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• Klwów
• Odrzywół
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Eliminacje mistrzostw Polski w siatkówce 
plażowej Przysucha 2015 Nad zalewem Topornia 

w Przysusze od 31 lipca do 
2 sierpnia odbyły się eli-
minacje mistrzostw Polski 
w siatkówce plażowej męż-
czyzn Beach Ball Klinkier 
Przysucha 2015. Podczas 
trzydniowej rywalizacji 
najlepszy okazał się duet 
Dominik Witczak / Łu-
kasz Kaczmarek.
Do Przysuchy przyjechali zna-
komici krajowi siatkarze plażo-
wi. W zmaganiach wzięło udział 
26 duetów, z których osiem było 
rozstawionych i  miało zapew-
niony udział w  turnieju głów-
nym. Pozostali musieli walczyć 
w  kwalifikacjach. Poziom roz-
grywek był bardzo wysoki i wy-
równany.
Przyjechały do nas praktycznie 
wszystkie najlepsze pary plażo-
we w Polsce – mówi Piotr Skiba, 
jeden z organizatorów zawodów.
Turniej spełnił wszelkie oczeki-
wania. Rozegrany na wysokim 
poziomie sportowym, z  dobrą 

zabawą dla wszystkich, ciekawą 
oprawą, doskonałą organizacją. 
Ponadto dopisała fantastyczna 
pogoda a kibice gorąco dopingo-
wali swoich ulubieńców. Uczest-
nikom zapewniono atrakcyjne 
nagrody. Na najwyższe uznanie 
zasługuje wspaniała organizacja 
turnieju nad którą czuwał Piotr 
Skiba, główny organizator zawo-
dów, przed którym za wszystko 
– czapki z głów.
Rozgrywki trwały trzy dni po to, 
aby najpierw wyłonić pary, któ-
re w eliminacjach dostały się do 
turnieju głównego. Potem trwa-
ły zmagania wyłaniające sześć 
duetów walczących już o punkty 
Mistrzostw Polski, trofea i  na-
grody.
Podczas rywalizacji najlepszym 
okazał się duet Dominik Wit-
czak / Łukasz Kaczmarek. Ten 
drugi został również wybrany 
najbardziej wartościowym za-
wodnikiem turnieju.
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju w  Przysusze wybrany zo-
stał Łukasz Kaczmarek, ze zwy-
cięskiego duetu.

Wyniki spotkań: 31 lipca
Ślęzak/Jedynak – Kaczmarski/Alegierski 2:0 (21:15;21:18)
Lewicki/Lenc – Lewicki/Maziarek 1:2 (21:17;10:21;13:15)
Skoneczny/Narowski – Wanat/Michalski 2:1 (13:21;22:20;15:12)
Staczewski/Kapuśniak – Janiak/Sobczak 0:2 (17:21;17:21)
Matusiak/Felisiak – Ślęzak/Jedynak 2:0 ( 21:10;21:14)
Andry/Andrys – Kłaczek/Kłaczek 2:0 (21:8;21:12)
Kaszewiak/Szabłowicz – Poinc/Szaniewski 1:2 (15:21;21:19;11:15)
Zdybek/Lewandowski – Słonina/Piwowarczyk 0:2 ( 13:21;19:21)
Mamełka/Pawlik – Manios/Kujawiak 0:2 (17:21;9:21)
Wyniki spotkań: 1 sierpnia
Brożyniak/Dzikowicz – Lewicki/Maziarek 2:0 (21:19; 21:15)
Matusiak/Felisiak – Ociepski/Radzikowski 2:1 (21:16; 18:21; 15:12)
Korycki/Jetke – Janiak/Sobczak 0:2 (12:21; 12:21)
Skoneczny/Narowski – Rudol/Kosiak 0:2 (12:21; 13:21)
Witczak/Kaczmarek – Poinc/Szaniawski 2:0 (21:10; 21:18)
Andrys/Andrys – Kiernoz/Malec 2:0 (23:21; 21:18)
Chiniewicz/Kałuża – Manios/Kujawiak 2:0 (21:15; 21:14)
Słonina/Piwowarczyk – Parcej/Radojewski 0:2 (14:21;1 5:21)
Brożyniak/Dzikowicz – Matusiak/Felisiak 2:0 (21:15; 21:15)
Janiak/Sobczak – Rudol/Kosiak 0:2 (21:23; 12:21)
Witczak/Kaczmarek – Andrys/Andrys 2:0 (21:14; 21:16)

Chiniewicz/Kałuża – Parcej/Radojewski 1:2 (19:21; 21:15; 20:22)
Słonina/Piwowarczyk – Manios/Kujawiak 0:2 (15:21; 12:21)
Kiernoz/Malec – Poinc/Szaniawski 2:0 (21:14; 21:16)
Skoneczny/Narowski – Korycki/Jetke 0:2 (10:21; 13:21)
Ociepski/Radzikowski – Lewicki/Maziarek 2:0 (21:13; 21:10)
Manios/Kujawiak – Janiak/Sobczak 0:2 (14:21; 13:21)
Kiernoz/Malec – Matusiak/Felisiak 2:0 (21:16; 21:14)
Korycki/Jetke – Chiniewicz/Kałuża 1:2 (19:21; 21:15; 13:15)
Ociepski/Radzikowski – Andrys/Andrys 2:0 (21:19; 21:16)
Brożyniak/Dzikowicz – Rudol/Kosiak 0:2 (11:21; poddany z powodu kon-
tuzji)
Witczak/Kaczmarek – Parcej/Radojewski 2:0 (21:18; 21:15)
Janiak/Sobczak – Kiernoz/Malec 0:2 (14:21; 15:21)
Chiniewicz/Kałuża – Ociepski/Radzikowski 0:2 (16:21; 18:21)
Wyniki spotkań: 2 sierpnia
Parcej/Radojewski – Kiernoz/Malec 2:1 (14:21, 21:18, 15:13)
Brożyniak/Dzikowicz – Ociepski/Radzikowski 2:0 (21:12, 21:17)
Rudol/Kosiak – Parcej/Radojewski 2:0 (21:18, 21:12)
Witczak/Kaczmarek – Brożyniak/Dzikowicz 0:2 (21:12, 21:14)
Mecz o  trzecie miejsce: Parcej/Radojewski – Brożyniak/Dzikowicz 1:2 
(22:20, 25:27, 11:15)
Finał: Rudol/Kosiak – Witczak/Kaczmarek 0:2 (21:23, 12:21)

Najlepsza czwórka turnieju:

1. Dominik Witczak / Łukasz Kaczmarek

2. Maciej Rudol / Maciej Kosiak

3. Jędrzej Brożyniak / Bartłomiej Dzikowicz

4. Adam Parcej / Mateusz Radajewski
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Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych funkcjonariuszy KPP w Przysusze

Funkcjonariusze KPP w Przysusze

Goście reprezentujący instytucje życia publicznego świętowali razem z Policjantami

Święto Policji w Przysusze
14.07 w  Komendzie Powiato-
wej Policji w  Przysusze odbyły 
się uroczystości Święta Policji. 
W  tym roku przypada 96 rocz-
nica powstania polskiej Policji. 
Tegoroczne święto zbiega się 
z  jubileuszem 90-lecia, odkąd 
kobiety pełnią służbę w polskiej 
Policji. Obecnie w  polskiej Po-
licji codzienną służbę pełni po-
nad 14 tysięcy kobiet. Obchody 
Święta Policji to okazja do awan-
sów i odznaczeń. Wyróżnionych 
w  tym roku z  tej okazji zostało 
23 funkcjonariuszy z  Komendy 
Powiatowej Policji w Przysusze, 
którzy otrzymali odznaczenia 
i  mianowania na wyższe stop-
nie w korpusach. W uroczystym 
apelu uczestniczył Zastępca Ma-
zowieckiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji mł. insp. 
Kamil Borkowski, Komendant 
Powiatowy Policji w  Grójcu 
podinsp. Wojciech Brandt oraz 
przedstawiciele władz samo-
rządowych miasta i  powiatu 
przysuskiego oraz sądu, proku-
ratury, straży pożarnej i nadleś-
nictwa. W  trakcie uroczystości 
po wystąpieniu Komendanta 

Powiatowego Policji w  Przysu-
sze mł. insp. Roberta Pachola-
rza policjantom wręczono od-
znaczenia oraz mianowania na 
wyższe stopnie policyjne: Decy-
zją Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Teresy Piotrowskiej z dnia 
22 czerwca 2015 roku Brązową 
Odznakę „Zasłużony policjant” 
nadano: asp. Marianowi Ma-
nowieckiemu, asp. szt. Marko-
wi Zielińskiemu. Komendant 
Główny Policji nadinsp. Krzysz-
tof Gajewski z  dniem 24 lipca 
2015 roku mianował: młodszym 
inspektorem Policji podinsp. 
Sławomira Reka – Zastępcę Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w  Przysusze. Mazowiecki Ko-
mendant Wojewódzki Policji 
insp. Rafał Korczak z  dniem 24 
lipca 2015 roku mianował: – 
aspirantem sztabowym Policji 
st. asp. Andrzeja Bombę, st. asp. 
Tomasza Markiewicza, st. asp. 
Andrzeja Miszczyka, starszym 
aspirantem Policji asp. Zenona 
Jarzyńskiego, asp. Józefa Setę, 
asp. Radosława Szymańskiego, 
asp. Zbigniewa Tomczyka, asp. 
Radosława Woźniaka s. Henry-

ka, aspirantem Policji mł. asp. 
Jacka Janika, młodszym aspiran-
tem Policji, sierż. szt. Jarosława 
Gapysa, sierż. szt. Pawła Kwiet-
nia, sierż. szt. Jacka Popińskiego, 
sierż. szt. Norberta Tokarskiego, 
sierżantem sztabowym Policji st. 
sierż. Grzegorza Surmacza, star-
szym sierżantem Policji sierż. 
Mariusza Dyla, sierż. Grzego-
rza Grabowskiego s. Tadeusza, 
sierż. Kamila Jędrzejczaka, sierż. 
Tomasza Lao, sierżantem Policji 
st. post. Izabelę Górazdowską, 
st. post. Katarzynę Snopczyń-
ską. Zastępca Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji mł. insp. Kamil Bor-
kowski odczytał podziękowania 
i  życzenia od Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Rafała Korczaka. 
Na zakończenie uroczystości 
serdeczne życzenia oraz słowa 
podziękowania dla policjantów 
i  pracowników Policji złożyli 
zaproszeni goście, którzy życzy-
li dalszych sukcesów wszystkim 
przysuskim policjantom.
sierż. szt. Ewa Polak KPP Przysucha

W niedzielę 5 lipca 2015 r. 
na stadionie CSiR w  Gar-
wolinie odbyły się X Ma-
zowieckie Zawody Sika-
wek Strażackich.
W  zawodach uczestniczyło 35 
oddziałów. Oprócz jednostek 
z  województwa mazowieckiego, 
do rywalizacji zostało zapro-
szonych kilka drużyn z  Lubel-
szczyzny, w tym 3 OSP z powia-
tu ryckiego: OSP Brzeziny, OSP 
Lendo Ruskie i OSP Ułęż. Celem 
zawodów jest promocja wśród 
społeczeństwa Ochotniczych 

Staży Pożarnych, ich historii, 
kultury i  tradycji pożarnictwa 
oraz prezentacja dawnych tech-
nik i  sposobów gaszenia poża-
rów. W  zawodach uczestniczył 
oddział Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Borkowicach. Jednost-
kę OSP reprezentowali pod do-
wództwem dh Roberta Siudka 
druhowie: Sikora Karol, Sikora 
Kamil, Sikora Sebastian, Adrian 
Dacewicz, Karbowniak Mateusz, 
Klusek Jacek oraz Wziątek Le-
szek. Rywalizacja toczyła się tra-
dycyjnie w  dwóch kategoriach. 
Pierwszym etapem był konkurs 

Prezentacji Historycznej w  któ-
rym oceniane było jak najwier-
niejsze dla danej epoki prezen-
towanie sprzętu pożarniczego, 
wyposażenia i  umundurowania. 
Drugim: Ćwiczenie sprawnoś-
ciowo-bojowe w  którym stra-
żacy musieli napełnić zbiornik 
wodny za pomocą wiader, po-
konać tor przeszkód oraz przy 
użyciu sikawki, jednym prądem 
wody z  drabiny przewrócić tar-
czę. W końcowej klasyfikacji od-
dział OSP z Borkowic zajął ósme 
miejsce i  otrzymał certyfikat 
i sprzęt nagłaśniający.

X Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich
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Dyplom uznania dla naj-
lepszych mistrzów i  ucz-
niów w  zawodach rze-
mieślniczych otrzymali 
podstarszy Cechu Rze-
miosł Różnych w  Przysu-
sze Michał Jurczak i  jego 
uczeń Krzysztof Prokop-
czyk. Wyróżnienia wrę-
czono podczas XXXIV 
Pielgrzymki Rzemiosła 
Polskiego na Jasną Górę.
28 czerwca br. odbyła się XXXIV 
Pielgrzymka Rzemiosła Polskie-
go na Jasną Górę. Uczestniczyło 
w niej blisko cztery tysiące osób 
reprezentujących środowisko 
rzemieślników z  całej Polski, 
w tym członkowie Izby Rzemio-

Dyplom dla mistrza i ucznia
sła i  Małej Przedsiębiorczości 
w Radomiu. Wśród pielgrzymu-
jących byli przedstawiciele Ce-
chu Rzemiosł Różnych w  Przy-
susze.
Wspólną modlitwę na Jasnej 
Górze w  intencji polskich rze-
mieślników poprzedziło spot-
kanie, na którym wręczono dy-
plomy uznania dla najlepszych 
mistrzów i uczniów w zawodach 
rzemieślniczych. Wśród wyróż-
nionych był podstarszy Cechu 
Rzemiosł Różnych w  Przysu-
sze Michał Jurczak i  jego uczeń 
Krzysztof Prokopczyk. Wy-
różnienia wręczali zastępcy 
przewodniczącego Rady Izby 
Rzemiosła i Małej Przedsiębior-
czości w  Radomiu – Marek So-
kołowski i Lech Kądziela.

