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W  sobotę 15.08.2015 r. w  świę-
to Wniebowstąpienia Najświęt-
szej Marii Panny w  Klwowie 
odbyły się tradycyjne Dożynki 
Parafialne połączone z XI Świę-
tem Papryki. Msza Święta miała 
podniosły i uroczysty wydźwięk 
– tak jak przystało na Parafial-
ne Dożyki! Podczas tej Mszy 
Celebrant wygłosił przejmującą 
homilię. To była homilia patrio-
tyczna, homilia dziękczynna, ale 
to była homilia bez podtekstów 
politycznych, w  której Ksiądz 
Wikariusz Paweł Mańturzyk 
nawoływał do walki o dobro, by 
całe nasze życie było wielkim 
hołdem składanym Panu Bogu 
przez dziękczynienie, przez 
przysługę Matki Najświętszej.”
Po nabożeństwie wszyscy uda-
li się za wieńcem dożynkowym 
na miejscowy stadion, gdzie 
kontynuowano uroczystość XI 
Święta Papryki. Na początku 
Pan wójt Piotr Papis powitał 
wszyskich gości, a  w  szczegól-
ności „strudzonych rolników 
– producentów papryki. Wśród 
gości między innymi byli: par-
lamentarzyści senator Wojciech 
Skurkiewicz i  poseł na Sejm RP 
Mirosław Maliszewski, wice-
marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Leszek Ruszczyk, 
radni Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Andrzej Łuczy-
cki i  Leszek Przybytniak, wice-
prezydent Radomia Anna Biał-
kowska, kierownik Delegatury 

Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w  Radomiu Marta 
Michalska – Wilk, były radny 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Bogumił Ferensztajn, 
byli wicerezydenci Miasta Ra-
domia Grzegorz Skwarczyński 
i Krzysztof Ferensztajn, starosta 
Powiatu Przysuskiego Marian 
Niemirski wraz z Zarządem Po-
wiatu Przysuskiego, zastępca 
burmistrza Miasta i Gminy Szyd-
łowiec Edward Borek, Burmistrz 
Gminy i  Miasta Przysucha re-
prezentowany przez sekretarza 
Stanisława Wiaderka, wójtowie 
Gmin; Gielniów Władysław 
Czarnecki, Wieniawa Krzysztof 
Sobczak, Borkowice Robert Fi-
dos reprezentowany Tomasza 
Zdrala Przewodniczącego Rady 
Gminy Borkowice , Przytyk Da-
riusz Wołczyński, Radzanów 
Sławomir Kruślińskiego, Mi-
rów Adam Siworek, sekretarze 
urzędów oraz przewodniczący 
rad z  wszystkich zaproszonych 
samorządów, Jerzy Sieczak – 
przewodniczący Rady Gminy 
Klwów wraz z  radnymi i  soł-
tysami, zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w  Przysu-
sze podinspektor Sławomir Rek, 
ekspert Wydziału Kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w  Radomiu nadkomisarz Hie-
ronim Seta, Nadkomisarz Mar-
cin Września z  Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w  Radomiu, 
Kierownik Posterunku Policji 

w  Odrzywole starszy sierżant 
Jarosław Gapys ,były kierownik 
Posterunku Policji w  Odrzywo-
le Waldemar Śledź, Aspirant 
Jarosław Frydrych z  Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w  Radomiu, 
były Zastępca Dowódcy 42 Bazy 
Lotnictwa Szkolnego na Radom-
skim Sadkowie Krzysztof Bara-
nowski a  obecnie Port Lotniczy 
Radom, Zastępca Komendanta 
Wojskowej Straży Pożarnej 42 
Bazy Lotnictwa Szkolnego na 
Radomskim Sadkowie Robert 
Wrzosek, Komendant Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w  Przysusze Władysław 
Piątkowski, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie Artur Dąbrowski, 
dyrektor Mazowieckiego Od-
działu Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa Marcin Pod-
górski ze współpracownikami, 
kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w  Białobrzegach Paweł 
Szymański, kierownik Biura Po-
wiatowego ARiMR w Szydłowcu 
Grażyna Włoskiewicz, kierow-
nik Biura Powiatowego ARiMR 
w Przysusze Rafał Seta ze współ-
pracownikami, zastępca dyrek-
tora Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w  War-
szawie Wojciech Rzewuski, dy-
rektor Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w  Rado-
miu Bogusław Włodarczyk ze 
współpracownikami, kierownik 
Terenowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w  Przysusze Jerzy 
Baran ze współpracownikami, 
prezes Ogólnopolskiego Związ-
ku Producentów Papryki, in-

XI Święto Papryki
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Wójt Klwowa Piotr Papis podczas zwiedzania stoisk, w trakcie XI Święta Papryki, osobiście dziękował stowarzyszeniom za aktywny udział w święcie. 
Zostało wykonanych kilkaset zdjęć pamiątkowych. Wynika z nich, iż uczestnicy tego święta byli bardzo zadowoleni.

