośliny w  donicach, gdyż 
one najbardziej ucierpiały 
z powodu braku składników 
pokarmowych. Używamy 
wyłącznie nawozu płynne-
go, ponieważ dociera naj-
szybciej do korzeni. Rośliny 
gorzej wyglądające należy 
również zasilić dolistnie Flo-
rovitem płynnym, polewając 
po liściach przy pomocy ko-
newki z sitkiem lub przy po-
mocy opryskiwacza

• Ścinamy przekwitnięte 
kwiatostany u  róż i  innych 
roślin

• Pielimy rabaty
• Ograniczamy rozrastanie 

się iglaków – szczególnie ja-
łowców płożących. Ucinamy 
wierzchołki w  miejscu roz-
gałęzienia

• Kontynuujemy pielenie ra-
bat, nie pozwalając na wy-
sianie się chwastów

• Podlewamy pryzmę kompo-
stową w czasie upałów

• Dosypujemy nowy materiał 
na kompost. Skoszoną trawę 
mieszamy z  chwastami lub 
innym materiałem organicz-
nym i  przesypujemy szcze-
pionką kompostową (Kom-
poster Radivit), co znacznie 
przyspiesza dojrzewanie 
kompostu

• Robimy sadzonki krzewów 
liściastych pobierając je 
z pędów słabo zdrewniałych

• Obficie podlewamy wie-
czorami cały ogród. Zwykłe 

popryskanie wodą nie wy-
starczy. Woda musi dotrzeć 
do korzeni. Dlatego najle-
piej rzadziej podlewać, ale 
obficie i  lejąc wodę od razu 
w korzenie

• Czyścimy rośliny jednorocz-
ne w  skrzynkach balkono-
wych, aby dłużej zachowały 
urodę. Jeżeli któreś rośliny 
zmarniały należy je usuwać 
i wymieniać na inne, aby na-
sze kwitnące dekoracje za-
wsze wyglądały ładnie

• Stosujemy profilaktycznie 
opryski na szkodniki i grzy-
by (szczególnie dotyczy to 
róż)

• Ścinamy zioła, aby się krze-
wiły

Staw
• Dokarmiamy ryby. Jeżeli po-

karm nie zostanie zjedzony 
wyławiamy go, inaczej opad-
nie na dno i będzie dodatko-
wo zanieczyszczał wodę.

• Systematycznie czyścimy 
filtr pompy, usuwamy mar-
twe liście roślin wodnych 
i przekwitnięte kwiatostany

• Kaczeńce często dostają 
mączniaka ( choroba grzy-
bowa – biały nalot na liś-
ciach). Wycinamy je wtedy 
przy ziemi, po czym wydają 
nowe ładne liście

Dom
• Kaktusy uwielbiają słoń-

ce i  wysokie temperatury, 
a  więc w  lipcu zachwycają 
kwiatami

• Systematycznie podlewa-
my i  zraszamy rośliny, któ-
re tego potrzebują. Donice 
muszą w  dnie mieć otwór, 
aby nadmiar wody mógł od-

płynąć. Jeżeli rośliny stoją 
w ozdobnych osłonkach bez 
dziurek, zlewamy groma-
dzącą się wodę, gdy rośliny 
zmarnieją z powodu jej nad-
miaru

• Rośliny nawozimy specjal-
nym nawozem do roślin 
kwitnących lub ozdobnych 
z liści

• Usuwamy przekwitnięte 
kwiatostany

• Uważamy, aby rośliny nie 
zostały poparzone w  czasie 
upałów. Przestawiamy na 
mniej nasłonecznione okno. 
– Kaktusy

Kilka domowych ekolo-
gicznych sposobów na 
mszyce. Oto nasze wypró-
bowane sposoby:
• Usuwanie mechaniczne po-

przez wygniatanie ich mię-
dzy palcami (dosyć efektow-
ne na roślinach o sztywnych 
pędach, szczególnie na ró-
żach);