 – Wyróżnienie przyjąłem ze 
szczególną satysfakcją – mówi 
Michał Jurczak. – Prawdą jest, że 
wiele zawodów rzemieślniczych 
znika z  rynku, zmniejszyła się 
też znacznie ilość cechów, która 
była zrzeszona w  CRR. Nie ma 
już rymarstwa, bednarstwa, ko-
łodziejstwa, kilimiarstwa. W na-
szym cechu są dziś zrzeszeni 
głownie piekarze, mechanicy sa-
mochodowi, fryzjerzy, masarze 
i  stolarze. Tym ważniejsze jest, 
że docenia się naszą pracę i fakt, 
że uczymy młodych ludzi zawo-
du i rzemieślniczych tradycji. Ja 
jestem w  cechu od 1987 roku. 
Przynależność do cechu zobo-
wiązuje do dbałości o jakość pro-
duktu, jego markę. 16 sierpnia 
Cech Rzemiosł Różnych w Przy-

W  roku 2014 w  Chorągwi Ma-
zowieckiej ZHP powstał zespół 
instruktorski, którego zadaniem 
jest przygotowanie oraz realiza-
cja programu „Miejsca pamięci 
w Polsce i na Ukrainie”. W skład 
zespołu weszli członkowie Huf-
ca ZHP Przysucha dh. Ewa Za-
jąc oraz hm. Adam Markiewicz, 
jako szef zespołu. Nawiązano 
współpracę z Radą Ochrony Pa-
mięci Walki i  Męczeństwa RP, 
dzięki pomocy i wsparciu finan-
sowemu której możliwa jest re-
alizacja programu i  dotarcie do 
miejsc „zapomnianych”.
Na początku czerwca br. harce-
rze oraz instruktorzy kolejny już 
raz udali się na Ukrainę, aby upo-
rządkować zapomniany rzym-
skokatolicki cmentarz w  Hana-

susze wspólnie z Izbą Rzemiosła 
i Małej Przedsiębiorczości w Ra-
domiu, przy współpracy z  Bur-
mistrzem Przysuchy organizuje 
Dzień Rzemiosła w  Przysusze. 
Jest to impreza cykliczna, każ-
dego roku organizowana w  in-
nej gminie na ziemi radomskiej 
i po raz pierwszy w naszym mie-

ście. Spodziewamy się obecno-
ści rzemieślników z  wielu gmin 
i  powiatów. Serdecznie wszyst-
kich mieszkańców zapraszam do 
uczestniczenia w  naszym – rze-
mieślników – święcie – dodaje 
Michał Jurczak. My dodajmy, że 
Michał Jurczak jest też radnym 
Rady Gminy i Miasta

„Miejsca pamięci”

Wnoszenie krzyża

Pomnik w trakcie prac renowacyjnych

Przed pracami trudno się było zorientować gdzie znajdują się pomniki

Pomniki po zakończeniu prac

czówce w  obwodzie lwowskim. 
Wieś Hanaczówka ma bardzo 
bogatą historię. Zwłaszcza tra-
giczne były lata II wojny świato-
wej, kiedy to stała się areną starć 
pomiędzy AK i  UPA, a  następ-
nie została prawie doszczętnie 
zniszczona przez oddział wojsk 
niemieckich. Świadkiem tych 
wydarzeń jest zbiorowa mogiła 
na starym rzymskokatolickim 
cmentarzu. Po wysiedleniu Po-
laków z  Hanaczówki do Polski 
w  1944 r., cmentarz zaczął po-
padać w  zapomnienie. Czasami 
odwiedzali go byli mieszkańcy 
i ich potomkowie, ale to nie po-
mogło uratować go od zniszcze-
nia. W  ciągu dwóch dni pracy 
na cmentarzu harcerze nie tylko 
usunęli drzewa i skosili trawę, ale 
również oczyścili stare nagrobki. 

Sporządzili również dokładną 
mapę cmentarza, którą zamie-
rzają zamieścić w internecie, aby 
zainteresowani mogli bez prob-
lemów odnaleźć groby swoich 
przodków. Po zakończeniu prac 
w  Hanaczówce na grobach oraz 
pod ustawionym przez harcerzy 
drewnianym krzyżem zapłonęły 
biało czerwone i niebiesko żółte 
znicze. Utworzone ze zniczy fla-
gi Polski i  Ukrainy miały sym-
bolizować pojednanie i  współ-
pracę mimo trudnej i  burzliwej 
historii pomiędzy obydwoma 
narodami. To nie pierwsza tego 
rodzaju akcja harcerzy. W  wol-
nym od codziennych obowiąz-
ków czasie porządkują zapo-
mniane i zaniedbane cmentarze. 
W ubiegłym roku na cmentarzu 
Janowskim we Lwowie uporząd-
kowano m.in. istniejące do dziś 
kwatery żołnierzy polskich – 
ofiar walk polsko-ukraińskich 
o Lwów z lat 1918–1920. Pozna-
wanie przeszłości jest nie tylko 
szansą dla przyszłych pokoleń 
by nie powielać błędów przod-
ków, ale pozwala również ura-
tować od zapomnienia wspólne 
dziedzictwo.

hm. Adam Markiewicz
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Życzenia, podziękowania, gratulacje
Życzenia zdrowia i  kon-
tynuowania życiowych 
pasji, podziękowania za 
wieloletnią służbę Pol-
skim Lasom, gratulacje 
za kontynuowanie misji 
Lasów Przysuskich otrzy-
mał nadleśniczy Zdzisław 
Jankowski. Po ponad 40 
latach pracy odszedł na 
emeryturę.
Ze Zdzisławem Jankowskim do-
tychczasowym nadleśniczym 
Nadleśnictwa Przysucha, po-
żegnali się współpracownicy, 
przyjaciele i  przedstawiciele 
samorządowych władz gmi-
ny Przysucha. W  środę 15 lip-
ca, w  Nadleśnictwie Przysucha 
odbyło się uroczyste spotkanie 

zorganizowane z  okazji odej-
ścia Zdzisława Jankowskiego 
na emeryturę. W  imieniu Bur-
mistrza Gminy i  Miasta Przy-
sucha Tadeusza Tomasika, 
swoim własnym i  samorządu 
Przysuchy, nadleśniczemu Zdzi-
sławowi Jankowskiemu, za wie-
loletnią współpracę i  tworzenie 
niezwykle serdecznej atmosfery 
dla wzajemnych kontaktów, po-
dziękował zastępca Burmistrza 
Adam Pałgan. Nadleśnictwo 
Przysucha, kierowane przez 
nadleśniczego Jankowskiego ma 
swój niebagatelny wkład w życie 
społeczności miasta i gminy, tak 
w zakresie edukacji, kształtowa-
nia postaw proekologicznych, 
jak i  współuczestniczenia w  in-
westowaniu przez Gminę w bez-
pieczną komunikację, turystykę 

i rekreację.

Zdzisław Jankowski, z wykształ-
cenia magister inżynier leśnictwa 
to także zasłużony społecznik: 

jest m.in. członkiem Polskiego 
Towarzystwa Leśnego i  człon-
kiem Zarządu Krajowego Ruchu 
Obrony Lasów Polskich w  War-

szawie. Pasjonuje go myślistwo, 
pszczelarstwo, a  także sport. 
Swoje doświadczenia zawodo-
we i miłość do lasu przekazywał 
w licznych publikacjach. Był wie-
lokrotnie nagradzany licznymi 
wysokimi odznaczeniami i  me-
dalami.

Egzaminy dla nauczycieli
W  dniach od 22 do 24 lip-
ca w  starostwie powiatowym 
w  Przysusze odbyły się egza-
miny dla nauczycieli kończą-
cych staż na stopień nauczyciela 
mianowanego. Za organizację 
i  przeprowadzenie postępowań 
egzaminacyjnych odpowiadała 
kierownik wydziału edukacji p. 
Luiza Kozłowska, która repre-
zentowała organ prowadzący 
i  przewodniczyła pracom komi-
sji. Poza przewodniczą w  komi-
sji pracowali, w czasie trzech dni 
postępowań pracowali: Teresa 
Traczyk reprezentująca Mazo-
wieckie Kuratorium Oświaty, 
Agnieszka Rolak, Iwona Uryć 
Kaszuba, Zofia Szymańska, Ja-
cek Klink – Dyrektorzy szkół 
i placówek zatrudniających mia-
nujących się nauczycieli. W  roli 
ekspertów wystąpili: Renata 
Otolińska, Krystyna Syta, Iwona 
Rejmer – Bielecka, Jerzy Jon. Do 
egzaminów przystąpili: Magda-
lena Jasińska – nauczyciel edu-
kacji dla bezpieczeństwa w ZS 1 

Grupa Aktywnych Liderek Nie-
znamierowic w  dniu 19 lipca 
2015 r. zorganizowała po raz 
pierwszy ale mamy nadzieje, że 
nie ostatni Spływ Kajakowy rze-
ką Drzewiczką. Impreza sfinan-
sowana została ze środków FIO 
– Mazowsze Lokalnie w ramach 
projektu „ Sportowa Rewolu-
cja”.
Celem imprezy była promocja 
turystyki kajakowej jako ak-
tywnej formy wypoczynku, in-
tegracja uczestników i  przede 
wszystkim promowanie walorów 
turystycznych rzeki Drzewiczki 
. Trasa spływu, tj. od Drzewicy 
do Nieznamierowic liczyła ok. 
10 km. Na starcie stanęła gru-
pa 40 kajakarzy – amatorów. 

Po dokonaniu niezbędnych for-
malności i  krótkim instrukta-
rzu zorganizowano rozgrzewkę, 
a  następnie dokonano odprawy. 
W  roli prowadzącego, spływu 
wystąpił Tomasz Świtka. Nad 
bezpieczeństwem kajakarzy czu-
wała grupa ratowników – profe-
sjonalistów, którzy mieli zadbać 
o  to, by wszyscy w  tym samym 
składzie dopłynęli do mety. Po 
trudach kajakowania odbyło się 
uroczyste podsumowanie i  po-
częstunek w ośrodku „Nad Drze-
wiczką” w  Nieznamierowicach. 
Trzeba przyznać, że Drzewiczka 
z perspektywy kajakarza prezen-
tuje się znakomicie a spływ uwa-
żamy za bardzo udany.

w  Przysusze. Olga Drab wycho-
wawca w MOW Kolonia Szczer-
backa, Agnieszka Mosiołek, Syl-
wia Sowińska, Grzegorz Klimas 
– wychowawcy MOW Rusinów 
Konecki, Izabela Tomczyk – psy-
cholog w  MOW Kolonia Ossa, 
Katarzyna Kothe – nauczycielka 
języka polskiego, Marta Zieja, 
Ewelina Rał, Dorota Balcerak, 
Marta Kutyba, Sebastian Siwiec, 
Monika Surmacz, Jolanta Wło-

darczyk, Renata Mada – Ko-
paniewska, Marcin Wojtarek – 
wychowawcy w  MOW Kolonia 
Ossa. Egzaminy przebiegły nie-
zwykle sprawnie, a  w  ich rezul-
tacie wszyscy zdający uzyskali 
stopień nauczyciela mianowa-
nego. Wszystkim pedagogom 
gratulujemy i życzymy sukcesów 
w dalszej pracy pedagogicznej.

Jarosław Bednarski

SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ DRZEWICZKĄ
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Helena Spoczyńska  – niezw yk ły dyrektor 
niezw yk łej szkoły
Helena Spoczyńska urodziła się 
w 1896 roku w Lipinach w rodzi-
nie Adama i  Julianny Spoczyń-
skich. Rodzice przyszłej dyrek-
torki szkoły lipińskiej doczekali 
się licznego potomstwa (mieli 
dziesięcioro dzieci), jednak tyl-
ko cztery córki dożyły sędziwe-
go wieku. Były to Władysława, 
Aniela, Jadwiga i właśnie Helena. 
Państwo Spoczyńscy nie szczę-
dzili pieniędzy na edukację swo-
ich dzieci. Wysyłali swoje dzieci 
na kosztowne studia, do szkół 
położonych daleko od ich domu. 
Sami zajmowali się uprawą roli. 
Znali się na ziołach, zbierali je 
i  suszyli. To w  domu Spoczyń-
skich w Lipinach marzono o wy-
budowaniu na wsi szkoły.

Helena Spoczyńska początki na-
uki zdobyła w  domu rodziciel-
skim. Uczył ją nie tylko ojciec 
Adam, ale także starsze rodzeń-
stwo. Przez rok uczęszczała do 
szkoły parafialnej w  Odrzy-
wole i  rok do szkoły prywatnej 
w  Chlewiskach. Gdy miała 16 
lat wyjechała do Warszawy, by 
uczyć się w  Szkole Ochroniarek 
i  Nauczycielek Ludowych Stefa-
nii Marciszewskiej. Nauka w  tej 
szkole stanowiła ważny etap 
w  życiu Spoczyńskiej. To w  niej 
zdobyła odpowiednie kwali-
fikacje, a  także zapoznała się 
z  nowymi prądami w  pedago-
gice. Tutaj też nawiązała bliski 
kontakt z  rodziną matematyka 
Wacława Jezierskiego (jego żona 
Irena, będzie później uczyć ma-
tematyki w lipińskiej szkole).

Po ukończeniu szkoły Marci-
szewskiej Helena Spoczyńska 
zdała dodatkowy egzamin w  ję-
zyku rosyjskim na nauczyciela 
szkoły powszechnej w V Gimna-
zjum w Warszawie.

W  1914 roku wybucha I  wojna 
światowa. W  Polsce rodzi się 
nadzieja na odzyskanie niepod-
ległości. Całe patriotyczne spo-
łeczeństwo grupuje się razem 
i komunikuje. Trudne lata wojny 
Spoczyńska przebywa w rodzin-
nych Lipinach. Uczy w  Brudze-
wicach i  Skołatowie. Po odej-
ściu Rosjan wspólnie z  wójtem 
z Brudzewic Antonim Boguszem 
organizowała tam szkołę po-
wszechną. Te cztery lata pracy 
pozwoliły jej zdobyć bezcenne 
doświadczenie, a  także przeko-
nać się, jak potrzebna jest szko-
ła w  jej rodzinnej miejscowo-
ści. Rodzi się w  jej głowie plan 
utworzenia placówki oświatowej 
w Lipinach.

Helena Spoczyńska w 1918 roku 
ma poczucie, że jej wykształce-
nie nie jest odpowiednie, dla-
tego wyjeżdża do Krakowa, aby 
tam kontynuować naukę. W tym 
celu zapisuje się na roczny kurs 
przygotowawczy do egzaminu 
eksternistycznego w Gimnazjum 
Nowodworskiego. W  1919 roku 
zdaje, w  trybie eksternistycz-
nym, przedmioty uzupełniające 
i  otrzymuje świadectwo doj-
rzałości. Otwiera to przed nią 
szansę podjęcia studiów. I  oto 
w we wrześniu tego samego roku 
Helena Spoczyńska staje się stu-
dentką Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Wybrała wydział filozo-
ficzny i  filologię polską. Wybór 
ten został uwarunkowany całym 
uprzednim rozwojem przyszłej 
założycielki lipińskiej szkoły. Jej 
działalnością na rzecz podno-
szenia oświaty na wsi, jej pracą 
w  szkołach powszechnych, jej 
pragnieniami, aby swój wysiłek 
połączyć z  wysiłkiem odbudo-
wywania polskiej kultury w nie-
podległym państwie.

W  1920 roku Spoczyńska zaan-
gażowała się pracę plebiscytową 
na Śląsku Opolskim. Na uczel-
ni uzyskuje urlop dziekański 
i  w  sierpniu i  wyrusza do wsi 
Wolny Kadłub (lub Stary Kad-
łub) w gminie Olesno. Tam orga-
nizuje nauczanie polskich dzie-
ci. Reżyseruje przedstawienia, 
jasełka, czyta utwory polskich 
poetów, uczy polskich piosenek. 
Codziennie przemierza wiele 
kilometrów, odwiedzając wiele 
miejscowości, które objęła swo-
im działaniem. Śląsk opuszcza 
tuż po plebiscycie w 1921 roku.

Podczas studiów w  Krakowie 
umacnia swoją przyjaźń z  kra-
janem Janem Zieją, który był 
studentem teologii. W  czasie 
studiów Spoczyńska należała 
również do Chrześcijańskiego 
Związku Akademików, co wy-
warło silne piętno na jej osobo-
wości, szczególnie jeśli chodzi 
o  życie religijne. Jako członkini 
tego związku brała udział w licz-
nych zjazdach, dzięki którym 
mogła również lepiej poznawać 
swoją Ojczyznę.

W  1923 roku Helena Spoczyń-
ska uzyskała absolutorium. Po 
nim mogła już wreszcie podjąć 
pracę. Jednakże dopełniła swo-
je kwalifikacje formalne przez 
zdanie egzaminu na nauczy-
ciela szkół średnich przed Pań-
stwową Komisją Egzaminacyjną 
i przez uzyskanie tytułu doktora. 
Promotorem jej pracy był Igna-
cy Chrzanowski, a  tytuł pracy 
brzmiał: „Mesjanizm Bronisława 
Trentowskiego”.

Jeszcze w czasie studiów w 1923 
roku przyjęła pracę nauczycielki 
w  niemieckim gimnazjum żeń-
skim w  Chorzowie, który nazy-
wał się wtedy jeszcze Królewską 
Hutą. Szkoła ta nie była łatwym 
miejscem pracy. Wiele uczennic 
bardzo słabo mówiło po pol-
sku, a  z  reguły wszystkie posłu-
giwały się gwarą śląską. Hele-
na Spoczyńska była dla swoich 
podopiecznych niezwykle opie-
kuńcza, potrafiła znaleźć z nimi 
wspólny język, co zaowocowa-
ło później szybkim postępami 
w  nauce. Spoczyńska jako po-
lonistka również angażowała się 
w  rozwój szkoły. Zorganizowała 
kółko Mickiewiczowskie, przy-
gotowywała wycieczki do kina 
i teatru, a także do zabytków hi-
storycznych, miast i  miasteczek 
upamiętnionych wydarzeniami 
historycznymi. Z  jej inicjatywy 
powołano również Koło Przy-
jaciół Harcerstwa. W  1929 roku 
została wiceprzewodniczącą Za-
rządu Oddziału Śląskiego ZHP 
w Katowicach.