nych Warzyw i Owoców Monika 
Bankiewicz wraz z  Zarządem, 
Prezes Ogólnopolskiego Związ-
ku Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców „Przedsiębiorcy.pl” Robert 
Składowski, prezes Banku Spół-
dzielczego w  Przysusze Marian 
Grzegorczyk, dyrektor Oddzia-
łu Banku Spółdzielczego w  Po-
tworowie Krystyna Borowie-
cka, dyrektor Oddziału Banku 
Spółdzielczego w  Klwowie Ma-
ria Kazimierska, dyrektor Ban-
ku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Radomiu Oddział w Potworo-
wie Robert Bukowski, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Przysusze 
Jolanta Wilk, dyrektor Powia-
towego Centrum Sportu i  Re-
kreacji w  Przysusze Elżbieta 
Żytniak, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Przysusze Jan 
Kwaśniewski, dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w  Nowym 
Mieście nad Pilicą Joanna Czer-
wińska, dyrektor Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Klwowie Jacek 
Szambor, Przedstawiciele Ma-
zowieckiej Izby Rolnicze, kie-
rownik Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w  Przysusze Jan 
Kołodziejski, kierownik Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w  Przysusze Jadwiga 
Tomasik, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w  Przy-
susze Tadeusz Gruszczyński, 
dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Publicznych w  Przysusze 
Dariusz Ambrożek, przedstawi-
ciel Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i  Mieszkaniowej 
w Przysusze prezes Marek Kilia-
nek oraz Stanisław Mastalerek, 
dyrektorzy szkół wraz z gronem 
pedagogicznym, Tomasz Świtka 
Przewodniczący NSZZ ”Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych 
Ziemia Radomska, właściciel 
klubu sportowego Radomiak 
Grzegorz Gilewski, właściciel 
klubu sportowego Rosa Radom 
Roman Saczywko, Piotr Podgór-
ski z  Kancelarii Prawnej Clever 
One, prezes Firmy Autopolmoz-
byt z  Grójca Jerzy Januszewski 
ze współpracownikami, prezes 
Firmy RolRex z  Grójca Henryk 
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Skonecki ze współpracownika-
mi, Czesław Kot z Centrum Edu-
kacji z  Radomia, Krzysztof Kot 
z Centrum Edukacji z Radomia, 
dyrektor oddziału radomskiego 
Echa Dnia Sławomir Baćkowski, 
Redaktor naczelny tygodnika 
Głos Radomski Eugeniusz Kop-
ciński, przedstawiciele Telewi-
zji Dami, przedstawiciele Radia 
Plus Radom, Grzegorz Kraska, 
Stanisław Seta Prezes Hono-
rowego Zarządu Powiatowego 
PSL w  Przysusze, prezesi zarzą-
dów gminnych PSL wraz z cały-
mi zarządami. Około 700 gości 
otrzymało indywidualne zapro-
szenia, na zbiorowe zaprosze-
nia za pośrednictwem plakatów 
i  mediów pozytywnie odpowie-
działo swoją obecnością około 
20 000 uczestników imprezy. Na 
parkingach były samochody nie 
tylko z  regionu radomskiego, 
ale również z  Warszawy, woje-
wództw łódzkiego i  świętokrzy-
skiego.
Wójt Gminy Klwów Pan Piotr 
Papis w  słowie otwierającym 
imprezę powiedział między 
innymi:”rozpoczynamy już 
11 Święto Papryki w  Gminie 
Klwów, Święto Plonów wszyst-
kich tych, którzy zajmują się 
jej uprawą. W  dniu dzisiejszym 
obchodzimy także dożynki pa-
rafialne, dziękując Bogu za te-
goroczne zbiory, które jak nigdy 
do tej pory wytwarzane są w eks-
tremalnie trudnych warunkach 
atmosferycznych, a  cierpliwość, 
upór i  nadzieja rolnika wysta-
wiane są na próbę przetrwania.
Dlatego też drodzy rolnicy już 
na samym początku dzięku-
ję Wam, za ten wspaniały dar 
Waszych rąk, za owoce Waszej 
pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, 
składam Wam słowa najwyższe-
go uznania, bo owoce tej pracy 
uzależnione są od wielu okolicz-
ności. To Wy z  oczekiwaniem 
patrzycie w  niebo upraszając 
deszcz, czy też pogodę. To dla 
Was nie ma określonej godziny 
na rozpoczęcie i  zakończenie 
pracy. Dzięki Wam papryka sta-
ła się znaną w całej Polsce, nie-
powtarzalną marką, symbolem 
Klwowa oraz okolicznych gmin.
Przyjmijcie moje najserdeczniej-
sze życzenia nieustającej wiary 
w  możliwości człowieka i  ota-
czającej go natury. Życzę nam 
wszystkim, żeby nigdy w żadnej 
rodzinie, na żadnym stole nie 
zabrakło chleba.” Oprócz go-
spodarza imprezy głos zabierali: 
dyrektor Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Ra-
domiu Bogusław Włodarczyk, 
senator Wojciech Skurkiewicz, 
poseł na Sejm RP Mirosław Ma-
liszewski, wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Le-
szek Ruszczyk i starosta Powiatu 
Przysuskiego Marian Niemirski. 
Wszyscy mówcy dziękowali rol-
nikom za włożony trud pracy 
w produkcję żywności.
W  części artystycznej wszyst-
kim przybyłym na święto za-
grały zespoły „SOUND DROP”, 