• Mszyca na porzeczce: 
wodny prysznic lub deszcz 
zrzucają dużą ilość mszyc 
z roślin;

• ocet – wykonujemy oprysk 
rozpuszczonym w  wodzie 
octem (różnego rodzaju) 

w  stosunku 1:10 (1l wody 
na pół szklanki octu). Ocet 
pozostawi na roślinie cha-
rakterystyczny, odstrasza-
jący zapach przez kilka dni. 
Najlepiej stosować go na ro-
ślinach strączkowych, cebuli 
i do poru;

• wywar z łusek cebuli – cebu-
le obieramy z  łusek suchych 
i  mokrych, które następnie 
zalewamy wodą (50g łupi-
nek cebuli na 10l wrzątku). 
Po ostygnięciu, łuski może-
my kompostować, a  wywa-
rem opryskujemy zaatako-
wane rośliny;

• Gnojówka z  pokrzywy lub 
wrotyczu, to jedna z najsku-
teczniejszych metod walki 
z mszycami, ale także sposób 
na nawożenie roślin i  szyb-
sze kompostowanie naszych 
resztek.

Opracowała: Farma Zacisze

skuteczność, jest sprawdzona i bez-
pieczna dla roślin i  konsumentów. 
A  smaczne i  zdrowe owoce można 
już jeść w 3 dni po ostatnim zabie-
gu.
Błędem jest opryskiwanie całych ro-
ślin bo może prowadzić do powsta-
wanie suchej zgnilizny na zawiąz-
kach i  owocach niedorośniętych co 
wynika z  faktu, że nagromadzenie 
potasu w zawiązkach powoduje wy-
pieranie z  nich wapnia na skutek 
antagonizmu jonów.

25-przygotowanie owoców do 
zbioru

Owoce powinny być zbierane z  co 
najmniej 3 cm ogonkiem co zapo-
biega utraty przez nie turgoru. 
Owoce sortujemy co do wielkości 
i  kształtu. Sprzedaż niesortowa-
nych owoców prowadzi zawsze do 
zaniżania cen na giełdach i  u  od-
biorców hurtowych. Towar źle sor-
towany jest nie estetyczny i tracimy 
na jego wartości.
Dobry handlowiec kupi zarówno 
owoce pierwszej klasy jak również 
owoce gorszej jakości. Oczywiście 
ceny za taki towar się różnią ale 

i jeden i drugi ma swego nabywcę.

26 – nawożenie po wprowadze-
niu roślin w owocowanie:

Prowadzimy wg zasady 1m3 wody 
podanej w  tunel powinien podać 1 
kg nawozów.
Zawsze wpierw podajemy wodę 
a  pod koniec nawadniania podaje-
my wodę z nawozami
Nawozy podajemy wg schematu tak 
aby na 1 ar tygodniowo podawać: 1 
kg fosforanu potasu, 1-2 kg saletry 
potasowej, 1 kg siarczanu potasu, 
0,3 kg siarczanu magnezu oraz 1-2 
kg saletry wapniowej (tego nawozu 
nie można mieszać z pozostałymi).
Błędem jest podawanie nawozów 
wysoce rozcieńczonych co powodu-
je łatwe pobieranie azotu a  utrud-
nia pobieranie wapnia i  potasu 
i  stymuluje rośliny do wzrostu pę-
dów i liści kosztem wiązania i wyra-
stania owoców.

27 – postępowanie w  przypadku 
silnego uwiądu roślin (zala-

nie lub ususzenie)

należy silnie cieniować tunele oraz 
ograniczyć wietrzenie na okres 1-2 

dni

28 – Postępowanie w  przypadku 
zalania tuneli woda opado-

wą.

Należy wykopać rowy odwadniają-
ce, napowietrzać glebę, zacienio-
wać rośliny i  ograniczyć ich wenty-
lację do czasu odejścia wody.