Początek II wojny światowej za-
stał Helenę Spoczyńską w podró-
ży do Chorzowa. Pociąg, którym 
jechała, został zbombardowany. 
Spoczyńska nie dojechała już na 
Śląsk, udało jej się przedostać do 
Warszawy. Przeżyła obronę sto-
licy, kierując punktem żywnoś-
ciowym, wydającym posiłki żoł-
nierzom i uciekinierom spośród 
ludności cywilnej, która również 
szukała schronienia w  Warsza-
wie. Spoczyńska była świadkiem 
upadku stolicy.

W październiku 1939 roku wró-
ciła do Chorzowa i zainicjowała 
tajne nauczanie swych uczennic, 
prowadziła podziemne akcje 
oświatowe, ale nie ograniczała 
się jedynie do tajnego nauczania. 
Helena Spoczyńska rozpoczęła 
również działalność konspira-
cyjną. Była jednym z redaktorów 
gazetki „Polska Żyje”. Jej działal-
nością zaczęło się wtedy intere-
sować gestapo, dlatego musiała 
uciekać do Krakowa. Tam, 12 
grudnia 1939 roku podjęła bez-
płatną pracę w  Radzie Głównej 
Opiekuńczej. Włączyła się rów-
nież w tajne nauczanie oraz pra-
cę w konspiracji wojskowej.

W  ciągu 8 miesięcy od wojny 
znalazła się w kolejnym miejscu: 
w  Katowicach. Tutaj również 
jej działalność nie spotykała się 
z  akceptacją okupanta. Znowu 
musiła uciekać.

1 września 1940 roku Helena 
Spoczyńska powróciła do ro-
dzinnych Lipin i  od razu rzu-
ciła się w  wir pracy. Weszła 

w organizacyjną styczność z ru-
chem ludowym, została szefem 
oświatowym powiatu z ramienia 
Stronnictwa Ludowego, oficerem 
oświatowym Batalionów Chłop-
skich. Utworzyła również pierw-
szy komplet gimnazjalny tajnego 
gimnazjum i  liceum w  Lipinach 
z  uczniów, którzy pierwszą kla-
sę gimnazjalną ukończyli jesz-
cze w  1939 roku. Jednocześnie 
powstał drugi komplet z  tych, 
którzy rozpoczęli pierwszą klasę 
gimnazjalną. Utworzył się rów-
nież trzeci komplet. W  ten spo-
sób powstawało dzieło jej życia: 
szkoła w Lipinach.

Na początku lekcje odbywały się 
oczywiście w  domu Spoczyń-
skich, jak również w  domach 
poszczególnych nauczycieli. To 
spowodowało, że uczniowie nie-
jednokrotnie musieli jednego 
dnia przemierzać wiele kilome-
trów, aby uczestniczyć w  zaję-
ciach.

Oświata w czasie wojny nie sta-
ła na wysokim poziomie. Oku-
pant zmienił program nauczania 
w  szkole powszechnej i  zmniej-
szył do minimum wymagania. 
To nie gwarantowało odpowied-
niego przygotowania kandyda-
tów do szkoły średniej. Dlatego 
Helena Spoczyńska powoływała 
komplety dokształcające w  za-
kresie pełnego przedwojennego 
programu szkoły podstawowej. 
Takie komplety powstawały przy 
istniejących już szkołach, aby 
nie wzbudzać podejrzeń.

Cała nauka szkolna i  egzaminy 
przebiegały pod znakiem wiel-
kiej ostrożności. Szkoła była 

świetnie zakonspirowana. Mimo 
wszystko Helena Spoczyńska 
dbała o pełną dokumentację pro-
wadzonej przez siebie placówki. 
Dbano szczególnie o  protoko-
ły z  wszystkich egzaminów, na 
podstawie których miano wyda-
wać po wojnie świadectwa. Prze-
chowywano je w  specjalnych 
zalakowanych butelkach i  ukry-
wano w różnych miejscach.

Helena Spoczyńska wielką wagę 
przykładała nie tylko do same-
go procesu nauczania. Dbała 
również o  proces wychowawczy 
swoich uczniów. Każdego swo-
jego wychowanka traktowała 
jak jednostkę z  jej powiązania-
mi rodzinnymi i  społecznymi. 
Konspiracja przyczyniła się do 
niezwykłego zacieśniania się 
więzów między uczniami a  na-
uczycielami. Stawali się oni 
jedną prawdziwą rodziną, pod-
ległą cały czas tym samym za-
grożeniom i  prześladowaniom. 
Tajna szkoła stawała się szkołą 
życia, szkołą charakterów, szko-
łą poszanowania pracy w  ogóle. 
Dr Spoczyńska dbała o  rozwój 
swoich wychowanków, podsu-
wała im książki nie wchodzące 
w skład kanonu lektur obowiąz-
kowych (z  czasem stworzono 
coś na kształt biblioteki), a także 
uczyła rzeczy praktycznych, ta-
kich jak umiejętność posługiwa-
nia się nożem i widelcem.

W  marcu 1942 roku dr Hele-
na Spoczyńska zapytała swoich 
wychowanków o  ich plany na 
przyszłość. Wszyscy zgodnie po-
wiedzieli, że mają zamiar konty-
nuować rozpoczętą naukę. Spo-
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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

czyńska odpowiedziała wtedy, 
że jeśli przeżyje wojnę to dalej 
będzie szerzyć oświatę w  swo-
ich rodzinnych stronach. W  jej 
sercu zrodziła się myśl o  stwo-
rzeniu w  Lipinach Wiejskiego 
Uniwersytetu Ludowego, któ-
ry mógłby się zająć szerzeniem 
oświaty i  kultury wśród mło-
dzieży i dorosłych.

Po wojnie, gdy spora liczba 
osób myślała, że szkoła lipiń-
ska przestanie istnieć, Helena 
Spoczyńska rozpoczęła starania 
o  utworzenie w  Lipinach szko-
ły nauczycielskiej i  gimnazjum. 
Dzięki jej zabiegom udało się 

utworzyć Państwowy Ośrodek 
Kształcenia Nauczycieli i  Gim-
nazjum. Ten ośrodek był w pew-
nym stopniu realizacją marzeń 
dr Spoczyńskiej. Stworzyła szko-
łę, mającą wychować przyszłych 
nauczycieli – osób, dzięki któ-
rym można by było organizować 
prace w dalszej i bliższej okolicy. 
Przecież młodzież przychodzi-
ło do szkoły w  Lipinach prosto 
od pługa. Rodzice nie nauczy-
li swych dzieci podstawowych 
zasad obycia, bo sami o  nich 
nie wiele widzieli. Trzeba było 
uczyć tę młodzież wszystkiego 
od początku, wychowywać ją od 
nowa, dać wszystko, co powinni 

dać rodzice, otoczenie, szkoła. 
Rozwiać przesądy i  zabobony, 
wykorzenić kompleks niższości 
dziecka wiejskiego.

W  1945 roku pod koniec maja, 
Helena Spoczyńska udała się 
do Katowic. Zrobiła to zgodnie 
z  pojawiającymi się komuni-
katami, które wzywały nauczy-
cieli się nauczycieli do swych 
szkół. Trafiła do kuratorium 
w  Katowicach, ponieważ zosta-
ła poinformowana, że nauczanie 
rozpoczęło jej chorzowskie gim-
nazjum. Kurator oznajmił, że jej 
miejsce jest już zajęte. Jednak 
dr Spoczyńska nie po to udała 
się na Śląsk, by wrócić do swo-
jej poprzedniej pracy. Pojechała 
tam, by poinformować, dlaczego 
nie może tam ponownie zacząć 
uczyć. Decyzja o  pozostaniu 
w  Lipinach nie była dla niej ła-
twa, jak to mogłoby się wyda-
wać. Z chorzowskim gimnazjum 
wiązały ją wspomnienia, kochała 
tych ludzi i  tę młodzież. Jednak 
silniejsze więzy łączyły ją z Lipi-
nami. To tu mogła zrealizować 
swoje największe marzenie: wy-
budowanie szkoły w  rodzinnej 
miejscowości.

Helena Spoczyńska była osobą, 
która potrafiła zmobilizować 
wokół siebie aktywne jednost-
ki. To pozwoliło jej zgrupować 
dobrych nauczycieli z  grona 
przedwojennych uczniów i  zna-
jomych. Podobnie z uczniów taj-
nego gimnazjum i  liceum miała 
grupę osób pomagających jej 
w najrozmaitszych pracach.

W  1950 roku utworzony przez 
nią Ośrodek Kształcenia Na-
uczycieli przekształca się w Lice-
um Administracyjno-Handlowe. 
Pojawiają się pogłoski o  moż-

liwej likwidacji szkoły w  Lipi-
nach. Dzięki licznym zabiegom 
dr Spoczyńskiej szkołę udaje się 
utrzymać, a  w  1953 roku prze-
kształcić ponownie w  Techni-
kum CRS „Samopomoc Chłop-
ska”.

Praca pedagogiczna i  wycho-
wawcza Heleny Spoczyńskiej nie 
były jednak pasmem ciągłych 
sukcesów. Szkoła zyskała miano 
„czerwonej”, ze względu na dość 
liberalne podejście do dogmatów 
kościelnych. Określanie szkoły 
mianem komunistycznej spo-
wodowało, że coraz mniej osób 
chciało pomagać przy jej roz-
budowie. Mimo wszystko udało 
się jednak Spoczyńskiej skupić 
wokół siebie wielu życzliwych 
ludzi. Rozpoczęła się również 
nagonka na dyrektorkę lipiń-
skiej szkoły. Zaczęto ją określać 
mianem „wroga klasowego”. 
Do szkoły zaczęły przyjeżdżać 
liczne delegacje z  kuratorium 
i  CRS na hospitacje, by wykryć 
działalność antypaństwową i an-
tysocjalistyczną oraz różnych 
nieprawidłowości w  sferze go-
spodarczej czy finansowej.

W 1955 roku Helena Spoczyńska 
została zwolniona ze stanowiska 
dyrektora szkoły. Wywołało to 
natychmiastową reakcję wśród 
okolicznej ludności. Sprawa 
trafiła do władz najwyższych 
i  wymówienie cofnięto. Na tym 
jednak kłopoty się nie kończyły. 
Dr Spoczyńska musiała kontro-
lować swoje wypowiedzi i postę-
powanie, by uniknąć kolejnych 
problemów.

W  1965 roku został zorganizo-
wany zjazd absolwentów szko-
ły lipińskiej, podczas którego 
Spoczyńska została odznaczona 

Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Cały ten czas 
trwała również budowa budynku 
szkolnego. W  1967 roku zostały 
oddane dwa domy przeznaczone 
na mieszkania dla nauczycieli. 
Wywołało to ogromną radość 
u dyrektorki.

Wszystkie kłopoty związane 
z  utworzeniem i  utrzymaniem 
szkoły poważnie odbiły się na 
zdrowiu dr Spoczyńskiej. Mimo 
wszystko wśród wielu trudności, 
zmartwień, wywołanych działa-
niami ludzi jej nieprzyjaznych 
miała ona zawsze dla swych na-
uczycieli uprzejmą troskliwość, 
dla młodzieży uśmiech i  serce. 
Wśród niekończących się dzia-
łań zawsze miała czas na zajmo-
wanie się troskami swych wy-
chowanków i  na kształtowanie 
ich postaw i przeżyć.

Helena Spoczyńska nie doczeka-
ła końca budowy szkoły. Zmarła 
27 listopada 1968 roku. Śmierć 
zastała ją w  pracy. W  przerwie, 
między dopiero co zakończo-
ną lekcją a  radą pedagogiczną, 
chciała zatelefonować i  tak zna-
lezioną ją martwą ze słuchaw-
ką w  ręku. Tak zakończyła swą 
pięćdziesięcioletnią pracę peda-
gogiczną i dwadzieścia osiem lat 
działalności w Lipinach.

oprac. tekstu: mgr Joanna Kopytow-
ska – absolwentka LO w Lipinach, 
rocznik 2006-2009

 
Tekst powstał na podstawie książki 
Tadeusz Nowackiego „Życie praco-
wite Heleny Spoczyńskiej”.
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„Babska Kapela”
„Rok 2015 to czas, w  którym 
rozmaite znaki na niebie i  zie-
mi zwiastowały jakoweś nad-
zwyczajne zdarzenia…” Tym 
cytatem z  „Ogniem i  mieczem” 
Henryka Sienkiewicza można 
by rozpocząć naszą opowieść 
o  przedsięwzięciu pod tytu-
łem ,,Babska Kapela”. Pod taka 
nazwą stowarzyszenie Babska 
Rzeczpospolita Klwów rozpo-
częła realizacje projektu z  pro-
gramu ,,Działaj Lokalnie”. Ma-
rzeniem chyba każdego z  nas, 
jest, aby robić to, co się kocha. 
Wierzymy że, mając jasno okre-
ślony cel i wsparcie innych osób, 
można osiągnąć wiele. Stąd ten 
nasz kolejny zwariowany po-
mysł. Do tej pory nasze stowa-
rzyszenie dało się poznać od 
strony wokalno – tanecznej. 
Jesteśmy już swoistą wizytów-
ką naszego regionu, gdzie udo-
wodniłyśmy, że potrafimy pro-
mować naszą małą ojczyznę, 
wzbogacając naszym udziałem 
imprezy i  uroczystości w  całym 
powiecie, tworząc z naszych wy-
stępów barwne widowiska. Jed-
nak to dla nas za mało. Celem 
głównym projektu jest promo-
wanie kultury i  zamiłowania do 

muzyki. Muzyka ma bardzo ma-
giczną moc, łączy ludzi w grupy 
a czas przy wspólnym śpiewie to 
rozrywka i  terapia. Jednocześ-
nie, chcemy zaktywizować jak 
największą liczbę mieszkańców 
naszej gminy Klwów, poprzez 
różne organizowane przez nas 
formy kulturalne do obcowa-
nia na żywo z  przeglądami mu-
zycznymi, spotkaniami z poezją, 
wystawami, spotkaniami inte-
gracyjnymi. Dzięki temu zosta-
ną rozbudzone i  zaspokojone 
potrzeby kulturalne naszych 
mieszkańców. Jednocześnie, 
jako organizacja pozarządowa, 
której misją jest działalność 
na rzecz społeczności lokalnej 
chcemy rozwijać wśród miesz-
kańców wrażliwość artystycz-
ną, a  jednocześnie umożliwiać 
uczestniczenie w  wydarzeniach 
kulturalnych w  naszej okolicy. 
Wydarzenia, którym towarzy-
szy muzyka sprzyjają integracji 
środowiska ludzi, co jest obec-
nie efektem bardzo pożąda-
nym. Poprzez nasze działania 
– wspólne warsztaty, śpiew, ta-
niec i  poznawanie tradycyjnych 
zabaw, a  także poprzez zaanga-
żowanie wszystkich uczestników 

26 lipca 2015 roku na boi-
sku przy Zespole Szkół 
Rolniczych w  Borkowi-
cach odbył się Wakacyjny 
Festyn Rodzinny, który 
zgromadził w  niedzielne 
popołudnie dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Imprezę 
zorganizował Wójt Gminy 
Borkowice – Robert Fidos.
Program artystyczny Festynu 
przewidywał bardzo dużo atrak-
cji – odbyły się występy dzieci 
i  młodzieży. Dla najmłodszych 

niezwykłą frajdą były dmuchane 
zamki, basen z kulami, trampoli-
na i malowanie twarzy oraz dar-
mowe wesołe miasteczko. Dzięki 
Paniom z Klubu Seniora, Gmin-
nego Ośrodka Kultury i  Stowa-
rzyszenia Kobiet Kreatywnych 
ze Smagowa, można było degu-
stować regionalne potrawy.
Festyn rozpoczął się występa-
mi dzieci i  młodzieży z  Gmin-
nego Ośrodka Kultury i  szkoły 
podstawowej z  Rzucowa. Przed 
publicznością wystąpił również 
Zespół akordeonowy ze Szkoły 
Muzycznej w Ruszkowicach.