„PIĘKNI I  MŁODZI”, „MA-
RIO”, „PLAYBOYS”, Klaudia 
Jakubczyk, „TACY SAMI” , Ma-
teusz Mijal, „Rewia taneczna”, 
DJ&SZALONA RUDA Wspa-
niały występ dały Panie działa-
jące w  stowarzyszeniu „Babska 
Rzeczpospolita” bawiąc publicz-
ność przy rytmach znanych i lu-
bianych przebojów.
Gwiazdą wieczoru był zespół 
FEEL który był z  niecierpliwoś-
cią wyczekiwany przez uczest-
ników imprezy. Wszyscy ar-
tyści którzy zagrali na Święcie 
Papryki zostali przyjęci przez 
mieszkańców gminy Klwów 
oraz przyjezdnych gości z  całe-
go regionu wielkimi owacjami. 
Na występach bawiło się wiele 
tysięcy osób. Na zakończenie 
wszyscy obecni obejrzeli niesa-
mowity pokaz sztucznych ogni, 
który z  pewnością zachwycił 
każdego. Również dla dzieci 
było wiele atrakcji. Było wesołe 
miasteczko – zamki dmuchane, 
gry, trampoliny, kule pływające 
po wodzie. Dzieci bawiły się do 
upadłego.
Poza tym wszyscy uczestnicy XI 
Święta Papryki mogli degusto-
wać potrawy regionalne przy-
gotowane przez stowarzyszenia 
z  całego powiatu przysuskiego 
tj.:
1. Babska Rzeczpospolita – 

Klwów,
2. Chili Babki – Potworów,
3. Długowianki – Długie,
4. Gosposie – Przystałowice 

Duże,
5. Józefinki – Rusinów,
6. Kobiety Kreatywne – 

Rdzów,
7. Kobiety Kreatywne na Plus 

– Ulow,
8. Kobiety Kreatywne – Sma-

gów,

9. Lokalne Stowarzyszenie 
Kobiet – Skrzynno,

10. Niezapominajki – Gałki,
11. Planeta Kobiet – Kadź,
12. Przystalanie – Przystałowi-

ce Małe,
13. Rozwadzianki – Rozwady,
14. Rozwoju Wsi – Nieznamie-

rowice,
15. Wystrzałowe Babki – Sul-

gostów,
16. Zakręcone Babki – Janików

Za ich pracę i  trud włożony 
w  uświetnienie naszej imprezy 
składamy gorące podziękowa-
nia.
Należy dodać, iż impreza orga-
nizowana od jedenastu lat, jaką 
jest Święto Papryki w  Klwowie 
jest imprezą, która przyciąga ty-
siące osób. Również w tym roku 
uczestnicy naszego lokalnego 
święta nie zawiedli, a  także po-
kazali sobie i wszystkim jak do-
brze potrafią się bawić. Dla takiej 
publiczności warto organizować 
tego typu imprezy i podtrzymy-
wać tradycje w naszej gminie.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację nasze-
go gminnego święta.
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Dzień R zemiosła  w  Przysusze  –  4 0 lat 
Cechu Rzemiosł Różnych
Niedziela 16 sierpnia była 
wyjątkowym dniem dla 
rzemieślników zrzeszo-
nych w Przysuskim Cechu 
Rzemiosł Różnych i  ca-
łej społeczności powiatu 
przysuskiego. Tego dnia 
Cech Rzemiosł Różnych 
w  Przysusze wspólnie 
z  Izbą Rzemiosła i  Małej 
Przedsiębiorczości w  Ra-
domiu, przy współpracy 
z  Burmistrzem Gminy 
i  Miasta Przysucha zorga-
nizował Dzień Rzemiosła 
w  Przysusze. A  okazja do 
zaproszenia rzemieślni-
ków z wielu gmin i powia-
tów była szczególna. Cech 
Rzemiosł Różnych w Przy-
susze obchodzi właśnie ju-
bileusz 40-lecia działalno-
ści.
Święto rzemieślników w Przysu-
sze rozpoczęło się mszą świętą 
w  kościele pw. św. Jana Nepo-
mucena. W  koncelebrze, w  in-
tencji zdrowia i  sukcesów twór-
ców małej przedsiębiorczości 
mszę sprawowali: Ks. Krzysztof 
Rusiecki-Ogólnopolski Duszpa-
sterz Rzemiosła z Parafii nawró-
cenia św. Pawła Apostoła w San-
domierzu, Ks. kanonik Andrzej 
Tuszyński – kapelan Rzemiosła 
Diecezji Radomskiej z  Parafii 