29 – postępowanie w  przypadku 
szkód gradowych, połamania, 

zniszczenia lub nalotu szkodni-
ków wielożernych – po ustąpienia 
przyczyny strat należy opryskiwać 
rośliny 2 krotnie zapobiegawczo 
mieszaniną Prewicuru (0,15%) oraz 
Gwaranu (0,3%)

30 – obowiązkowo należy brać 
udział w  Gminnych Świętach 

Papryki i  odwiedzać stoiska firm 
ogrodniczych w  celu uzyskania po-
rad i  zapoznania się z  nowościami. 
Dopiero po odwiedzeniu stoisk 
tematycznych można się udać na 
karuzelę z  dziećmi lub na zakupy 
świecidełek, kiełbasek i piwa!

Opracował: Tomasz Marasik

DALSZE ZALECENIA OPUBLIKUJE-
MY W KOLEJNYM NUMERZE

CD z poprzedniej strony

Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach
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XI ZJAZD ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW 
SZKÓŁ LIPIŃSKICH

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

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

Zarząd Koła Absolwentów

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

Uroczyste zakończenie w „Przedszkolu Marzeń”
W  piątek 26 czerwca w  „Przed-
szkolu Marzeń” w  Klwowie 
prowadzonego zgodnie z  pro-
jektem POKL odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkol-
nego 2014/2015. Był to dzień 
szczególny – pełen przeżyć dla 
przedszkolaków, rodziców oraz 
nauczycielek.
Uroczystość rozpoczęła się od 
przemówienia pani dyrektor 
Edyta Sobczak. Następnie pod 
czujnym okiem Pań przedszko-
laki przygotowywały prezenta-
cję swoich umiejętności – a tym 
samym wzbogaciły ten dzień 

swoim występem artystycznym, 
dziękując wszystkim za wspólnie 
spędzony czas. Starszaki śpiewa-
ły piosenki i  tańczyły żegnając 
się z przedszkolem, grupa 4-lat-
ków swoim występem pożeg-
nała starszych kolegów, a  ma-
luchy wyrecytowały wakacyjne 
wiersze. Nie obeszło się też bez 
wzruszeń i  łez, które zakręciły 
się w nie jednym oku.
 Po programie artystycznym pani 
dyrektor Edyta Sobczak pożeg-
nała starszaków oraz wręczyła 
im pamiątkowe dyplomy ukoń-
czenia przedszkola i  wszystkim 

upominki w  postaci bajek ksią-
żek. To właśnie ten moment 
był dla dzieci powodem radości 
i  osobistej dumy. Podziękowa-
nia skierowane również były do 
rodziców, którzy przez trzy lata 
pobytu dzieci w  Przedszkolu 
wspierali je oraz działali na rzecz 
całego Przedszkola poświęcając 
swój czas i  serce. Na koniec ca-
łej uroczystości rodzice zaprosili 
swoje pociechy, jak również ze-
branych gości na przygotowany 
przez nich poczęstunek.

Dnia 27.06.2015 roku o godzinie 
20.00 w  Niepublicznej Szkole 
Podstawowej im. Św. Andrzeja 
Apostoła w Nieznamierowicach, 
pomimo zawirowań, odbył się 
po raz pierwszy koncert w  wy-
konaniu nauczycieli z tej szkoły. 
Tytuł koncertu brzmiał „ Pejzaż 
horyzontalny”. Większą część 
repertuaru stanowiły utwory 
z  gatunku poezji śpiewanej do-
pełnione znanymi i  lubianymi 
piosenkami innych gatunków 
muzycznych. Naprawdę kon-
cert był niebanalny. Wykonaw-

cy w  składzie: Remigiusz Do-
bromirski, Ewa Walasik, Łucja 
Marasek, Agnieszka Kucharczyk 
i  Ewelina Nowak, zaprezento-
wali naprawdę wysoki poziom 
umiejętności wokalnych połą-
czonych z  muzyczną pasją. Słu-
chając tego koncertu, dało się 
zauważyć że to, co robią sprawia 
im wielką radość, a do tego chcą 
się jeszcze nią dzielić. Zadziwia-
jące jest to, że pomimo swoich 
obowiązków, znajdują czas na 
spełnianie siebie.
Celem koncertu było oderwanie 