Zebrani bawili się przy muzyce 
takich zespołów jak: Kapela Soł-
tysia z  Wąchocka, Tarzan Boys 
i Cassino. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Milano, który zgromadził 
dużą liczbę fanów piosenki disco 
polo.
Ochotnicy z  OSP z  Borkowic, 
Ninkowa, Woli Kuraszowej 
i  Rzucowa zabezpieczali rejon 
festynu pod względem bezpie-
czeństwa pożarowego i  porząd-
ku publicznego.
Do wieczora trwała doskonała 
zabawa przy muzyce tanecznej.

w  przygotowanie pełnego pro-
gramu artystycznego, chcemy 
wykształcić i  przygotować do 
świadomego uczestnictwa w  za-
jęciach i dalszej działalności ar-
tystyczno – edukacyjnej nowych 
osób. Bogatszą ofertę repertua-
rową, chcemy zwiększyć szanse 
stowarzyszenia w  przeglądach 
artystycznych, a  tym samym 
przyczynić się do jeszcze więk-
szej promocji naszego regionu.

Poprzez realizacje projektu 
,,Babska Kapela”, udowodnimy, 
że i na tym polu potrafimy nieźle 
namieszać. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców, 
pragniemy zrealizować dwa mu-
zyczne spotkania, uwieńczone 
występem na ,,Wieczorze Bab-
skiej Kapeli”, gdzie uczestniczki 
zaprezentują się szerokiej pub-
liczności. Nasz projekt ma na 
celu wniesienie zupełnie czegoś 

nowego do życia naszego lokal-
nego społeczeństwa w  taki spo-
sób, aby wywołać cykliczność 
takich spotkań. Odbiorcami 
naszej propozycji będą wszyscy 
mieszkańcy miejscowości oraz 
regionu, ale o  tym jak przebie-
gają zaplanowane działania opo-
wiemy wkrótce czytelnikom Ku-
riera Ziemi Przysuskiej.

Wakacyjny Festyn Rodzinny w Borkowicach
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W  niedzielę 19 lipca 2015 roku 
w  parku przy muszli koncer-
towej Gminnego Centrum 
Kultury w  Wieniawie spotkali 
się miłośnicy muzyki ludowej 
i  folkloru w  związku z  IX Spot-
kaniami z  Folklorem im. Stani-
sława Stępniaka. Uroczystość 
otworzył Wójt Gminy Wie-
niawa, Pan Krzysztof Sobczak. 
Podkreślił znaczenie kultury 
ludowej w środowisku wiejskim 
oraz wspomniał o kultywowaniu 
śpiewu, tańca i  muzyki ludowej 
w naszej gminie.
W tym roku oprócz kapel ludo-
wych i  solistów instrumentali-
stów wystąpiły zespoły śpiewa-
cze oraz soliści śpiewacy.
Do konkursu zgłosiło się 13 ka-
pel, 7 solistów instrumentali-
stów, 11 zespołów ludowych i 5 
śpiewaków ludowych.
Komisja konkursowa przyznała 
nagrody pieniężne w kategorii:
Kapele ludowe
 – I  miejsce Kapela Henryka 
Gwiazdy z Radomia

 – II miejsce Kapela Jana Woch-
niaka z Wieniawy
 – III miejsce Kapela Foktów 
z Radomia
A także dwa wyróżnienia dla Ka-
peli Jana Kmity oraz dla Kapeli 
Józefa Wyrwińskiego.
W  kategorii zespoły śpiewacze 
najlepszym okazał się Zespół 
Śpiewaczy z Korzyc
 – II miejsce zajął Zespół Folklo-
rystyczny „Wieniawa”
 – trzy III miejsca zajęły zespo-
ły: Stowarzyszenie Kobiety dla 
Starej Błotnicy, “Wrzosowianki” 
i „Zdziechowianki”
W kategorii soliści instrumenta-
liści:
I  nagroda została przyznana 
Panu Ryszardowi Wlazło z  Dą-
browy Górniczej. Pan Ryszard 
pochodzi z  Kłudna, kontynuuje 
tradycje rodzinne, jego ojciec 
Jan był słynnym muzykantem, 
grał na harmonii pedałowej. Pan 
Ryszard co roku przyjeżdża do 
Wieniawy na Spotkania z  Folk-
lorem.

Exe-kwo drugie miejsce w tej ka-
tegorii otrzymali Andrzej Malik 
ze Skrzyńska i  Wacław Imiołek 
z Jedlanki.
Wyróżniono solistów instru-
mentalistów Jana Tarnowskiego 
z Domaniowa i Zdzisława Kwa-
pińskiego z Radomia.
W kategorii soliści śpiewacy bez-
konkurencyjna okazała się Pani 
Teresa Bieńkowska z  Kochano-
wa zajmując I miejsce. Dwa dru-
gie miejsca przypadły Paniom: 
Zofii Rojkiewicz z  Rykowa oraz 
Zofii Guni z Gołębiowa.
Komisja podkreśliła wysoki po-
ziom wykonawców. Nagrody 
pieniężne i  dyplomy wręczyli 
laureatom Wójt Gminy Wie-
niawa Pan Krzysztof Sobczak 
oraz Pani Krystyna Żurowska 
Zastępca Wójta Gminy Wienia-
wa. Ponadto za pierwsze miejsca 
nagrodzono wykonawców statu-
etkami.
Miłym akcentem na zakończe-
nie imprezy było podziękowanie 
od solisty instrumentalisty Pana 

I n s t a l a c j e  f o t o w o l t a i c z n e  w   K l w o w i e

Instalacje fotowoltaiczne to systemy służące do produkcji energii elektrycznej z  energii 
promieniowania słonecznego. Elektrownie PV zbudowane są z zespołu odpowiednio do-
branych i połączonych paneli fotowoltaicznych oraz dedykowanych przetwornic napięcia 
(inwerterów) służących do przetwarzania energii elektrycznej oraz odpowiadających za 
bezpieczeństwo pracy systemu. Podstawowymi elementami systemu fotowoltaiki są:

1. Moduły fotowoltaiczne
Ogniwo fotowoltaiczne jest podstawowym elementem systemu fotowoltaicznego konwer-
tującym energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W przypadku modu-
łów polikrystalicznych i monokrystalicznych pojedyncze ogniwo produkuje zazwyczaj kil-
ka Watów energii elektrycznej, co jest niewystarczające do większości zastosowań. W celu 
uzyskania większych napięć i  prądów ogniwa łączone są szeregowo-równolegle tworząc 
moduł fotowoltaiczny (zwany też panelem fotowoltaicznym).
Zestaw fotoogniw jest umieszczany pomiędzy warstwami folii PET i EVA oraz szybą har-
towaną. Całość jest hermetycznie zalaminowana i oprawiona sztywną, zazwyczaj alumi-
niową ramą, zapewniającą wytrzymałość mechaniczną i ułatwiającą montaż modułów. Ich 
konstrukcja musi zapewniać dobrą odporność na warunki atmosferyczne przez cały okres 
eksploatacji, który wynosi zazwyczaj minimum 20 lat.

2. Inwerter
Inwerter jest urządzeniem elektronicznym, które steruje pracą systemu fotowoltaicznego. 
Najważniejszą funkcją inwertera jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez system 
fotowoltaiczny na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elek-
trycznych, a także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej.
W ofercie producentów można znaleźć inwertery dostosowane do systemów fotowoltaicz-
nych wszystkich wielkości. Inwerter powinien być wyposażony w wyświetlacz pozwalający 
na bieżące monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego i odczyt parametrów takich jak 
– aktualna moc obciążenia, dobowa ilość wyprodukowanej energii itp.

Inwerter jest kluczowym komponentem w całym systemie fotowoltaicznym – w dużej mie-
rze od niego zależy sprawność całego układu, co bezpośrednio przekłada się na ilość wy-
produkowanej energii elektrycznej.

3. Liczniki energii
W mikroinstalacjach tj. układach do 40kW zakład energetyczny wymienia na swój koszt 
obecny licznik energii na nowoczesny dwukierunkowy, który umożliwia zliczanie energii 
zarówno wyprodukowanej z fotowoltaiki jak i zużytej przez budynek.

4. System mocowania
System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu lub podłoża przy pomocy systemu 
montażowego, którego wybór uzależniony jest od rodzaju powierzchni. Najczęściej system 
montażowy wykonany jest z aluminium lub ze stali nierdzewnej, ze względu na odporność 
tych materiałów na korozję.
W budynku posiadającym dach skośny, system fotowoltaiczny mocowany jest najczęściej 
na dachu w niewielkiej odległości od jego powierzchni. Systemy montażowe dostosowane 
są do wszelkiego rodzaju pokryć dachowych m.in. dachówka, blachodachówka, blacha tra-
pezowa, blacha falista, papa.
Metalowe wsporniki, przy pomocy odpowiednio dobranych akcesoriów, przytwierdzane są 
do krokwi. Większość systemów montażowych zezwala na dużą elastyczność w projekto-
waniu i umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni dachowej.
W przypadku budynków z płaskim dachem istnieje możliwość wykorzystania różnego ro-
dzaju systemów montażowych. Należy tutaj zwrócić uwagę na nośność konstrukcji oraz 
efekt zacienienia kolejnych rzędów paneli. Właściwy dobór rozwiązania pozwala na opty-
malizację systemu fotowoltaicznego. Należy rozumieć przez to najekonomiczniejsze wyko-
rzystanie powierzchni dachu poprzez uzyskanie najlepszej relacji pomiędzy zainwestowa-
nymi środkami, a ilością energii produkowanej przez system fotowoltaiczny.

IX Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka
Zbigniewa Kwapińskiego, który 
powiedział: ” dziękuję organiza-
torom za wspaniałą imprezę, za 
to, że po konkursie zorganizo-
waliście zabawę ludową, pozwo-
liliście nam grać ile chcemy, że 
nie zaprosiliście drogiego zespo-
łu tylko wykorzystując kapele 

przybyłe na Spotkania z  folklo-
rem publiczność mogła się tak 
wspaniale bawić przy dźwiękach 
mazurków, polek i oberków”.
 W  zabawie nie przeszkodziła 
nawet burza, która przeszła nad 
Wieniawą.

Gmina Klwów otrzymała 
dofinansowanie 823 tyś zł 
wsparcia unijnego w  kon-
kursie organizowanym 
przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego „Po-
prawa jakości życia miesz-
kańców Gminy Klwów 
i  środowiska naturalnego 
poprzez zastosowanie in-
stalacji fotowoltaicznych, 
które będą zasilać w ener-
gię domy prywatne oraz 
budynki użyteczności 
publicznej.
Na 314 gmin które znajdują się 
w  województwie mazowieckim 

tylko 3 gminy dostały dofinan-
sowanie, a  wśród niech właśnie 
gmina Klwów, uzyskując maksy-
malne możliwe dofinansowanie.
Zakres robót obejmuje budowę 
instalacji fotowoltaicznej na bu-
dynku Urzędu Gminy w  Klwo-
wie, Zespole Szkół Samorzą-
dowych w  Klwowie, Publicznej 
Szkole Podstawowej w  Kłudnie 
oraz 22 gospodarstwach domo-
wych.
Realizacja projektu przyczyni 
się nie tylko do wykorzystania 
energii odnawialnej i ogranicze-
nia kosztów emisji CO2, ale bę-
dzie miała pozytywny wpływ na 
obniżenie kosztów utrzymania 
budynków.

Projekt jest pierwszą tego typu 
inwestycją w Gminie Klwów, ale 
nie ostatnią. W kolejnych latach 
planujemy, aby wszystkie gospo-
darstwa mogły skorzystać z  do-
brodziejstwa instalacji fotowol-
taicznych tzn. darmowej energii 
elektrycznej.
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Leszczyc Zbigniew, Herbarz szlachty pol-
skiej, t. 2, Poznań 1908, tablica LXV

Michał Świdziński

Michał Świdziński – jeden z  pierwszych 
założycieli Kasy Powszechnej w Polsce

Rodzina Świdzińskich, która 
w swych rękach posiadała przez 
długi okres ziemię klwowską, 
wydała liczne grono wybitnych 
osobowości. Niektórych z  nich 
nie trzeba przedstawiać. W XVI-
II wieku, a  dokładnie w  1732 
roku Klwów nabył Stanisław Świ-
dziński, który za miejsce swego 
rezydowania wybrał Sulgostów. 
Jednak tenże artykuł chciałbym 
poświęcić jego synowi. I  tak, 
wśród potomstwa Stanisława 
Świdzińskiego, najważniejszą 
rolę w  historii pod względem 
wojskowym, społecznym i  poli-
tycznym, odegrał Michał (uro-
dzony w  1736 roku). Syn Stani-
sława piastował, podobnie jak 
i ojciec, liczne stanowiska ziem-
skie, zasiadał też w senacie, słu-
żył w wojsku i co ciekawe stwo-
rzył jedną z pierwszych w Polsce, 
kas powszechnych. Początkowo 
Michał otrzymał od ojca staro-
stwo lityńskie na Podolu, a  jego 
szwagier Kazimierz Granowski 
(mąż Bony Świdizńskiej) gród 
radomski w  Małopolsce. I  tak 
z  czasem, gdy Michał miał 22 
lata, Granowski w  zamian za 
województwo oddał starostwo 
radomskie – miało to miejsc 2 
stycznia 1758 roku. Rok 1758 był 
wyjątkowy dla Michała Świdziń-
skiego. Oprócz starostwa w  Ra-
domiu, August III obdarzył go 
dwoma przywilejami. Pierwszy 
z dnia 7 listopada dotyczył urzę-
du pokojowego (łac. cubicularii), 
drugi z dnia 7 grudnia podnosił 
go do rangi pułkownika wojsk 
koronnych. Otrzymując kolejne 
zaszczytne stanowiska został, już 
jako kasztelan radomski (zanim 
jednak został kasztelanem mu-
siał zdać starostwo radomskie, 
co miało miejsce 2 maja 1772 
roku, a  jego miejsce zajął wów-
czas Aleksander Potkański; Mi-
chał został mianowany kasztela-
nem na mocy zezwolenia króla 
Stanisława Augusta z  dnia 13 
maja 1772 roku), senatorem. To 
stanowisko piastował do końca 