św. Wacława w  Radomiu, Ks. 
kanonik Stanisław Traczyński-
-proboszcz Parafii św. Jana Ne-
pomucena w Przysusze.
W  uroczystości uczestniczy-
ły poczty sztandarowe cechów 
zrzeszonych w  Izbie Rzemiosła 
i Małej Przedsiębiorczości w Ra-
domiu, członkowie Zarządu 
i  Rady Izby Rzemiosła i  Małej 
Przedsiębiorczości w  Radomiu. 
Orszak uczestników święta wy-
ruszył do kościoła sprzed Domu 
Rzemiosła w  Przysusze, nato-
miast po mszy wszyscy zebra-
li się w  sali koncertowej Przy-
suskiego Domu Kultury. Tam 
powitała ich marszową muzy-
ką Przysuska Orkiestra Dęta, 
a  następnie wyróżniającym się 
mistrzom zawodu, ich uczniom 
i  osobom wspierającym rozwój 
przedsiębiorczości, wręczono 
odznaczenia i  pamiątkowe gra-
wertony. Wśród uczestników 
rzemieślniczego święta byli 
księża, przedstawiciele powia-
towych władz samorządowych, 
wójtowie, reprezentanci gmin 
z powiatów przysuskiego i szyd-
łowieckiego, radni Rady Gmi-
ny i  Miasta Przysucha, gminnej 
i  powiatowej administracji sa-
morządowej, oświaty, organi-
zacji społecznych i  instytucji 
wspierających ideę małej przed-
siębiorczości. Najważniejsze, 
honorowe rzemieślnicze od-
znaczenie: Szablę Kilińskiego, 
otrzymał z  rąk Jerzego Bartnika 

– prezesa Zarządu Związku Rze-
miosła Polskiego w  Warszawie 
Józef Liwiński – sekretarz Rady 
Izby Rzemiosła i Małej Przedsię-
biorczości w Radomiu, wielolet-
ni członek komisji egzaminacyj-
nej w  zawodzie-piekarz. Wśród 
odznaczonych Złotym Medalem 
im. Jana Kilińskiego byli m.in. 
Jan Grudzień – starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych w  Przysu-
sze, Michał Jurczak – podstar-
szy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Przysusze, Tadeusz Tomasik – 
Burmistrz Gminy i Miasta Przy-
sucha oraz Mirosław Pilipczuk 
– dyrektor Przysuskiego Domu 
Kultury. Srebrnym Medalem im. 
Jana Kilińskiego uhonorowany 
został Andrzej Myziak – czło-
nek Zarządu Cechu Rzemiosł 
Różnych w Przysusze, natomiast 
Honorową Odznaką Rzemiosła 
Józef Druszcz – były członek Za-
rządu Cechu Rzemiosł Różnych 
w  Przysusze. Ponadto wartoś-
ciowymi bonami Izba Rzemiosła 
i Małej Przedsiębiorczości w Ra-
domiu nagrodziła najlepszych 
uczniów rzemiosła. Bony otrzy-
mali: Ilona Sobczak uczennica 
w  zawodzie cukiernik z  Zakła-
du Piekarsko – Ciastkarskiego 
Jana Grudnia, Mateusz Dębski 
uczeń w  zawodzie lakiernik sa-
mochodowy z  firmy „Auto-Ser-
vis” Krzysztofa Kosa i Krzysztof 
Prokopczyk uczeń w  zawodzie 
piekarz z  piekarni Michała Jur-
czaka. Za dobre wyniki w  na-
uce zawodu dyplomy uznania 
otrzymało też dwóch uczniów 
z  firmy Krzysztofa Kosa i  pię-
ciu uczniów z  piekarni Michała 
Jurczaka. Pamiątkowe grawerto-
ny otrzymali, z  rąk Janusza Pu-
cułka przewodniczącego Rady 
Izby Rzemiosła i Małej Przedsię-
biorczości, Jan Grudzień – star-
szy Cechu Rzemiosł Różnych 
w  Przysusze, Małgorzata Bed-
narska – dyrektor ZS nr 2 im. L. 
Skowyry w Przysusze oraz Tade-
usz Tomasik – Burmistrz Gminy 
i Miasta Przysucha.
Jak przystało na jubileusz 40 
lat Cechu Rzemiosł Różnych 
w Przysusze, nie zabrakło wspa-
niałego tortu. Częstował nim 
starszy Cechu Jan Grudzień.
Uroczystość prowadzili Jadwi-
ga Odzimek z-ca dyrektora ds. 
oświaty zawodowej i  funduszy 
unijnych w Izbie Rzemieślniczej 
w  Radomiu oraz Mirosław Pi-
lipczuk dyrektor Domu Kultury 
w Przysusze.
Po części oficjalnej wszyscy 
przeszli do miejskiego parku, 
gdzie na scenie muszli koncer-
towej, specjalnie dedykowany 
rzemieślnikom koncert, dała 
Folk Kapela Góralska „Góralska 
Hora”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