publiczności od szarej rzeczywi-
stości oraz zbliżenie do uwraż-
liwionej strefy kultury wyższej. 
Chcieli wrócić wspomnieniami 
do zapomnianych utworów. Go-
ście byli zaskoczeni pozytywnie, 
były momenty wzruszające i żar-
tobliwe. Niewątpliwie wartością 
szkoły są Ci właśnie nauczyciele, 
którzy są jej duszą. Aby tej du-
szy nie zabrakło i  starczyło siły 
na kolejne koncerty. Z niecierp-
liwością czekamy!

P e j z a ż  h o r y z o n t a l n y
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W „plażowej” pierwsze zwycięstwa
Złoci medaliści z Przysuchy

Tabela z punktacją dla danej rozgrywki:

Duet w formie
W dniach 24-25 czerwca w Łodzi 
odbył się Turniej Nadziei Olim-
pijskich w plażowej piłce siatko-
wej młodzików (rocznik 2000). 
Prawo startu w  tej imprezie 
miały dwie najlepsze pary z każ-
dego województwa. Jedną z  par 
reprezentujących Mazowsze byli 
nasi uczniowie Jacek Woźniak 

i  Jakub Wrzesień, trenujący na 
co dzień w Siatkarskim Ośrodku 
Szkolnym w  PG im. Św. Stani-
sława Kostki w Przysusze.
Pierwszego dnia rozgrywano eli-
minacje. Nasi zawodnicy zwy-
ciężyli swoją grupę pokonując 
łatwo ekipę z  woj. lubelskiego 
21:7 oraz po wyrównanych poje-

dynkach pary z  woj. lubuskiego 
21:19 i pomorskiego 21:19 (roz-
grywano mecze jednosetowe). 
Drugiego dnia w  ćwierćfinale 
nasza para trafiła na gospoda-
rzy turnieju II zespół z Łodzi. Po 
konsekwentnej grze nasi chłop-
cy wygrali 21:18. Najtrudniejszą 
przeprawą w  drodze do złota 
okazał się półfinał. Naprzeciwko 
naszego zespołu stanęła drużyna 
z  woj. śląskiego. Po emocjonu-
jącej walce, gdzie Kuba i  Jacek 
przegrywali już 13:17, udało się 
wygrać seta na przewagi 23:21 
i  znaleźć się w  upragnionym fi-
nale. Chłopcy wiedząc, że mają 
minimum srebrny medal zagra-
li w  meczu finałowym na lu-
zie i  wyraźnie pokonali repre-
zentantów woj. dolnośląskiego 
w stosunku 21:10.
Trenerem naszych gimnazja-
listów jest Wojciech Norek. 
Trenerowi i  zawodnikom skła-
damy serdeczne gratulacje. To 
wielki sukces naszych siatka-
rzy, potwierdzający dobrą pra-
cę w  przysuskim Siatkarskim 
Ośrodku Szkolnym.

GKS „ZORZA” Klwów zakoń-
czył sezon 2014-2015 zwycię-
stwem 6-3 nad zespołem Pniew 
co pozwoliło w  ogólnym roz-
rachunku z  dorobkiem 33-ech 
punktów zająć szóste miejsce 

w  końcowej klasyfikacji. Sezon 
ten, a  zwłaszcza runda wiosen-
na(7 zwycięstw,1 remis, 3 poraż-
ki) po raz kolejny pokazała, że 
zespół prowadzony przez trene-
ra Szymona Głucha ma w  sobie 

dość spory potencjał. Na końco-
wy rezultat rzutują jednak niskie 
wyniki osiągane podczas rundy 
jesiennej, czego powodem jest 
niska frekwencja na treningach 
podczas letniego okresu przy-

gotowawczego. Optymizmem 
napawać może ukończenie hi-
storycznego pierwszego sezonu 
w  wykonaniu zespołu juniorów 
ZORZY z  rocznika 2000. Za-
kończyli oni swoje rozgrywki na 

piątej pozycji i  zebrali bardzo 
cenne doświadczenie niezbędne 
do osiągania coraz lepszych wy-
ników. Planowany start sezonu 
2015-2016 przewidziany jest na 
16-08-2015.