swego życia, mieszkając w  Sul-
gostowie. W trosce o byt miesz-
czan klwowskich wyjednał im 
w  1788 roku u  króla Stanisława 
Augusta przywilej na jarmarki 
(na św. Macieja, św. Rocha, po-
niedziałek po św. Jadwidze i  na 
św. Barbarę).
Życie rodzinne Michała Świ-
dzińskiego, doczekało się kil-
ku wzmianek w  literaturze hi-
storycznej, choć dotyczy ona 
zasadniczo zaręczyn i  samych 
uroczystości ślubnych z  Barba-
rą Krasińską (córką Stanisława 
Krasińskiego i  Anieli Humie-
ckiej), które zostały opisane 
dość szeroko przez Klementynę 
z  Tańskich Hoffmanową. Losy 
tej rodziny ukazuje też, ale już 
w  dużo mniejszym zakresie, Ju-
lian Bartoszewicz. Sam ślub Mi-
chała i Barbary odbył się 21 lute-
go 1759 roku w Lisowie (chociaż 
znaleźć możemy także datę 25 
lutego). Związek ten błogosławił 
ks. Świdziński, jezuita z Lublina. 
Bóg obdarzył państwa Barbarę 
i  Michał Świdzińskich licznym 
potomstwem. Wśród niego było 
dwóch synów (Kajetan i  Jan 
Nepomucen) i  sześć córek (naj-
starsza z  córek Aniela w  bardzo 
młodym wieku wyszła za mąż za 
starca Michała Szymanowskiego, 
starostę wyszogrodzkiego, pozo-
stałe to: Franciszka Kuszlowa, 
Marianna Jabłonowska, Zofia 
i  Maria Karczewskie, oraz Kry-
styna, która pozostała panną).
Wspomniane też zostało, że 
Michał, był niejako jednym 
z  prekursorów Kas Powszech-
nych w Polsce. Prawdopodobnie 
wzorował się na nieco wcześ-
niejszych działaniach kanclerza 
wielkiego koronnego Andrzeja 
Zamoyskiego i  księżnej Anny 
Jabłonowskiej. Kasę taką zało-
żył w  1779 roku w  swej posiad-
łości w  Starej Wsi – „Pierwsze 
wzmianki o  istnieniu placówki 
spółdzielczej na ziemi węgrow-
skiej pochodzą z  roku 1779, 
kiedy to kasztelan Michał Świ-
dziński założył w  Starej Wsi 
Kasę Powszechną z  kapitałem 
zakładowym 1500 złotych pol-
skich. Kierownikami Kasy byli 
wójtowie, odpowiedzialni za 
jej kapitały i  raz do roku zdają-
cy sprawozdanie z  działalności 
Kasy „gromadom i  ekonomom 
lub innemu przedstawicielowi 
dworu”. Zyski pochodziły z pro-
centów od pożyczek, nadwyżki, 
którą osiągał dziedzic wskutek 
zmiany dawnego podatku po-
głównego na podymny oraz tzw. 
kaduka – spuścizny po zmarłych 
bezdzietnie gospodarzach. Nie 
zachowały się jednak żadne do-
kumenty na temat dalszych lo-
sów Kasy Powszechnej w  Starej 
Wsi, jednak tradycja i doświad-

czenia wyniesione z  jej działal-
ności zaowocowały dużo później 
– w okresie Polski niepodległej” 
(Historia banku w Węgrowie, w: 
www.pbswegrow.pl, stan z  dn. 
21.10.2009). Co ciekawe rui-
ny budynku kasy powszechnej 
pozostały do dziś. Kasa służyła 
poddanym Michała Świdzińskie-
go w należącym do niego kluczu 
starowiejskim (dobra Starej Wsi 
przeszły w jego ręce w roku 1762 
jako wiano Barbary Krasińskiej, 
jego małżonki i [pozostały w rę-
kach Świdzińskich do około 
1803 roku). Ustawa, która powo-
ływała i ukazywała sposób dzia-
łania kasy, oparta była zapewne 
na jakimś obcym pierwowzo-
rze. Kasztelan o  założeniu kasy 
powszechnej oznajmił swym 
poddanym oddzielną odezwą, 
która przypominała ówczesne re-
skrypty królewskie – „Michał na 
Świdnie, Klwowie, Sulgostowie 
Świdziński, kasztelan Radomski 
(…) wszem wobec, a mianowicie 
Ichmościom p. p. komisarzom, 
ekonomom i  jakimkolwiek spo-
sobem dyspozycją w kluczu sta-
rowiejskim mającym, tudzież 
wójtom, ławnikom i  wszyst-
kim generalnie w  tymże kluczu 
poddanym, wiadome czynię, 
iż pragnąc, aby te dobra, w  jak 
najlepszej były sytuacji i  pod-
dani w  nich w  jak najobfitsze 
opływali dostatki i w przypadku 
upadku i klęski jakiej, aby każdy 
z nich miał sposób poratowania 
się bez naprzykrzania się dworo-
wi i  trwonienia swego majątku, 
umyśliłem założyć pewny fun-
dusz na ten szczególny koniec, 
jakoż i  aktualnie zakładam, gdy 
na początek onegoż z kasy mojej 
wyliczam złp. 1500, które tymże 
gromadom i  poddanym wiecz-
nymi czasy moim i  sukcesorów 
moich imieniem daję, daruję, 
aby niżej wyrażone rozporzą-
dzenie i  sposób rządzenia tym 
funduszem jak najściślej zacho-
wane było” (I. Baranowski, Wieś 
i folwark. Studia z dziejów agrar-
nych Polski, Warszawa 1914, s. 
284 – 285). I  tak zgodnie z ową 
odezwą i  założeniami kasztela-
na w  Starej Wsi fundusze kasy 
miały być lokowane w skarbcach 
pałacowych, celem zabezpie-
czenia ich przed jakimkolwiek 
pożarem, czy próbami kradzie-
ży. Fundusze te dodatkowo były 
zabezpieczone specjalną skarbo-
ną, zamkniętą dwoma kłodkami, 
a  co jeszcze istotniejsze klucze 
do kłodek mieli posiadać wójto-
wie – Starowiejski i Tończewski, 
ekonom miał klucz od zamku, 
dziedzic do skarbca, w  którym 
złożona była ta skrzynia z fundu-
szami. Z drugiej strony Świdziń-
ski nie zapomniał, że powodze-
nie każdej instytucji finansowej 

zależne jest od starannego i do-
kładnego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych. Opiekunami kasy 
powszechnej i  jej bezpośredni-
mi kierownikami byli wójtowie. 
Oni też musieli raz w  roku, na 
św. Jana Chrzciciela, przed-
stawić bilans kasy gromadom 
i ekonomowi lub innemu przed-
stawicielowi dworu. Za kapitały 
zgromadzone w  kasie odpowia-
dali solidarnie wójtowie swoim 
majątkiem. Dzięki kolejnym za-
biegom Świdzińskiego majątek 
kasy rósł, nie tylko z procentów 
od sum pożyczonych pieniędzy, 
ale także dzięki zasiłkom pocho-
dzącym z  innych źródeł. I  tak 
przede wszystkim kasę w  Starej 
Wsi miała zasilać tzw. superata 
pogłównego, oraz zyski ze sprze-
daży majątku zmarłego bez-
dzietnie i bez sukcesorów w pro-
stej linii gospodarza – „w  1775 
roku wprowadzono podatek po-
dymnego, na miejsce dawnego 
pogłównego. Jakkolwiek skarb 
państwa miał zyskać na tej refor-
mie, to jednak poszczególne ma-
jątki wskutek nowej lustracji dy-
mów, dokonanej w  latach 1775 
– 6, znalazły się pod względem 
podatków w  lepszym, niż dotąd 
położeniu. Dobra Starowiejskie 
Świdzińskiego należały właśnie 
do tych majątków, które wyszły 
dobrze na reformie podatkowej. 
Każda rata podymnego, pła-
conego z  dóbr Staromiejskich, 
była mniejsza o  16 złp. od raty 
dawniej płaconego pogłównego. 
Ale chłopom starowiejskim, idąc 
za ogólnym zwyczajem, kazano 
składać się na podatek po daw-
nemu. W ten sposób na reformie 
zyskiwali nie poddani płacący 
podatek, lecz dziedzice. Otóż 
Świdziński te właśnie 16 złp., 
(…) przekazywał ufundowanej 
przez się kasie powszechnej” (I. 
Baranowski, dz. cyt., s. 286). Nie 
zapomniał też Świdziński omó-

wić dokładnie warunków udzie-
lania pożyczek włościanom. 
Każdy dłużnik kasy musiał swój 
dług odpowiednio ubezpieczyć 
plonami ze swej roli, bydłem, 
które niby w zastaw ofiarowywał 
i które winno być warte przynaj-
mniej dwa razy tyle ile pożyczył 
z  kasy powszechnej. Dodatko-
wo musiał taki włościan zna-
leźć dwóch gospodarzy, w swym 
najbliższym sąsiedztwie miesz-
kających i  zarazem majętnych, 
którzy by za niego zaręczyli. 
Z  kasy mogli zaciągać pożyczki 
jedynie wszyscy ci, którzy po-
siadali prawo przywiązania do 
gruntu mieszkańcy dóbr Staro-
wiejskich, oraz mieszkańcy wio-
sek, które dokupił Świdziński. 
Pożyczek udzielano w razie cho-
roby, pożaru, zarazy, czy kupna 
gruntu. Tak oto wyglądała dzia-
łalność jednej z  pierwszych kas 
powszechnych w Rzeczypospoli-
tej, założonej przez Michała Świ-
dzińskiego.
Michał zmarł, przed rozpoczę-
ciem sejmu czteroletniego, 17 
sierpnia 1788 roku, po czym zło-
żono go w rodzinnym grobowcu, 
w kościele klwowskim. Rok póź-
niej, 8 września 1789 roku zmar-
ła jego żona Barbara, również 
pochowana w Klwowie.
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Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – sierpień 2015

31 – pierwsze zbiory
W warunkach polskich pierw-

sze zbory papryki w  nieogrzewa-
nych tunelach foliowych rozpoczy-
namy w 3 dekadzie lipca.
W  tym roku rośliny dotkliwie od-
czuły niskie temperatury dzienne 
i  nocne w  okresie maj-czerwiec co 
ograniczało wzrost roślin wiąza-
nie owoców i  opóźniło plonowanie 
w wielu gospodarstwach.
Zbiory dojrzałej papryki rozpo-
czynają zawsze jako pierwsze te 
gospodarstwa, które wysadziły pa-
prykę około 20 kwietnia przy jedno-
czesnym zastosowaniu dolistnych 
zabiegów nawozami fosforowymi 
z mikroelementami. Ta prosta i sto-
sunkowo tania metoda poprawy 
kondycji roślin w początkowej fazie 
ich wzrostu zwraca wszelkie nakła-
dy poniesione na wykonanie zabie-
gów. Dodatkowo dobra kondycja 
roślin w okresie wiosennym sprzyja 
prawidłowemu budowaniu masy 
wegetatywnej rośliny przy równo-
czesnym dobrym wiązaniu owoców 
na kolejnych piętrach w  trakcie 
kwitnienia.
Ci producenci, którzy z  jakichś 
względów zaniedbali ich wykonania 
zazwyczaj obserwują gorszy wzrost 
roślin na swojej plantacji lub gor-
sze wiązanie owoców.
Można także zaobserwować, że 
owoce na plantacjach gdzie stoso-
wano fosforowe zabiegi dolistne są 
bardziej kształtne, większe i  cięż-
sze, sa lepiej wybarwione i posiada-
ją piękny połysk. Także ich trwałość 
jest dużo lepsza.

32 – opóźnienie zbiorów
ta nieprawidłowość występu-

je zawsze wraz z  nadmiernym na-
wożeniem azotowym plantacji przy 
jednoczesnym zaniedbaniu nawo-
żenia fosforowo-potasowego.
Odwrócenie tej tendencji wyma-
ga od producenta czasowego za-
przestania nawożenia azotem przy 
równoczesnym obfitym nawoże-
niu potasem oraz umiarkowanym 
nawożeniu fosforowym. Zazwy-
czaj mówi się że papryka sadzona 
w okresie 5-10 maja niezależnie od 
odmiany powinna wejść w  owoco-
wanie w  okresie około 5-15 sierp-
nia. Większe opóźnienie wynika 
z  nieprawidłowości w  prowadzeniu 
uprawy.

33 – prowadzenie zbiorów,
z  uwagi na wymogi rynkowe 

papryka powinna byc zbierana przy 
użyciu specjalistycznych sekator-
ków lub nożyków. Tylko nieliczni 
producenci przy prawidłowym pro-
wadzeniu roślin mogą sobie pozwo-
lić na zbiór owoców z  szypułką bez 
konieczności ich stosowania.
Zbiory należy prowadzić sukcesyw-
nie w  trakcie dorastania i  dobar-
wiania owoców. Ich zbyt długie po-
zostawianie na krzakach prowadzi 
do przejrzewania owoców i  utratę 
zdolności przechowalniczych.

Zwykle zbiory prowadzone są raz 
w  tygodniu w  miarę dojrzewania 
owoców. Zbierane są wszystkie 
owoce które są wybarwione co naj-
mniej w 50%.
Zazwyczaj po pierwszych zbiorach 
zalecane jest opryskanie powsta-
łych ran po zbiorach preparatami 
grzybobójczymi. W  celu ogranicze-
nia strat na skutek powstawania 
uszkodzeń zazwyczaj stosuje się 
preparat Gwarant w stężeniu 0,3%. 
zapobiega to powstawaniu szarej 
pleśni a także zgniliźnie twardziko-
wej na rozwidleniach. W  sprzedaży 
oferowanych jest kilka preparatów 
o  podobnym działaniu. Zabiegi 
ochrony wykonujemy najlepiej rano 
w  godzinach 5-10 tak aby nie po-
parzyć roślin. Opryskujemy szcze-
gólnie dokładnie wnętrze roślin. 
Zabezpiecza to także rośliny przed 
stratami w okresie jesiennym.

34 – Zabiegi ochrony roślin
prowadzimy w  miarę kontro-

lowania ewentualnych zagrożeń. 
Należy jedynie pamiętać o  prze-
strzeganiu zasady, że kolejne zbio-
ry można prowadzić dopiero po 
minięciu okresu karencji zastoso-
wanego środka ochrony. Wszelkie 
odstępstwa od ogólnie podawanych 
norm są niedopuszczalne.
Ponieważ około 30% wyproduko-
wanej w  Polsce papryki zostanie 
wyeksportowana należy dokładać 
wszelkich starań by produkowana 
papryka posiadała możliwie najwyż-
szą jakość co skutkuje jej dalszymi 
sukcesami na rynku europejskim.
Pod koniec sierpnia należy roz-
począć ochronę przeciwgrzybową 
z zastosowaniem środków o działa-
niu wgłębnym. Dodatek niewielkiej 
ilości środków miedziowych (w daw-
ce 0,3%) pozwoli także na ograni-
czenie występowania bakterioz na 
owocach w okresie jesiennym.
Systematyczna walka ze szkodni-
kami pozwala na unikniecie uszko-
dzeń co obniża ilość mikrospękań 
owoców, czy objawów starczych 
i strat przechowalniczych.

35 – zapobieganie pękaniu owo-
ców i powstawania mikrospę-

kań owoców
Do pękania owoców wokół szypu-
łek oraz samych szypułek dochodzi 
zazwyczaj na skutek prowadzenia 
nadmiernego nawożenia azotowe-
go przy niewystarczającym nawoże-

niu potasem i  wapniem. Zazwyczaj 
takie spękania powstają już na 
owocach zielonych. Zapobieganie 
lub ograniczenie tego typu strat 
polega na obfitym nawożeniu po-
tasowym wraz z umiejętnym podle-
waniem. Stosowanie niskich stężeń 
nawozów może jedynie potęgować 
problem ponieważ stosując nawo-
zy nisko stężone ułatwiamy rośliną 
pobieranie z nich azotu a utrudnia-
my pobieranie potasu i wapnia.
Odnośnie stosowanych dawek na-
wożeniowych pisaliśmy w  części 
poprzedniej zaleceń. Nawożenie 
w  okresie sierpnia zasadniczo nie 
różni się od nawożenia w lipcu z tą 
różnicą, że stopniowo znacznie 
ograniczamy nawożenie azotowe.