PODZIĘKOWANIE 
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Uroczystą Mszą Świętą celebro-
waną przez ks. biskupa Adama 
Odzimka w  Kościele Św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w  Wie-
niawie, mieszkańcy powiatu 
przysuskiego rozpoczęli obcho-
dy dożynkowe. Po zakończeniu 
Mszy Świętej, korowód dożyn-
kowy prowadzony przez Powia-
tową Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą „VOX Cordium” przema-
szerował ulicą Kasztanową, na 
Stadion Gminny, gdzie odbyły 
się dalsze uroczystości i  część 
artystyczna imprezy. W imieniu 
organizatorów głos zabrali Sta-
rosta Powiatu Przysuskiego Ma-
rian Niemirski, który w  bardzo 
ciekawym wystąpieniu odniósł 
się do wartości pracy rolnika 
i  motywacji kierujących czło-
wiekiem podejmującym się wy-
siłku pracy na roli. Serdecznie 
podziękował Wójtowi oraz Rad-
nym Rady Gminy w  Wieniawie 
za bardzo dobre przygotowanie 
tej największej masowej imprezy 
w  powiecie przysuskim. Swoje 
wystąpienie zakończył mówiąc: 
„Korzystając z  okazji w  imieniu 
własnym i  środowiska samorzą-
dowego w  powiecie przysuskim 
życzę Państwu, aby nasza wspól-
na praca, nasza wspólna odwa-
ga, ale także i  nasza wspólna 
nadzieja, z  dożynek na dożyn-
ki przynosiła coraz piękniejsze, 
coraz lepsze, coraz mądrzejsze 
plony. I  aby było tak, że w  tych 
sprawach najważniejszych, któ-
re zdecydują o  nowoczesno-
ści i  rozwoju naszego powiatu, 
o  nadgonieniu straconego czasu 
– bo przecież to widać, jak wiele 
trzeba zmienić, jak wiele jeszcze 
w  zakresie modernizacji rolni-

Dożynki powiatowe w Wieniawie 30 sierpnia 2015
ctwa, jak wiele w  zakresie po-
prawienia infrastruktury wiej-
skiej jest do zrobienia – żebyśmy 
wspólnym wysiłkiem i  wspólną 
ufnością, potrafili sobie powie-
dzieć, że gonimy świat, zmienia-
my nasz powiat, że unowocześ-
niamy polskie rolnictwo i polską 
wieś, ale tak, że czujemy, że to, 
co najważniejsze w życiu narodu 
i polskiej wsi, polskich rolników, 
chronimy. Że walcząc o  szanse 
polskiego rolnictwa, nie uronimy 
nic z  tego, co było, jest i  będzie 
fundamentem nas samych, tak-
że polskiej wsi. Wspólną pracą, 
wspólnym wysiłkiem, wspólnym 
marzeniem o nowoczesności mo-
żemy potwierdzać to, że funda-
ment narodu, także fundament 
siły polskiej wsi będzie trwał 
i będzie zawsze działał z korzyś-
cią dla nas wszystkich. Pragnę 
wyrazić również nadzieję, że te 
trzy wspominane wcześniej sło-
wa tworzące najpiękniejszą sen-
tencję określającą największe 
polskie wartości: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” będą w  przyszłości, 
tak jak do tej pory, niezmiennie 
decydować o  obliczu mieszkań-
ca wsi w  powiecie przysuskim 
i  w  całej naszej ojczyźnie.” Jako 
drugi wystąpił z  przemówie-
niem Wójt Gminy Wieniawa 
Krzysztof Sobczak. Podziękował 
gościom za przybycie i  podnie-
sienie rangi lokalnej uroczysto-
ści. Mówił o  problemach gmi-
ny i  trudnościach dotykających 
rolników. Zaznaczył, jak bardzo 
poważnie swoją służbę lokalnej 
społeczności gminy Wieniawa 
chce spełniać nowa ekipa sa-
morządowa. Mówił o  koniecz-
nych działaniach władz gminy 