13 czerwca piłkarze IV ligi za-
kończyli sezon. Po bardzo 
dobrej i  konsekwentnej grze 
zakończyli go imponującym 
zwycięstwem 5:1 z Mszczowian-
ką Mszczonów. Dla przysuszan 
bramki zdobyli: Obuch (1’), Sa-
pieja (26’), Najdzik (31’), Skał-
bania (44’), Kowalczyk (65’). 
O  specjalną oprawę, nawiązują-
cą do pięćdziesięciolecia klubu 
zadbali kibice, którzy cały mecz 
wytrwale dopingowali swo-
ją drużynę. Niestety, pomimo 
pierwszego miejsca i  siedmio-
punktowej przewagi po rudzie 
jesiennej, ostatecznie w  całych 
rozgrywkach czerwono-czarni 
uplasowali się na drugiej po-
zycji, tracąc osiem punktów do 
Energii Kozienice i  wyprzedza-
jąc o cztery Szydłowiankę Szyd-
łowiec. Ta runda to nie tylko 
utrata prowadzenia w tabeli, ale 
także dwukrotna zmiana tre-
nera. Z  powodów zdrowotnych 
odszedł Bolesław Strzemiński, 
a następnie Józef Antoniak, któ-
ry prowadził drużynę w zaledwie 
pięciu spotkaniach. Ostatecznie 
zdecydowano się na Arkadiusza 
Grzyba.
Po zakończeniu sezonu, 
w pierwszym meczu barażowym 
o awans do III ligi, Oskar Przy-

Na boiska siatkówki plażowej 
powrócił również przysusko – 
pucki duet: Michał Korycki/Ja-
kub Jetke. Najpierw w  Starych 
Babicach 9 maja Michał wystą-
pił, z  innym partnerem – Pa-
włem Jedynakiem. Przysuszanie 
okazali się najlepsi w całym tur-
nieju nie oddając rywalom na-
wet seta. Tydzień później para 
Korycki/Jetke zajęła 3. miejsce 
w Turnieju o Puchar Prezydenta 
Miasta Łodzi, pokonując utytu-
łowane pary jak Kiernoz/Malec 
i Lewicki/Maziarek. 22 maja nasi 
juniorzy rywalizowali w turnieju 
eliminacyjnym do Mistrzostw 
Polski Seniorów w  Poznaniu. 
Michał Korycki i Jakub Jetke zo-
stali sklasyfikowani ostatecznie 
na 17. miejscu po porażce z dużo 
bardziej doświadczoną parą Ma-
nios/Kujawiak. Kolejnego dnia 
młodzi siatkarze rywalizowali na 
drugim turnieju o Puchar Prezy-
denta Miasta Łodzi, gdzie po-
twierdzili dobrą formę zajmując 
3. miejsce.

Zwycięstwo na zakończenie
sucha pokonał na własnym boi-
sku Mazovię Mińsk Mazowiecki 
wynikiem 1:0. Bramkę zdobył 
Sapieja (56. – karny).

Kasia Fidos

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2014-2015 ZORZY

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 KLUB SPORTOWY SOKÓŁ SOKOLNIKI 22 56 18 2 2 136:27
2 MKS WYŚMIERZYCE 22 54 17 3 2 86:27
3 Magnuszew 22 44 14 2 6 58:51
4 Iskra Zbrosza Duża 22 43 14 1 7 52:42
5 Tęcza Augustów 22 40 12 4 6 63:55
6 ZORZA KLWÓW 22 33 10 3 9 54:49
7 GŁUCHÓW 22 27 8 3 11 57:68
8 KS Cech Radom 22 25 7 4 11 39:62
9 Belsk Duży 22 21 6 3 13 43:68

10 Lesznowola 22 17 5 2 15 37:71
11 GKS Chynów 22 12 3 3 16 25:58
12 Pniewy 22 8 2 2 18 26:98
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Rodzina siedzi przy stole. Mały 
Tomek pyta się taty: – Tatusiu 
dlaczego ożeniłeś się z  mamą? 
Tata odkłada widelec i  patrząc 
na żonę mówi: – Widzisz, nawet 
dziecko tego nie rozumie!