36 – ograniczenie mikropęknięć 
na plantacjach prawidłowo 

nawożonych.
Z  tą nieprawidłowością mamy do 
czynienia w  przypadku nierówno-
miernego podlewania roślin co po-
woduje po pierwsze: nierównomier-
na podaż składników pokarmowych 
a w szczególności niestabilne uwod-
nienie tkanek roślin. Dodatkowo 
sprawę komplikuje niejednokrotnie 
chimeryczny klimat w  drugiej po-
łowie sierpnia. Zapobeganie tego 
typu problemom zawsze polega na 
równomiernym i  systematycznym 
podlewaniu roślin i  obfitym nawo-
żeniu potasowym. Proszę pamiętać 
, że jednorazowy błąd w  podlewa-
niu roślin prowadzi do powstania 
nieodwracalnych strat widocznych 
na owocach przez wiele tygodni.
Najczęstszym błędem jest silne jed-
norazowe podlanie roślin po okre-
sie długiego jej niedoboru.
Plantacje które straciły turgor na-
leży podlewać w  niewielkich daw-
kach kilkukrotnie i  często. Tak 
aby pozwolić rośliną na stopniowy 
powrót do normalności. Zbyt gwał-
towne podlanie prowadzi do pęka-
nia skórek owoców.
Powstawanie mikropęknięć na owo-
cach jest także warunkowane zim-
nymi nocami oraz powstawaniem 
rosy na owocach. Należy jednak 
pamiętać , że na plantacjach pra-
widłowo nawożonych potasem tego 
typu straty będą raczej marginalne. 
A  na plantacjach przenawożonych 
azotem będzie to powszechne.

37 – postępowanie w  okresie 
upałów.

Papryka posiadająca zdrowy system 
korzeniowy, prawidłowo nawożona 
i  podlewana bardzo dobrze znosi 
upały w  warunkach polskich. Wy-
stępowanie zaburzeń w tym okresie 
takich jak utrata turgoru przez ro-
śliny lub pękanie owoców powinno 
być światłem ostrzegawczym dla 
producenta o  powstaniu niepra-
widłowości. Jej zdiagnozowanie 
pozwoli na uniknięcie strat w roku 
następnym lub pozwoli na podjęcie 
środków zapobiegawczych.

Poniżej podajemy kilka schematów 
postępowania:

A  – więdniecie roślin pomimo pra-
widłowego nawożenia i podlewania 
– prawdopodobnie wynika z  wystą-
pienia chorób odglebowych (taka 
analiza pozwala na prawidłowe 
działanie w okresie jesiennym – po 
uprawie roślin – będziemy o  tym 
pisali w  numerze wrześniowym 
oraz w  okresie wiosennym w  roku 
następnym – o  tym pisaliśmy już 
w części pierwszej zaleceń w maju)
Każdorazowo w  przypadku uwiądu 
roślin należy zacieniować na okres 
upałów taki tunel i  nieco ogra-
niczyć jego wentylacje czasem to 
ułatwia roślinom funkcjonowanie 
a nawet przeżycie.

B – pękanie owoców. Należy ure-
gulować podlewanie oraz podawać 
zwiększone ilości nawozów potaso-
wych

C – sucha zgnilizna owoców. Nale-
ży ograniczyć nawożenie azotowe 
w  formach innych niż saletra wap-
niowa. Należy uregulować podle-
wanie roślin tak aby nie było ani 
nazbyt sucho ani nazbyt wilgotno. 
Należy ograniczyć nadmierną wen-
tylację obiektu oraz zacieniować 
tunele. Szybkie podanie dolistne 
na młode owoce i na zawiązki 0,5 % 
roztworu saletry wapniowej lub 0,3 
% chlorku wapnia poprawia sytua-
cję.

D – utrata turgoru przez owoce 
zielone – nawet gdy plantacja jest 
prawidłowo nawadniana. Zazwyczaj 
występuje na plantacjach gdzie jest 
porażony system korzeniowy lub 
gdzie nie prowadzi się systema-
tycznego nawożenia wapniowego. 
Zapobieganie polega na metodycz-
nym podawaniu tygodniowo na je-
den ar nie mniej niż 0,5kg saletry 
wapniowej

E – utrata turgoru przez owoce 
dojrzałe – zazwyczaj występuje 
w przypadku znacznego opóźnienia 
zbiorów dojrzałych owoców danej 
odmiany (jest to czynnik odmiano-
wy) lub na roślinach nadmiernie 
obciążonych owocami. Zapobiega-
nie polega na wcześniejszym zbio-
rze owoców w celu eliminacji zagro-
żenia.

38 – wybarwianie się owoców 
niedorośniętych i drobnienie 

owoców odmian o  bardzo dobrym 
wiązaniu owoców.
Zawsze jest błędem nawożeniowym 
producenta a  zapobieganie polega 
na prowadzeniu umiejętnego na-
wożenia danej odmiany czy danego 
tunelu.
A  tłumaczenia w  stylu „ a  przecież 
pozostałe normalnie rosną” jest 
nieuprawnione.
Producent, który decyduje się na 
uprawę odmiany średnio owocowej 
o bardzo dobrym wiązaniu owoców 
musi zawsze brać pod uwagę jej 
zwiększone zapotrzebowanie na 
umiejętne nawożenie. Odmiany 
takie na początku dają duże owoce 
a  następnie drobnieją co wynika 

z  ich zagłodzenia i  z  błędów upra-
wowych a  nie z  ich wady. Odmiany 
takie prawidłowo nawożone nie 
będą drobniały a  zawsze oddadzą 
najwyższe plony. Odmiany lub takie 
stanowiska uprawowe wymagają 
większego zaangażowania i  umie-
jętności producenta.

39 – plamistość owoców papryki
zazwyczaj wynika z  nadmier-

nego nawożenia azotem w  formie 
amonowej przy niedostatecznym 
nawożeniu potasowym lub z wystę-
powania coraz powszechniej chorób 
wirusowych.
Na szczęście w sprzedaży są obecnie 
dostępne odmiany odporne gene-
tycznie na tego typu zagrożenia.

40 – słabe kwitnienie i wiązanie 
owoców w okresie sierpnia

zawsze wynika z  nieprawidłowego 
nawożenia roślin lub z ich kondycji 
zdrowotnej. W tym okresie papryka 
nawet w największe upały powinna 
wiązać owoce bez żadnych proble-
mów i wbrew obciążenia roślin owo-
cami. Ponieważ posiada optymalne 
warunki świetlne i temperaturowe.
Najczęstszym błędem jest niewy-
starczające nawożenie fosforem 
przy wciąż prowadzonym inten-
sywnym nawożeniu azotowym lub 
nadmiarami azotu pozostałymi 
w glebie z wcześniejszych okresów. 
Zapobieganie polega na podawaniu 
1 kg fosforanu potasu na 100m2 (1 
ar) tygodniowo. Sytuacje można 
poprawić jednocześnie podając do-
listnie 50 g fosforanu potasu na 
10 l wody na 1 tunel. Opryskujemy 
jedynie wierzchołki roślin wcześnie 
rano. Zazwyczaj w celu wyrównania 
niedoboru robimy 2 opryski w  od-
stępie 2-3 dni jednocześnie prowa-
dząc prawidłowe nawożenie dogle-
bowe fosforem.
Zapraszamy serdecznie do udziału 
w  Dniach Papryki organizowanych 
przez Gminy powiatu Przysuskiego. 
Zachęcamy do odwiedzania stoisk 
fachowych firm z  branży ogrodni-
czej. A  dopiero potem dobry pro-
ducent idzie z dziećmi na karuzelę, 
z żona na tańce a z przyjaciółmi na 
kiełbasę i piwo.

Tomasz Marasik
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W ekologicznym ogrodzie

Ludowa meteorologia
Gdy w sierpniu upał wszę-
dzie, wtedy zima długa bę-
dzie.

Od Zielnej Maryi Panny (15 
sierpnia) przychodzą mgły 
i chłód poranny.

Przysłowia
To pomyślność, gdy w św. 
Kajetana (7 sierpnia) dzień 
słoneczny od rana.

Szczęśliwa będzie św. Zu-
zanna (11 sierpnia) gdy 
przywita ją mgła poranna.

Sierpień w ogrodzie jest najcie-
plejszym miesiącem roku, choć 
noce zaczynają już być chłodne. 
W  tym miesiącu nadal cieszy-
my się owocami lata ale musimy 
też zadbać o rośliny, na których 
zbiory już zakończono. Specjal-
nej troski wymagają truskawki, 
przycinamy drzewa wiśni i  cze-
reśni.
Sierpień w sadzie
W  sierpniu kontynujemy let-
nie cięcie drzew owocowych – 
wiśni, czereśni, jabłoni, grusz 
i  brzoskwiń. W  pierwszych 
dniach sierpnia przeprowadza-
my cięcie jabłoni, których owoce 
dojrzewają pod koniec sierpnia 
lub na początku września. Pod-
czas cięcia usuwa się lub skraca 
silne przyrosty roczne, zasła-
niające dostęp światła do owo-
ców w  środkowej części korony 
drzewa. Dzięki temu jabłka będą 
dorodniejsze. Prześwietlające 

cięcie wiśni i  czereśni przepro-
wadzamy natomiast po zbio-
rach, z reguły w drugiej połowie 
sierpnia. Wycinamy cienkie ga-
łązki, które zbytnio zagęszczają 
korony drzew.
Po zbiorze owoców wykonuje-
my również cięcie śliwy. W celu 
rozluźnienia i  zmniejszenia ko-
ron pojedyncze konary wycina-
my całkowicie lub skracamy za 
odpowiednio ukierunkowanym 
odgałęzieniem.
Zaraz po zbiorach prześwietla-
my krzewy porzeczki, tak aby 
światło docierało do całego krze-
wu. Usunięte stare pędy niedłu-
go zostaną zastąpione nowymi. 
W  podobny sposób przycinamy 
agrest.
Po zbiorze tradycyjnych (nie 
powtarzających owocowania) 
malin należy usunąć wszystkie 
pędy, które owocowały w  bie-
żącym roku. Warto usunąć też 
nadmiar pędów, które mają 
owocować w roku przyszłym.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
pod koniec miesiąca możemy 
przeprowadzić cięcie orzecha 
włoskiego.
W  połowie miesiąca warto za-
łożyć na pnie drzew opaski 
z  papieru falistego, pozwolą 
one wyłapać gąsienice owoców-
ki śliwkóweczki. We wrześniu 
opaski zdejmiemy i spalimy.
Po zakończeniu zbioru truska-
wek trzeba odpowiednio zadbać 
o  te rośliny, jeżeli za rok znów 
chcemy cieszyć się obfitym plo-
nem. Truskawki po zbiorach 
wymagają przede wszystkim 

odchwaszczenia i  przycięcia 
wszystkich pędów na wysokości 
ok. 5 cm. Warto także rozsypać 
ostatnią w  tym roku dawkę na-
wozów i  zastosować oprysk, je-
żeli rośliny chorowały.
Co 3 lub 4 lata powinniśmy sa-
dzić truskawki na nowym sta-
nowisku. Może być to miejsce, 
w  którym wcześniej uprawiali-
śmy aksamitki, warzywa cebu-
lowe, gorczycę lub rośliny mo-
tylkowe. Nie należy natomiast 
wybierać miejsca, w  którym 
wcześniej uprawialiśmy po-
midory. Zagon pod truskawki 
przygotowujemy z  tygodnio-
wym wyprzedzeniem. Glebę 
przekopujemy i  odchwaszcza-
my. Tuż przed sadzeniem ko-
rzenie truskawek warto na 30 
minut zanurzyć w  wodzie, a  po 
sadzeniu rośliny obficie podle-
wamy. Truskawki sadzone na 
początku sierpnia zdążą w  tym 
sezonie się ukorzenić i zawiązać 
pąki kwiatowe.
Sierpień w  ogrodzie wa-
rzywnym
Sierpień w ogrodzie warzywnym 
jest przede wszystkim okresem 
zbioru wielu warzyw, min. po-
midorów, papryki, oberżyny, 
ogórka, kabaczka, czy cukinii, 
a  także fasoli szparagowej, bro-
kułów, kalafiora oraz wczesnych 
odmian kapusty i marchwi.
Pożółkłe liście ziemniaków są 
sygnałem, iż ziemniaki dojrzały 
do zbioru. Z  ziemi wyjmujemy 
je widłami lub motyką i pozwa-
lamy im dobrze wyschnąć.
W  tym miesiącu należy zakoń-
czyć zbiór ziół, takich jak ty-
mianek i  szałwia lekarska, gdyż 
ich pędy wymagają czasu na 
przygotowanie się do nadejścia 
zimy. Po zasuszeniu zioła na-
leży przechowywać w  dobrze 
zamkniętych naczyniach. Po za-
kończeniu zbiorów należy usu-
nąć z ziemi i spalić pozostałości 
po ziołach, co pozwoli uniknąć 
chorób i ataków szkodników.
W  sierpniu możemy uprawiać 
poplony na zbiór jesienny. Na 
początku miesiąca należy wysiać 
szpinak, sałatę masłową, endy-
wię, koper ogrodowy, kapuste 
pekińską, rzodkiew i rzepę. Nie-
co później, w  połowie miesiąca, 
wysiewamy nasiona roszponki 
i szczawiu.
Na początku sierpnia sadzi-
my również rozsadę warzyw 
uprawianych na zbiór jesienny. 
Z rozsadnika przenosimy na za-
gony rozsadę wczesnych odmian 
sałaty masłowej i  kruchej, kala-
repy, jarmużu czy też fenkułu.
Do około 20-go sierpnia wskaza-
ne jest ogłowienie stożków wzro-
stu pędów pomidorów, papryki 
i dyni. W przypadku pomidorów 
ogławiamy tylko odmiany wyso-
korosnące. Zabieg ten polega na 
wyłamaniu stożka wzrostu ro-
śliny nad ostatnim kwitnącym 
gronem, pozostawiając nad nim 
2 liście. Usuwamy również pędy 

boczne i  dolne liście pomidora. 
Zabiegi te wykonujemy przy po-
godzie suchej, bezdeszczowej. 
Ogławianie sprzyja skierowaniu 
siły rośliny na rozwój owoców.
Już od wiosny w  ogrodzie wa-
rzywnym mogły pojawiać się 
kolejne pokolenia połyśnicy 
marchwianki, jednak największe 
szkody powodują larwy letnie-
go pokolenia uszkadzające ze-
wnętrzne części korzeni spich-
rzowych marchwi. Uszkodzenia 
korzeni zobaczymy we wrześniu 
i  październiku, kiedy to larwy 
zaczną się wgryzać w  korzenie 
marchwi. Aby ustalić czy połyś-
nica stanowi realne zagrożenie, 
trzeba ustalić jej liczebność po-
przez stosowanie żółto-poma-
rańczowych tabliczek lepowych. 
Jeśli na tabliczce zauważymy 
liczne szkodniki, to powinien 
pomóc oprysk biopreparatem 
Bioczos BR. Najlepiej jednak 
zapobiegać występowaniu tego 
szkodnika poprzez uprawę mar-
chwi współrzędnie z innymi wa-
rzywami lub przyspieszając jej 
zbiór, tak aby larwy nie zdążyły 
się wgryźć do korzeni.
Sierpień w  ogrodzie 
ozdobnym
W  sierpniu możemy rozpocząć 
przesadzanie drzew i  krzewów 
iglastych, które zakończyły już 
fazę wzrostu. Przesadzone rośli-
ny zasilamy nawozem dla roślin 
iglastych. Warto też zastosować 
szczepionkę mikoryzową do 
iglaków, która ułatwi przyjęcie 
się roślin w nowym miejscu.
Mikoryza zastosowana w  ogro-
dzie wspomaga wzrost roślin, 
zwiększa ich odporność na su-
szę, przemarzanie i niekorzystne 
warunki uprawy, a  także przy-
czynia się do obfitego kwitnie-
nia i owocowania. Innymi słowy 
– to sekret pięknych i zdrowych 
roślin.
Sierpień i  wrzesień to najlepszy 
okres do rozmnażania drzew 
iglastych poprzez sadzonki. Naj-
lepiej będą się ukorzeniać młode 
jednoroczne wierzchołki pędów.
Od drugiej połowy sierpnia 
rozpoczyna się okres sadzenia 
roślin cebulowych kwitnących 
wiosną. Sadzimy min. tulipany, 
hiacynty i  lilie. Nieco wcześniej 
sadzimy rośliny cebulowe, takie 
jak zimowit jesienny i  krokusy 
jesienne, które zakwitną już tej 
jesieni – około 2 miesiące po sa-
dzeniu.
Skracamy do połowy długoś-
ci pędy lawendy, dzięki czemu 
będą zwarcie się rozkrzewiać.
Należy regularnie przycinać sil-
nie rozwijające się rośliny wod-
ne. Dzięki temu utrzymamy 
stałą zawartość tlenu w  wodzie 
i  zapewnimy utrzymanie stawu 
lub oczka wodnego w czystości.
Wykonujemy cięcie żywopło-
tów. Należy je jednak formować 
bardzo ostrożnie. Szczególnie 
ważne jest przycinanie żywopło-
tów z żywotników – jeżeli nie bę-