w  najbliższym okresie. Powie-
dział o  również o  szacunku jaki 
każdy z  nas powinien prezen-
tować wobec innego człowie-
ka. Swoje wystąpienie podsu-
mował następująco: „Wyrażam 
z  tego miejsca życzenie, aby na-
sza praca na rzecz społeczności 
wieniawskiej i  wszystkich ludzi, 
którzy w  jakikolwiek pośredni 
sposób związani są z  tą ziemią 
zaczęła się od wzajemnego sza-
cunku i  zrozumienia. Ufam, że 
tak właśnie jest. Szacunku, ja-
kiego uczyła każdego z nas nasza 
własna matka, do chleba, który 
dzisiaj jest w  centrum naszych 
dożynkowych uroczystości, Chle-
ba, którego wypieczone bochny 
przed podzieleniem znaczyło 
się krzyżem, a  gdy przypadkiem 
kawałek upadł na ziemię, pod-
nosiło i ze czcią całowało. Niech 
tego daru bożego powstającego 
w  trudzie i  znoju przez wasze, 
Drodzy Rolnicy spracowane ręce, 
nikomu z nas nie zabraknie. Na 
zakończenie jeszcze raz pragnę 
podziękować za Waszą ciężką 
pracę. Wszystkim osobom za-
angażowanym w  przygotowanie 
naszego dzisiejszego święta oraz 
zaproszonym gościom również 
serdecznie dziękuję.” Spośród 
zaproszonych gości, życzenia 
rolnikom złożyli Pan Europoseł 
Zbigniew Kuźmiuk, w  Imieniu 
Posła Marka Suskiego, Andrzej 
Kosztowniak, a  w  imieniu Po-
sła Dariusza Bąka, Pan Michał 
Pruś, Dyrektor Biura Posel-
skiego. Po zakończeniu części 
oficjalnej, wręczono medale 
i  wyróżnienia dla zasłużonych 
rolników z terenu powiatu przy-
suskiego. Nagrodzeni i  wyróż-
nieni zostali: Małgorzata Olak, 
Władysławów gmina Rusinów, 
Waldemar Janczara, Potwo-
rów, Danuta Jaworska, Łęgoni-
ce Małe, gmina Odrzywół, Ra-
dosław Stachecki, zam. Stoczki 
gmina Gielniów, Elżbieta Ślizak, 
zam. Żuków, gmina Wienia-
wa. Pamiątkowymi dyplomami 
i  nagrodami zostali docenieni: 
Michał Hadas, Pogroszyn, gmi-
na Wieniawa, Monika i Tomasz 
Bankiewicz, Komorów, gmina 
Wieniawa, Grzegorz Dębowski, 
Ruszkowice, gmina Borkowice, 
Michał Kołsut, Janików, gmi-
na Przysucha, Marcin Stańczyk, 
Klwów. Nastęþnie Starościna 
Dożynek Elżbieta Ślizak i Tade-
usz Kosiec Starosta Dożynkowy 
dokonali obrzędu przekazania 
chleba na ręce przedstawicieli 
władz samorządowych. W imie-
niu całej społeczności powiatu 
chleb przejęli i podzielili się nim 
z  obecnymi na uroczystościach 
dożynkowych Starosta Marian 
Niemirski i Wójt Krzysztof Sob-
czak. Aktu dzielenia chlebem 
dokonywali również wicestaro-
sta Tomasz Matlakiewicz oraz 
Członek Zarządu Powiatu Jan 
Gawryś. Pierwszą część uroczy-

stości dożynkowych zakończył 
znakomity pokaz musztry pa-
radnej w  wykonaniu orkiestry 
VOX Cordium, który zachwy-
cił zgromadzoną na stadionie 
publiczność oklaskującą występ 
młodzieży pomimo 36 stopnio-
wego upału. Bogaty program 
artystyczny części popołudnio-
wej i wieczornej sprawił, że sta-
dion wypełnił się po brzegi. Po 
występach ludowych odbyły się 
koncerty zespołów Systema-
tic, The Postman, oraz gwiazdy 
wieczoru, zespołu Brathanki. 
Znakomitej zabawie dodatko-
wo sprzyjała pogoda, oferując 

ciepły i prawie bezwietrzny wie-
czór. Organizatorzy pragną po-
dziękować wszystkim ludziom 
zaangażowanym w  organizację 
i  przeprowadzenie uroczystości 
święta plonów, którzy z wielkim 
poświęceniem przygotowali do-
żynkowy wystrój Wieniawy, za-
dbali o  znakomita, sprawną or-
ganizację obchodów i  pomogli 
w godnym uhonorowaniu trudu 
wszystkich rolników z  powiatu 
przysuskiego. Jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy.