☺ ☺ ☺
W drodze do nieba spotykają się 
dusze dwóch facetów i zaczyna-
ją rozmowę: – Ja zmarłem przez 
zimno, organizm nie wytrzy-
mał... – Ja zmarłem ze zdziwie-
nia... Wracam wcześniej z pracy, 
widzę gołą żonę w  łóżku, no to 
szukam faceta. Sprawdzam pod 
łóżkiem, w  szafie, na balkonie, 
w łazience i nie mogę go znaleźć. 
I  z  tego zdziwienia umarłem. – 
Oj, żebyś ty wtedy zajrzał do lo-
dówki, to obaj byśmy żyli.

☺ ☺ ☺
Wraca zmęczony grabarz do 
domu, ledwie żywy, pada z nóg. 
Żona pyta: – Co ci Stefciu, ile 
miałeś pogrzebów dzisiaj?! A on: 
– Jeden, ale chowaliśmy naczel-
nika urzędu skarbowego. – No 
i  co z  tego?! – Niby nic, ale jak 
go tylko zakopaliśmy, to zerwały 
się takie brawa, że musieliśmy 7 
razy bisować...

☺ ☺ ☺
Jasiu do kolegi: – Moja mama 
codziennie jeździ konno żeby 
zrzucić trochę kilogramów. – 
I  co? Pomaga? – Pewnie. Koń 
schudł już 10 kilo.

☺ ☺ ☺
Wracam do domu z  pracy i  co 
widzę: żona w kuchni, lewą ręką 
miesza zupę, prawą przeciera 
blat ścierką, jednym okiem zerka 
na bawiącego się synka, drugim 
śledzi swój ulubiony serial, no-
gami froteruje podłogę, prawym 
policzkiem przyciska do ramie-
nia telefon i mówi:
 – Nie, Krysiu, w  tej chwili nic 
nie robię. Dobrze, że zadzwoni-
łaś.

☺ ☺ ☺
Idzie teściowa z  zięciem przez 
łąkę, gdy nagle rozpętała się bu-
rza. W pewnej chwili w pobliżu 
trzasnął piorun, na co zięć:
 – No...
Idą dalej i  ponownie piorun 
uderzył kawałek od nich, na co 
zięć znowu:
 – No...
Tym razem piorun zabił teścio-
wą, a zięć mówi:
 – No, w końcu...

Dowcipy

Już po raz drugi w dniach 31.07 
– 02.08.2015 wielu kibiców siat-
kówki plażowej będzie miało 
możliwość wzięcia udziału w eli-
minacjach Mistrzostw Polski 
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn, 
w  tym roku występujących pod 
nazwą Beach Ball Klinkier Przy-
sucha 2015. Największe gwiazdy 
siatkówki plażowej oraz halowej 
będzie można oglądać nad Zale-
wem Topornia, gdzie organiza-
torzy zadbali o  komfort zarów-
no zawodników, jak i  kibiców. 
Zostały przygotowane trzy peł-
nowymiarowe i  profesjonalne 

boiska, na których już w  piątek 
– 31 lipca odbędą się eliminacje 
do turnieju głównego. W  so-
botę zmierzą się najlepsi z  naj-
lepszych. Do pojedynku, który 
będzie awansem do turnieju 
finałowego, stanie szesnaście 
najlepszych polskich par. Nato-
miast w niedzielę podczas meczy 
finałowych zmierzą się ze sobą 
najwytrwalsi i  najlepsi. Nasi 
zawodnicy będą dopingowani 
przez niezawodnych jak zawsze 
kibiców, dla których trybu-
ny oraz specjalne gadżety będą 
znajdowały się tuż przy boisku 