dziemy przycinać tych roślin od 
samej młodości, w  przyszłości 
będą pozbawione gałęzi w  dol-
nej części. Z  iglaków, w  drugiej 
połowie sierpnia (po zahamo-
waniu wzrostu) po raz ostatni 
przycinamy też choiny, cypry-
siki, cisy, jałowce i  modrzewie. 
W  tym miesiącu wykonujemy 
też ostatnie cięcie żywopłotów 
z drzew i krzewów zrzucających 
liście na zimę.
Do końca miesiąca możemy po-
bierać z drzew i krzewów liścia-
stych sadzonki półzdrewniałe.
Jest dobry czas na dzielenie by-
lin. Większość przekwitniętych 
roślin możemy teraz dzielić 
i przesadzać, zapewniając im od-
powiednio dużo czasu na uko-
rzenienie się przed nastaniem 
jesieni.
Na miejsca stałe wysadzamy 
siewki roślin dwuletnich uzyska-
ne z nasion wysianych w czerwcu 
na rozsadniku. Dotyczy to m.in. 
bratków, laków, stokrotek i goź-
dzików brodatych. Pamiętajmy 
natomiast, że nie przesadzamy 
malw, dziewann i  dzwonków 
ogrodowych, których palowy 
system korzeniowy źle znosi ten 
zabieg. Najlepiej było je wysiać 
w  czerwcu lub lipcu od razu na 
miejsce stałe.
Koniec sierpnia jest doskonałym 
momentem na sadzenie piwo-
nii. Również przesadzanie tych 
roślin w  tym okresie nie wpły-
wa ujemnie na kwitnienie w na-
stępnym roku, a  rośliny zdążą 
się dobrze zakorzenić w nowym 
miejscu przed nastaniem zimy. 
Pamiętajmy aby rośliny te od-
młodzić i zmienić im miejsce po 
5-6 latach przebywania na tym 
samym stanowisku.
Należy doglądać astry jesienne.
Przy wilgotnej i ciepłej pogodzie 
może wystąpić osutka sosny. 
Choroba ta objawia się żółknię-
ciem i opadaniem igieł. W takim 
wypadku rośliny spryskujemy 
środkami grzybobójczymi w od-
stępach dziesięciodniowych aż 
do końca sierpnia. Przydatny bę-
dzie biopreparat Biosept Active. 
Pamiętajmy też aby opadłe igły 
usuwać i  palić. Podczas podle-
wania roślin nie należy deszczo-
wać, a  jedynie podlewać wprost 
na glebę. Na modrzewiach mogą 
się natomiast pojawić mszyce 

z  rodziny ochojnikowatych. Za-
obserwujemy wówczas na rośli-
nach narośla, przypominające 
szyszki, tzw. galasy. Galasy trze-
ba usuwać zanim się otworzą.
Kwiaty w  domu, balkony 
i tarasy
Ponieważ na skutek podlewa-
nia ziemia w  skrzynkach balko-
nowych i  pojemnikach staje się 
zwarta i  słabo przepuszczalna, 
spulchniamy jej górną warstwę 
małymi grabkami lub widełka-
mi. Należy robić to ostrożnie, 
aby nie uszkodzić płyciej poło-
żonych korzeni roślin.
Na liściach roślin rosnących pod 

osłonami przeciwdeszczowymi 
często osiada kurz. Aby się go 
pozbyć delikatnie spryskujemy 
rośliny wodą, a  jeżeli nie lubią 
one zraszania, kurz osiadający 
na liściach należy zdmuchnąć 
lub delikatnie oczyścić szczotką 
z miękkim włosem.
Przycinamy zbyt wybujałe pędy 
kwiatów na balkonach i  tara-
sach, dzięki czemu rośliny będą 
mogły zakwitnąć ponownie bar-
dziej bujnie.
Sierpień jest dobrym okresem 
aby zrobić sadzonki pelargonii. 
Otrzymane sadzonki przecho-
wujemy w  doniczkach do maja 
następnego roku, kiedy będzie 
można je wysadzić na zewnątrz.
Trawnik w sierpniu
Jeżeli chcemy wykonać zakłada-
nie trawnika z siewu, to właśnie 
nadszedł dobry moment aby to 
zrobić. Przed zasianiem glebę 
należy przekopać i  wyrównać 
grabiami.
Nie zapominajmy o  koszeniu 
trawnika. Jeżeli w końcówce lata 
jest bardzo sucho – kosimy nie-
co wyżej i obficie podlewamy.
Kończymy nawożenie trawnika. 
Dalsze nawożenie w  później-
szym terminie może przyczynić 
się do gorszego zimowania darni 
i w konsekwencji utrudnić jej re-
generację na wiosnę.

Opracowała: Farma Zacisze
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Pełna sala podczas koncertu to już tradycja w Odrzywole

Po koncercie nie było końca brawom i podziękowaniom. Występ dla takiej publiczności to praw-
dziwa przyjemność, mówili po koncercie artyści Opery Kameralnej

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Klwów informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2015 
r. przyjmuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku 
– II termin.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Klwowie pokój Nr 14. Obo-
wiązujące daty faktur: od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 lipca 2015r. 
Limit oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych to 86 l.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy ze sobą zabrać dowód 
osobisty oraz numer konta bankowego.

W razie jakichkolwiek niejasności informacji udziela – Barbara Szyder-
ska tel. 48 671 00 10 wew. 22.

Patriotyzm rzeźbiony w dźwięku
Już po raz 8 w  Urzędzie Gminy 
w  Odrzywole został zorganizo-
wany koncert muzyki poważnej 
pod tytułem „Niedziela z  ope-
retką”. W  koncercie organi-
zowanym przez władze gminy 

i  Bibliotekę Gminną w  Odrzy-
wole, wspólnie z  zamieszkującą 
Odrzywół artystką Opery Naro-
dowej Wandą Bargiełowską wy-
stąpili znakomici artyści War-
szawskiej Opery Kameralnej: 

w  słowie wiążącym podkreślała, 
że patriotyzm Polaków był tą 
siłą, która dawała im motywację 
do walki i  nadzieję na zwycię-
stwo. Mówiła pięknie o  prawie 
narodu, któremu wolność ode-
brano do jej odzyskania. Mówi-
ła również o  tym, że o  wolność 
trzeba starać się zawsze, czasem 
trzeba o  nią walczyć, a  czasem 
trzeba o nią po prostu dbać. Na-
leży podkreślić wielką klasę arty-
stów, którzy zaszczycili publicz-
ność swoim występem zarówno 
Pani Ewa Pelwecka, jak również 
Pan Witold Żołądkiewicz zapre-
zentowali pełnię swojego talentu 
sprawiając, że muzyka płynęła 
prosto do serca. Dlatego po za-
kończeniu koncertu owacji i po-
dziękowaniom nie było końca. 
Za piękne popołudnie w Odrzy-
wole dziękujemy i prosimy o ko-
lejne spotkanie za rok.

Jarosław Bednarski

podczas której prowadząca kon-
cert Wanda Bargiełowska opo-
wiadała widzom o motywacjach, 
przebiegu i  otoczeniu politycz-
nym i  historycznym powstania 
warszawskiego. Artyści wspólnie 
z  widownią śpiewali między in-
nymi „Pieśń dziadowską”, słyn-
ną pieśń powstańczą „Pałacyk 
Michla, Żytnia, Wola”, „Marsz 
Mokotowa” oraz napisaną przez 
Władysława Szpilmana „Piosen-
kę o mojej Warszawie”. Koncert 
pełen wzruszeń zakończył się 
po ponad godzinie wspólnego 
śpiewania. To, co szczególnie 
warte podkreślenia, to przepięk-
ne nawiązanie do najwyższych 
wartości cechujących działania 
przeszłych pokoleń Polaków 
i wskazywanie łączności pomię-
dzy generacjami. Pani Wanda 

18 lipca 2015 r. odbył się, choć 
z przygodami, od dawna plano-
wany i oczekiwany przez miesz-
kańców piknik w  Pogroszynie. 
Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu sołtys wsi p. Małgorzaty 
Hadas, przy pełnym wsparciu 
władz gminy Wieniawa, został 
przygotowany niezwykle atrak-
cyjny program spotkania. Gry 
i  zabawy dla najmłodszych, 
wspólna kolacja, seans kina dla 
najmłodszych pod gwiazdami 
organizowany przez p. Joan-
nę Zawadzką z  Domu Kultury 
w  Wieniawie, miały dopełnić 
atrakcji wieczoru. Nic więc dziw-
nego, że do udziału w  imprezie 
zgłosiło się ponad 100 mieszkań-
ców Pogroszyna. Organizatorzy 
zadbali praktycznie o  wszystko, 
przygotowali namioty, stoły, bo-
gato zaopatrzonego grilla oraz 
niezbędne środki techniczne, 
aby ten pierwszy od lat piknik 
integrujący lokalną społeczność 
wiejską spełnił oczekiwania. 
Piknik zaczął się znakomicie. 
Dopisali mieszkańców zapłonę-
ły węgle na grillach, rozpoczęły 
się zabawy organizowane dla 
najmłodszych. Ludzie jednak 
z  niepokojem zaczęli spoglądać 

Piknik w Pogroszynie przerwany przez burzę
na ciemniejące w  oczach niebo 
i wzmagający się z każdą minutą 
wiatr. Krótko po godz. 18.00 za-
czął padać deszcz, który przero-
dził się w lejącą się z nieba ścianę 
wody. Uczestnicy pomimo le-
jących się strug z  nieba ratowa-
li przygotowane i  rozstawione 
wcześniej stoły i  krzesła, Trzy-
mali unoszone przez wichurę 
poły namiotu. Część poszukała 
schronienia w  domach. Jednak 
kiedy ulewa ucichła kilkadziesiąt 
osób postanowiło kontynuować 
spotkanie, mimo iż zmoczeni 
przez deszcz nie zrazili się i kon-
tynuowali spotkanie. Ponownie 
zapłonęły grille a śmiech bawią-
cych się dzieci wypełnił boisko. 
Zmęczona Pani Sołtys trwała 

na swoim stanowisku przemo-
czona do suchej nitki. Pomimo 
burzy mieszkańcy udowodnili, 
że chcą się spotykać, integro-
wać i  wspólnie bawić. Impre-
za trwała dalej już bez żadnych 
problemów i  zakończyła się po 
północy. Nie wszystko udało się 
zrealizować, ale z  pewnością po 
spotkaniu pozostały wyłącznie 
dobre wspomnienia. Szczegól-
nie należy podkreślić ogromne 
zaangażowanie i  poświęcenie p. 
Małgorzaty Hadas i  naprawdę 
duże wsparcie ze strony miesz-
kańców Pogroszyna. Należy 
mieć tylko nadzieję, że następny 
taki piknik odbędzie się już bez 
niespodzianek pogodowych.

Jarosław Bednarski

tenor Pan Witold Żołądkiewicz 
mający za sobą występy na naj-
znakomitszych scenach polskich 
w  Warszawie, łodzi, Szczecinie, 
Krakowie i  w  neapolitańskim 
Teatrze San Carlo oraz Ewa Pel-
wecka – fortepian. W koncercie 
wystąpiła jak zawsze wierna od-
rzywolskiej publiczności organi-
zatorka Pani Wanda Bargiełow-
ska. W  wypełnionej po brzegi 
niewielkiej sali Urzędu Gminy 
koncert rozpoczął się kilka mi-
nut po 17.00. Artyści podzielili 
go na dwie części. Pierwsza na-
wiązywała do powstania war-
szawskiego, w drugiej prezento-
wane były pieśni polskiej klasyki 
pisane przez Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszkę, czy Wła-
dysława Szpilmana. Szczególnie 
wzruszająca była pierwsza część, 
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Artyści kontra mieszkańcy
Takiego wydarzenia przy-
suszanie długo nie za-
pomną. W  niedzielę 19 
lipca na stadionie w Przy-
susze, w  meczu piłki noż-
nej zmierzyły się dwie 
wyjątkowe drużyny: re-
prezentacja lokalnej spo-
łeczności z  Reprezentacją 
Artystów Polskich. Wa-
kacyjny Piknik Piłkarski 
zapewnił nie tylko wiele 
emocji sportowych, ale też 
wspaniałą zabawę.
Piknik piłkarski i  mecz gwiazd 
w  Przysusze zgromadził tłumy 
mieszkańców i  przyjezdnych 
gości. Mimo upalnej pogody 
i  przykrego wspomnienia so-
botniej nawałnicy, w  niedzielne 
popołudnie 19 lipca na stadio-
nie w  Przysusze bawiły się całe 
rodziny. Było dostojnie – wszy-
scy odśpiewali hymn Polski 
i  było wesoło – brzmiały mu-
zyka i  oklaski. Entuzjastycznie 
przyjęto Reprezentację Artystów 
Polskich, w  składzie której mo-
gliśmy zobaczyć aktorów i spor-
towców znanych z  ekranów 
telewizyjnych. Do Przysuchy 
przyjechali między innymi zna-
ni piłkarze Piotr Świerczewski, 
Jerzy Podbrożny i  Grzegorz Ję-
drzejewski, dziennikarz sporto-
wy Mateusz Borek, aktorzy Jaro-
sław Jakimowicz, Rafał i Marcin 
Mroczkowie, Przemysław Cy-

pryański, Robert Moskwa, Ma-
rek Włodarczyk, Grzegorz Sta-
szewski, tancerz Rafał Maserak, 
wspierająca ich duchem aktorka 
Weronika Marczuk oraz mene-
dżerka Reprezentacji Artystów 
Polskich Dorota Wardyńska. 
Sprawozdawcą tego wyjątkowe-
go meczu był Dariusz Szpakow-
ski. Obowiązki sędziego głów-
nego spotkania pełnił sędzia 
Michał Borkowski.
Drużynie gości podczas wejścia 
na boisko i prezentacji, jak przy-
stało na piłkarskie wydarzenie 
z  najwyższej półki, towarzyszyli 
piłkarze najmłodszego poko-
lenia, występujący w  barwach 

MKS Oskar Przysucha. Lokalną 
drużynę stanowiły dwa zespoły, 
jeden składający się z  zawodni-
ków SKS Potworów w  drugim 
zaś oglądać mogliśmy między 
innymi reprezentanta admini-
stracji samorządowej z  Przysu-
chy, Komendy Powiatowej Po-
licji, zawodników i  oldboyów 
Oskara, pracowników lokalnych 
firm, rolników, strażaków OSP. 
Wśród kibicującej zawodnikom 
publiczności liczną grupę stano-
wili radni Rady Gminy i Miasta 
Przysucha oraz Rady Powiatu 
Przysuskiego.
Trzeba przyznać, że niedzielne 
spotkanie reprezentacji lokalnej 

społeczności z  Reprezentacją 
Artystów Polskich poziomem 
gry, determinacją zawodników 
i ilością wspaniałych zagrań do-
równywało meczom z  wysokich 
ligowych półek. Mecz wygrali 
goście wynikiem 7:3. Ale nie wy-
nik był tu najważniejszy. Sympa-
tycy piłki nożnej kibicowali na-
prawdę wytrawnym piłkarzom, 
fani polskich seriali mieli oka-
zję zobaczyć ulubionych akto-
rów w  innej roli, porozmawiać 
z nimi, zdobyć autograf i wspól-
ne zdjęcie.
Specjalnymi statuetkami nagro-
dzono najlepszych zawodników 
obu drużyn. Otrzymali je: re-
prezentant artystów – tańczący 
wręcz z  piłką i  bardzo skutecz-
ny pod bramką – Rafał Maserak 

oraz godnie broniący barw lo-
kalnej społeczności – zawodnik 
SKS Potworów – Grzegorz Kar-
wacki.
W  przerwie meczu odbyła się 
licytacja opatrzonych autogra-
fami koszulek zawodników gra-
jących w Reprezentacji Artystów 
Polskich. Pozyskano w  ten spo-
sób 2900 zł, które przekazano na 
pokrycie kosztów rehabilitacji 
chorego chłopca, mieszkańca 
Przysuchy.
Wakacyjny Piknik Piłkarski za-
kończył się około godziny 19,30. 
W chwili, gdy wszyscy zaczęli już 
pomału opuszczać stadion, aura 
tego lata dała o sobie znać. Obfi-
ty, kilkuminutowy deszcz nie był 
jednak w  stanie komukolwiek 
popsuć dobrego humoru.
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Siedzi sobie lew i  ziewa. Patrzy, 
a  tu mrówka biegnie. Lew pyta: 
– Te, mrówa, gdzie tak pędzisz?
 – Nie słyszałeś? Słoń i  hipopo-
tam się pobili, obaj są ciężko po-
turbowani.
 – No ale co ty masz do tego?
 – Lecę krew oddać.