Dożynki obserwował Jarosław 
Bednarski
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Klwowie informuje, iż 
nowy okres zasiłkowy 2015/2016 
dotyczący zasiłków rodzinnych 
rozpoczyna się od 01-11-2015 r. 
i trwa do 31-10-2016 r.
Wnioski w  sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych 
na nowy okres zasiłkowy będą 
przyjmowane od dnia 16 wrześ-
nia 2015 r.
W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o  świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z  dokumentami 
do dnia 30 września 2015 r., 
ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc 
listopad 2015 nastąpi do dnia 30 
listopada 2015 r.
W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o  świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z  dokumentami 
w okresie od dnia 1 października 
2015 r. do dnia 30 listopada 2015 

W  dniu 21.08.2015 r. około go-
dziny 6:15 na drodze krajowej 
nr 48 w  miejscowości Klwów 
53-letni mężczyzna sam. cięża-
rowego Volvo z  naczepą (z  ła-
dunkiem wody mineralnej w bu-
telkach w ilości 23 tony) zjechał 
z  drogi i  uderzył w  ogrodzenie 
a  następnie w  murowany budy-
nek mieszkalny (niezamieszka-
ły). W wyniku zdarzenia kierow-
ca został uwięziony w  kabinie 
pojazdu – był przytomny pozo-
stawał pod opieką przybyłego 
na miejsce pogotowia ratun-
kowego. Pierwsza przybyła na 
miejsce jednostka OSP Klwów 
podjęła działania wokół wraku 
pojazdu i  przy poszkodowanym 
kierowcy. Po dojeździe zastępów 

z JRG PSP w Przysusze, przy po-
mocy sprzętu hydraulicznego 
odblokowano kierowcę i ewaku-
owano z  wraku pojazdu na ze-
wnątrz. Poszkodowany pozosta-
wał w  stanie ogólnym dobrym 
przytomny został przetranspor-
towany przy pomocy noszy do 
karetki. Droga krajowa nr 48 na 
czas działań była częściowo za-
blokowana. O  zdarzeniu został 
poinformowany Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego 
ze względu na znaczne uszko-
dzenia w  budynku. Przyczynę 
zdarzenia ustala Policja, jak się 
okazało kierowca miał 1,2 pro-
mila alkoholu – poinformowała 
kom. Alicja Śledziona z Komen-
dy Miejskiej Policji w Radomiu.

UWAGA INFORMACJA DOTYCZĄCA 
NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO 
2015/2016

r., ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc 
listopad 2015 nastąpi do dnia 31 
grudnia 2015 r.
Osobom, które złożą wniosek po 
dniu 30 listopada 2015 r., prawo 
do świadczeń rodzinnych zosta-
nie ustalone od miesiąca złoże-
nia wniosku.
Od 1 listopada 2015 r. dochód 
uprawniający do:
 zasiłku rodzinnego oraz dodat-
ków do zasiłku rodzinnego wy-
nosi:
 – 674 zł na osobę w rodzinie lub
 – 764 zł na osobę w  rodzinie, 
w  której jest dziecko legitymu-
jące się orzeczeniem o  niepeł-
nosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności.
UWAGA! W  PRZYPADKU 
DOŁĄCZANIA DO WNIO-
SKÓW KOPII (XERO) DOKU-
MENTÓW – ORYGINAŁ DO 
WGLĄDU
GDY OSOBA SKŁADA WNIO-
SEK W  TUTEJSZYM OŚROD-
KU PO RAZ KOLEJNY I W AK-
TACH SPRAWY ZNAJDUJĄ SIĘ 
WYŻEJ WYMIENIONE DOKU-
MENTY – NIE MUSI DOŁĄ-
CZAĆ TAKICH DOKUMEN-
TÓW NP: ODPISÓW AKTÓW 
URODZENIA.
Druki wniosków i  oświadczeń 
dostępne są w  pok.16 w  Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Klwowie.