głównym. Zarówno siatkarzom, 
jak i  kibicom, przez wszystkie 
dni rozgrywek, siły oraz energii 
będzie dodawał dj. Rafał Polak 
zapewniając najgorętsze letnie 
hity. Podczas meczy finałowych 
do boju nasze gwiazdy, a  także 
kibiców będą rozgrzewać cheer-
leaderki z Bełchatowa. Ale to nie 
koniec niespodzianek ze strony 
Organizatorów! Dla kibiców zo-
stały przygotowane liczne kon-
kursy z  atrakcyjnymi nagroda-
mi. Na spragnionych i głodnych 
będzie czekała degustacja soków 
i  ciast. Fani siatkówki plażo-

E l i m i n a c j e  M i s t r z o s t w  Po l s k i 
w   S i a t k ó wc e  P l a ż o w e j wej będą mieli także okazję do 

okazania swoich wielkich serc 
nie tylko siatkarzom podczas 
gry, ale także podczas licytacji 
na rzecz Oskara, który choruje 
na dziecięce porażenie mózgo-
we i niedosłuch obustronny. Po 
więcej szczegółów dotyczących 
Beach Ball Klinkier Przysucha 
2015 zapraszamy na stronę in-
ternetową www.masiatkowka.pl 
lub też na facebook, gdzie znaj-
dziecie nasze wydarzenie pod 
nazwą Akademia Piłki Siatko-
wej w Przysusze. Zachęcamy do 
przybycia wszystkich kibiców 
i sympatyków siatkówki! Musisz 
tam być, bo będzie się działo!
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POLĘDWICA WIEPRZOWA W  SKÓRCE 
Z MIGDAŁÓW Z SOSEM PIECZARKOWYM

Składniki dla 4 osób:
MIĘSO

SOS

Sposób wykonania:

• 1 polędwica wieprzowa, ok. 600 g
• papryka w proszku (słodka i pikan-

tna)

• 4 szalotki
• 2 ząbki czosnku
• 500 g pieczarek
• parę kropel świeżo wyciśniętego 

soku z cytryny
• 300 ml wywaaru (może być z kury, 

albo z warzyw)
• 300 g śmietanki kremówki 30%
• sól
• świeżo zmielony, czarny pieprz
• 2 łyżki masła
• 2 – 3 łyżeczki mąki*
• 2 łyżki oliwy z oliwek extra vergine

piekarnik rozgrzać do 85°C.
Polędwicę umyć, dobrze osuszyć 

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

 
 
 
 

  
Bank Spółdzielczy w Przysusze jest nowoczesnym, 

solidnym i stabilnie rozwijającym się bankiem 
lokalnym, 

zaliczanym pod względem posiadanego potencjału 
ekonomicznego i wewnętrznych zasobów do ścisłej 

czołówki spółdzielczego systemu bankowego. 
Dla zapewnienia szybkiego i dogodnego dostępu 

klientów do usług bankowych posiadamy czternaście 
placówek bankowych 

oraz rozwiniętą sieć bankomatów. 
Bank oferuje klientowi również swoje usługi poprzez 

nowoczesny  system bankowości internetowej. 

 

 

OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH 

KLIENTOM DETALICZNYM, ROLNIKOM, PRZEDSIĘBIORCOM ORAZ 

JEDNOSTKOM SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH. 
 