☺ ☺ ☺
Przychodzi pacjent do lekarza.
 – Co panu jest? – pyta doktor.
Pacjent nie odpowiada, tylko 
siada na podłodze. Kładzie gło-
wę twarzą do podłogi i  zakłada 
prawą nogę na kark. Następnie 
wygina lewa nogę i tak samo kła-
dzie ją na karku.
 – Widzi pan, doktorze? – stę-
ka – Kiedy tak to robię, to mnie 
wszędzie boli!

☺ ☺ ☺
16 blondynek stoi przed kinem...
Podchodzi do nich kasjer i pyta:
 – Czemu panie nie wchodzą?
Jedna odpowiada:
 – Bo film jest od osiemnastu...

☺ ☺ ☺
Rosyjski model emerytury, roz-
wiązuje wszystkie problemy:
 – Każdy potencjalny emeryt 
dostaje od Państwa Wołgę... do 
przepłynięcia.
Jak nie przepłynie, problem 
emerytury znika. A jak przepły-
nie, to jeszcze lepiej – widocznie 
emeryt wciąż nadaje się do pra-
cy.

☺ ☺ ☺
Do kancelarii adwokackiej przy-
chodzi staruszka i prosi o pora-
dę.
Po jej udzieleniu pyta adwokata:
 – Ile płacę?
 – Sto złotych – odpowiada ad-
wokat.
Staruszka sięga do portmonetki, 
wyciąga sto złotych i podaje
adwokatowi. Niestety staruszka 
nie zauważyła, bo słaby wzrok 
miała, że
do tych stu złotych przykleiła się 
jeszcze jedna setka. Adwokat
natychmiast zauważył, ale wziął 
dwie sklejone setki...
I w tym momencie zaczął go nę-
kać dylemat etyczny:
 – Podzielić się ze wspólnikiem 
czy się nie podzielić?

☺ ☺ ☺
Rozmawiają dwie przyjaciółki. 
Jedna mówi:
 – Mam wspaniałego męża: nie 
pije, nie pali, nie zdradza mnie, 
nie lubi piłki nożnej, a  nawet 
mnie nie bije.
Na to druga:
 – Dawno go sparaliżowało?

Dowcipy

SEZON 2015/2016 TUŻ TUŻ
22 lipca 2015 roku piłkarze Zo-
rzy Klwów wznowili treningi, 
czyli rozpoczęli przygotowania 
do rundy jesiennej i  nowych 
zmagań w  nadchodzącym sezo-
nie. Piłkarze trenują 3 razy w ty-
godniu (środy, piątki i  soboty). 
W  zależności od dnia frekwen-
cja na treningach nie należy do 
najgorszych, aczkolwiek zawsze 
mogłoby być lepiej. Na zawod-

ników czekają dwa mecze kon-
trolne. Pierwszy odbędzie się 
z  Chubalem Chlewiska, a  dru-
gi z  GKS Belsk Duży. Pierwszy 
mecz ligowy rozegrany zostanie 
16 sierpnia z  KS Lesznowola. 
W  nadchodzącym sezonie na 
naszym boisku nie zagrają już 
zawodnicy z Odrzywołu, ponie-
waż powstał tam zespół senio-
rów, którego szeregi chcą zasilić 

Ci zawodnicy. W  tym sezonie 
do naszej drużyny dołączy mło-
dzieżowiec Patryk Łukasik oraz 
możliwe, że jeden z zawodników 
drużyny z  Potworowa, ale na 
dzień dzisiejszy tej informacji 
w  stu procentach potwierdzić 
nie możemy. Wszystkich kibi-
ców serdecznie zapraszamy do 
wsparcia na meczach.

MKS Oskar Przysucha 
awansował do III ligi. 
Mają powód do radości za-
wodnicy, kibice i  wszyscy 
sympatycy piłki nożnej. 
Oskar Przysucha po raz 
pierwszy w  swojej historii 
zagra w przyszłym sezonie 
w  III lidze! A  radość tym 
większa, że awans zbiega 
się z przypadającym w tym 
roku jubileuszem 50-lecia 
działalności klubu.
Przypomnijmy, że 13 czerwca 
piłkarze IV ligi zakończyli se-
zon. Po bardzo dobrej i  kon-
sekwentnej grze piłkarze MKS 
Oskar Przysucha zakończyli go 
ostatecznie na drugiej pozycji. 
Nie dane było jednak przysusza-
nom odpocząć. Przed nimi poja-
wiła się realna szansa na awans 
do III ligi i  baraże, które miały 
o tym zdecydować.
Po zakończeniu sezonu, 
w  pierwszym meczu barażo-
wym o  awans do III ligi, Oskar 
Przysucha pokonał na własnym 
boisku Mazovię Mińsk Mazo-
wiecki wynikiem 1:0, a mecz re-
wanżowy zakończył zwycięskim 
wynikiem 3:2. Sukces był więc 

blisko. Brak było jednak pew-
ności, kto będzie przeciwnikiem 
w  kolejnym meczu barażowym. 
Miały to być w  pierwszej wersji 
rezerwy GKS Bełchatów. Ten się 
jednak wycofał i Oskar miał grać 
dalej, by zmierzyć się z  Polonią 
Piotrków. Również ten mecz 
nie doszedł do skutku. A  więc 
emocji i niepewności nie brako-
wało. W końcu decyzja zapadła. 
Podopieczni Arkadiusza Grzy-
ba zmierzyli się z  Pilicą Przed-
bórz. Pierwszy mecz barażowy 
na wyjeździe Oskar wygrał 3:2, 
drugi zremisował 3:3. No i było 
już pewne, że Oskar Przysucha 
zagra w przyszłym sezonie w III 
lidze łódzko-mazowieckiej.
O awansie Oskara mówią:
Tadeusz Rejmer prezes MKS 
Oskar Przysucha: – Cieszymy 
się bardzo z  awansu do wyż-
szej ligi i  wszystkim serdecznie 
dziękujemy za gratulacje. Dla 
nas jednak to z jednej strony ra-
dość i  satysfakcja, z  drugiej zaś 
wiele problemów do szybkiego 
rozwiązania. Klub musi uzyskać 
licencję na grę w III lidze, a wy-
mogi jakie stawia w  tej sprawie 
przed nami Mazowiecki Zwią-
zek Piłki Nożnej są trudne do 
spełnienia „od ręki”. Są to wy-

Awans na jubileusz klubu tulacje i  zrozumienie potrzeb 
związanych z  otrzymaniem li-
cencji. Wszystkie prace związa-
ne z modernizacją boiska na sta-
dionie wykona Przysuska Służba 
Komunalna.
Adam Pałgan zastępca Burmi-
strza Gminy i  Miasta Przysu-
cha: – Piłkarze Oskara zrobili 
nam wszystkim, kibicom piłki 
nożnej i nie tylko, miły prezent. 
Awans do III ligi, pierwszy w hi-
storii klubu, to szczególna pro-
mocja osiągnięć Oskara, również 
promocja gminy i  miasta Przy-
sucha. Będziemy przecież gościć 
w mieście znane kluby z Warsza-
wy, Łodzi, które mają pierwszo-
ligową przeszłość i  wieloletnie 
tradycje. Gratulujemy zawodni-
kom, trenerowi i zarządowi klu-
bu. Jest to dla przysuszan wiel-
kie święto. Oskar w  bieżącym 
roku obchodzi jubileusz 50-lecia 
działalności. Chyba nie można 
było lepiej uświetnić tego jubi-
leuszu. Awans Oskara spowodo-
wał, że musieliśmy się zmierzyć 
z  wymaganiami Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej, by na-
sze obiekty sportowe otrzymały 
licencję konieczną do prowa-
dzenia na nich trzecioligowych 
rozgrywek. Przed Gminą sta-
nęły dwa zadania: po pierwsze 
organizacyjnie i  inwestycyjnie 
wesprzeć klub, by przygotować 
stadion do rozgrywek w III lidze 
i  po drugie znaleźć rozwiązanie 
jak bez szkody dla realizacji in-
nych zadań Gminy, pomóc klu-
bowi sprostać wyższym kosztom 
utrzymania w  III lidze. Prace 
nad przygotowaniem stadio-
nu zgodnie z  licencyjnymi wy-
mogami zostały rozpoczęte od 
razu, w tym budowa sektora dla 
kibiców gości, tzw. klatka, po-
szerzenie płyty boiska, a  także 
wydzielenie miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych oraz wyodręb-
nienie bezpiecznych przejść dla 
zawodników. Pierwsze dwie ko-
lejki w nowym sezonie Oskar gra 
na wyjeździe, co daje nam czas 
na wykonywanie wymienionych 
prac, wynajęty został też, „na 
wszelki wypadek”, stadion Pilicy 
Białobrzegi, by mecze mogły od-
bywać się bez zakłóceń. Liczymy 
jednak na to, że uda się stadion 
w  Przysusze przygotować, by 
uzyskał licencję i nasi mieszkań-
cy mogli jak najszybciej czer-
pać przyjemność z  kibicowania 
Oskarowi na własnym boisku.
Nawiązując do wspomnianych, 
czekających klub zwiększonych 
wydatków na utrzymanie trze-
cioligowej drużyny, powiem tak: 
MKS Oskar wygrał ogłoszony 
przez Gminę otwarty konkurs 
na prowadzenie szkolenia mło-
dzieżowych drużyn piłki nożnej 
i  aktualnie korzysta z  funduszy 
tego programu. Natomiast mogę 
obiecać, że wspólnie z  Radą 
Gminy i  Miasta zastanowimy 
się nad możliwościami wsparcia 
działalności klubu w  przyszło-
ści. Cieszymy się z  ich sukcesu 
i doceniamy jego wagę dla całej 
społeczności Przysuchy.

Terminarz III ligi łódzko – mazowieckiej
1. kolejka (08.08): Sokół Aleksandrów Łódzki – OSKAR
2. kolejka (15.08): Broń Radom – OSKAR
3. kolejka (22.08): OSKAR – Pilica Białobrzegi
4. kolejka (26.08 – środa): ŁKS Łódź – OSKAR
5. kolejka (29.08): OSKAR – Start Otwock
6. kolejka (5.09): Pogoń Grodzisk Mazowiecki – OSKAR
7. kolejka (12.09): OSKAR – Legia II Warszawa
8. kolejka (19.09): Pelikan Łowicz – OSKAR
9. kolejka (23.09 – środa): OSKAR – Warta Sieradz

10. kolejka (26.09): Warta Działoszyn – OSKAR
11. kolejka (03.10): OSKAR – Ursus Warszawa
12. kolejka (10.10): Polonia Warszawa – OSKAR
13. kolejka (17.10): OSKAR – Ner Poddębice
14. kolejka (24.10): Świt Nowy Dwór Mazowiecki – OSKAR
15. kolejka (07.11): OSKAR – Energia Kozienice
16. kolejka (11.11 – środa): Błękitni Raciąż – OSKAR
17. kolejka (14.11): OSKAR – Lechia Tomaszów Mazowiecki

magania dotyczące między in-
nymi boiska i  zaplecza sanitar-
no – gospodarczego. Aby móc 
rozgrywać mecze trzecioligowe 
na naszym stadionie, boisko, 
czyli pole gry musi mieć zwięk-
szone wymiary. Ponadto musi 
być na nim wydzielony sektor 
kibiców gości. Natomiast w  bu-
dynku gospodarczym muszą być 
oddzielne szatnie i  prysznice 
dla sędziów i  dla zawodników. 
To tylko niektóre z  wymogów. 
Nie jesteśmy w  stanie wszyst-
kich spełnić przed rozpoczęciem 
sezonu, dlatego też podjęliśmy 
decyzję o  wynajęciu na pierw-
sze spotkania stadionu w  Bia-
łobrzegach. Jest to rozwiązanie 
tymczasowe, ponieważ dla nas 
sens ma gra dla naszej publicz-
ności tu, na miejscu w  Przysu-
sze. A MZPN nie odpuszcza nam 
w żadnym z wymogów licencyj-
nych. Przyznaję, że czeka nas 
zwiększony wysiłek, by sprostać 
większym kosztom utrzymania 
klubu w III lidze. Stąd nasz apel 
do firm i  zakładów, osób indy-
widualnych, którym bliski jest 
Oskar, o  finansowe wsparcie 
klubu. Dziękuję osobiście Bur-
mistrzowi Przysuchy i władzom 
samorządowym Gminy za gra-

(Zdjęcie: Albert Kaczmarzyk)
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B E E F  S T R O G A N O F F  Z  G R Z Y B A M I 
I   P U R E E  Z I E M N I A C Z A N Y M

Składniki:

Etapy przygotowania:

• 1 kg mięsa z polędwicy wołowej
• 1 szklanka czerwonego wina 

wytrawnego
• 2 cebule

1 Oczyścić polędwicę i po-
kroić w cienkie pasy o sze-

rokości 1cm. Rozgrzać 2 łyż-
ki oleju na patelni i wrzucić 
mięso. Podsmażyć 5 minut 
często mieszając a następ-

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

5 minutach dodać przecier 
pomidorowy, doprawić wy-
ciśniętym czosnkiem, ma-
jerankiem i papryką, dusić 
jeszcze 20 minut od czasu 
do czasu mieszając.

3 W międzyczasie ugoto-
wać ziemniaki w osolonej 

wodzie, odcedzić i zagnieść 
razem z masłem i mlekiem 
na puree. Dodać do stroga-
noffa śmietanę i dokładnie 
wymieszać. Doprowadzić do 
wrzenia a następnie zdjąć 
z ognia. Gotowy stroganoff 
podawać z puree ziemnia-
czanym, posypanym posie-
kanym koperkiem.

• 0,5 kg pieczarek
• sól
• świeżo zmielony pieprz
• szklanka bulionu wołowego
• 250 g przecieru pomidorowego
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka majeranku
• 1 łyżka ostrej papryki
• 2-3 łyżki śmietany 18%
• 1 kg ziemniaków
• 2 łyżki masła
• pół szklanki mleka
• garść posiekanego koperku
• olej roślinny

nie zalać winem i pozosta-
wić na średnim ogniu aż 
płyn odparuje. W między-
czasie obrać cebule i posie-
kać w piórka. Rozgrzać 4 łyż-
ki oleju w garnku i zeszklić 
na nim cebule. Oprószyć 
solą, zamieszać i pozostawić 
na kilka minut od czasu do 
czasu mieszając aż cebula 
zmięknie.

2 Podsmażoną polędwicę 
dodać do cebuli, zalać 

bulionem, zamieszać i dusić 
przez 20 minut na średnim 
ogniu. Oczyścić pieczarki 
wilgotną ściereczką i pokro-
ić na mniejsze kawałki. Do-
dać do mięsa i cebuli. Do-
prawić solą i pieprzem. Po 