 DLA OSÓB PRYWATNYCH proponujemy: 
 Konto osobiste z kartą płatniczą 

 Top-Konto dla Młodych – za 0 zł 
      (główne zalety to: DARMOWE prowadzenie konta, BEZPŁATNY dostęp 

przez Internet, BEZPŁATNE przelewy, karta płatnicza BEZ OPŁAT) 
 oszczędnościowe lokaty terminowe na atrakcyjnych 

warunkach oprocentowania            – nawet 2,00% 
 Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) 

 – oprocentowanie 3,50% 
 Kredyt gotówkowy bez poręczenia 

 – oprocentowanie* od 10,00% 
 Kredyty mieszkaniowe, pożyczki  hipoteczne i inne 
 
ROLNIKOM I  PRZEDSIĘBIORCOM oferujemy: 
 Rachunki bieżące  na korzystnych warunkach 
 Kredyty obrotowe i inwestycyjne, w tym: 
 Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ARiMR  
 Kredyty nawozowe BEZ KONIECZNOŚCI ROZLICZENIA FAKTUR!!! 
 Kredyty inwestycyjne na sfinansowanie inwestycji 

refundowanych ze środków unijnych 

- oprocentowanie już od  3,87% 
 Kredyty dla MŚP z gwarancją BGK 

 Atrakcyjne warunki lokowania środków  
 

SAMORZĄDOM TERYTORIALNYM oferujemy: 
 Kompleksową obsługę w ramach rachunków bieżących 
 Korzystne warunki kredytowania bieżących i przyszłych przedsięwzięć 
 Lokowanie nadwyżek środków na atrakcyjnych i dopasowanych 

indywidualnie zasadach 

 
 

U NAS WAŻNI SĄ LUDZIE A NIE SZTYWNE 

PROCEDURY - DAJEMY  MOŻLIWOŚĆ 

NEGOCJACJI 
Dbamy o dobre relacje z klientami i otoczeniem 

Wspieramy lokalną działalność społeczną, oświatową 
i kulturalną 

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
klientów 

Bezpośredni dostęp do Zarządu i osób decyzyjnych 
 
 
 
 
 
 
 

* Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego BS Przysucha: całkowita kwota kredytu 1.000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, maksymalna 
miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 50,26 zł. Całkowity koszt kredytu (odsetki, opłaty i prowizje) 166,74zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, RRSO 17,84%, całkowita kwota do zapłaty 
1166,74 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.07.2015r. 

 

lotki pokroić w  kostkę. Wrzucić na 
rozgrzaną oliwę. Dodać przeciśnięty 
przez praskę czosnek, zeszklić. Do-
dać pieczarki, pokropić cytryną, lekko 
podsmażyć, doprawić solą i pieprzem. 
Zalać wywarem, a  następnie dodać 
śmietanę. Zagotować, dodać masło 
zagęścić mąką, doprawić.
Mięso wyjąć z  piekarnika i  zawinąć 
w  folię aluminiową. Odłożyć na ok. 3 
– 5 minut, a następnie pokroić w pla-
stry.
*w  kubeczku rozrobić mąkę w  nie-
wielkiej ilości zimnej wody. dodać 3 
łyżki gorącego sosu, wymieszać. na-
stępnie wlać zawartość kubeczka do 
sosu, dobrze rozprowadzić. gotować 
ok. 1 minuty na wolnym ogniu.

• sól morska
• czarny, świeżo zmielony pieprz
• ok. 100 g zmielonych migdałów
• ok. 25 g migdałów w płatkach
• neutralny olej do smażenia

papierowym ręcznikiem i  oczyścić 
z  błon. Doprawić papryką, solą i  pie-
przem. Obsmażyć ze wszystkich stron, 
na dobrze rozgrzanym oleju tak, aby 
mięso było bardzo dobrze zrumienio-
ne (powinna powstać brązowa skór-
ka). Obtoczyć w migdałach.
Polędwicę włożyć na ruszt do pie-
karnika i  zostawiać na ok. 60 minut. 
Na dnie piekarnika umieścić blachę, 
lub folię aluminiową, na której może 
zbierać się sok (i  migdały), który 
ewentualnie skapie (lub spadną) 
z mięsa.
Pieczarki oczyścić pędzelkiem lub wil-
gotną ściereczką (nie moczyć w  wo-
dzie. jeżeli są bardzo brudne, zmyć 
pod bieżącą wodą, ale to już ostatecz-
ność). Pokroić w cząstki.
Na głębokiej patelni lub w  rondlu 
z  grubym dnem rozgrzać oliwę. Sza-