Ciężarówką w dom

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze przedstawia informację na temat rośliny zwanej Barszczem Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego – oparzenia nie tylko słoneczne.
Jak rozpoznać BARSZCZ SOSNOWSKIEGO?
Barszcz Sosnowskiego, czyli „zemsta Stalina”, to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze 
gojące się nawet przez kilka lat.
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.), potocznie „zemsta Stalina”, to groźna dla ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, 
która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny chwast należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Do Polski został sprowadzony z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, 
ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy. Bardzo często rośnie w tych samych skupiskach, co barszcz olbrzymi (mantegazyjski), który jest równie niebezpieczny co Sosnowski.
Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy – osiąga nawet 4 metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygę, która w dolnej części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże 
i szerokie (o średnicy do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?
Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz w wydzielinie włosków gruczołowych barszczu Sosnowskiego. Związki te 
w obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia (fotodermatozę) II i III 
stopnia. Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku, dodatkowo odkryto także działanie rakotwórcze i teratogenne (powo-
dujące wady płodu) niektórych furanokumaryn wytwarzanych przez ten gatunek.
Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy 
nawet pośredni kontakt z  tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry, ponieważ związki furanokumarynowe wydostają się z barszczu 
w postaci oprysków i osadzają się na skórze osób przebywających w pobliżu.
Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren. Szybko rośnie na małej powierzchni, ponieważ ma ogromną zdolność do regeneracji, 
a wielka ilość nasion znajdujących się w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat.
Barszcz Sosnowskiego można spotkać w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli głównie na odłogach, łąkach i przy drogach. Rośnie także 
wzdłuż brzegów rzek i jezior, na polach uprawnych, pastwiskach, w ogrodach i parkach. Coraz częściej można go spotkać w żyznych lasach olchowych, 
a także łęgowych, które rosną nad rzekami i potokami.
Według danych z mapy zbadanych stanowisk barszczu Sosnowskiego i barszczu olbrzymiego w Polsce, opracowanej przez badaczy z Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, nie ma województw wolnych od inwazji toksycznych barszczy. Barszcz najgęściej rośnie we wschodniej i centralnej 
części naszego kraju, czyli w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Oparzenie barszczem Sosnowskiego 
– objawy
Objawy oparzeń pojawiają się od 30 minut do 2 
godzin od kontaktu z  rośliną. Na siłę reakcji ma 
wpływ wrażliwość skóry poparzonej osoby, a tak-
że słoneczna pogoda, wysokie temperatury i duża 
wilgotność powietrza (w tym także silne spocenie 
się).
Ponadto związki chemiczne zawarte w  soku bar-
szczu Sosnowskiego mogą wywoływać:

• podrażnienia dróg oddechowych,
• nudności,
• wymioty,
• bóle głowy
• zapalenie spojówek.

W  ciągu 24 godzin nasilają się objawy w  postaci zaczerwienienia skóry (erythema) i  pęcherzy 
z surowiczym płynem (oedema). Stan zapalny utrzymuje się przez około 3 dni. Po tygodniu miej-
sca podrażnione ciemnieją (następuje hiperpigmentacja) i stan taki może utrzymywać się przez 
kilka miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują wrażliwość na światło ultrafioletowe 
nawet przez kilka lat. Po tym okresie czasu mogą pozostać widoczne blizny.

Oparzenia barszczem Sosnowskiego – jak je leczyć?
Jeśli podejrzewasz, że miałeś styczność z  barszczem, dokładnie przemyj zaatakowane miejsca 
wodą z mydłem i  jak najszybciej skontaktuj się z  lekarzem. Pamiętaj, aby unikać słońca przez 
dwie doby – poddanie skóry oparzonej działaniu promieni słonecznych zwiększa stan zapalny 
i ryzyko powstania bardziej widocznych blizn.
Przy oparzeniu barszczem Sosnowskiego warto stosować maści przeznaczone do leczenia suchych 
i  łuszczących się zmian skórnych, które przeciwdziałają reakcjom alergicznym. Można sięgnąć 
także po krem, który przyspiesza gojenie się oparzeń, owrzodzeń, likwiduje ból i  uczucie swę-
dzenia.
Należy skorzystać z pomocy lekarskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
mgr inż. Jolanta Wilk
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1 września 2015 r. w  Zespole 
Szkół Samorządowych w  Klwo-
wie uroczyście rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny. Pani dyrektor 
Edyta Sobczak serdecznie przy-
witała wszystkich po – jak co 
roku zbyt krótkich wakacjach. 
Szczególnie ciepłe słowa skie-
rowała do pierwszoklasistów 
i  ich rodziców. W  naszej szkole 
podstawowej naukę rozpoczęło 
w tym roku 37 uczniów, znaczna 
część to sześciolatki, nikogo nie 
dziwi więc niepokój rodziców 
o  to, czy ich pociechy podołają 
nowym obowiązkom.
Podczas uroczystości pierwszo-
klasiści zostali oficjalnie włą-
czeni w poczet uczniów poprzez 
złożenie ślubowania na sztandar 
szkoły. Obiecali solidnie wypeł-
niać obowiązki ucznia, godnie 
reprezentować szkołę wytrwałą 
pracą oraz dbać o swoje zdrowie 
i sprawność fizyczną, a także po-

znawać i  szanować naszych pa-
tronów – Lotników Polskich.
 W całym zespole szkół uczy się 
w  tym roku szkolnym 290 ucz-
niów, w  8 oddziałach w  szkole 
podstawowej i  6 w  gimnazjum. 
Szkoła niedawno przeszła grun-
towny remont, od 2 lat dysponu-
jemy wspaniałą halą sportową, 
w  czerwcu wymieniona została 
nawierzchnia wielofunkcyjnego 
boiska przy szkole – nasi ucz-
niowie mają więc bardzo dobre 
warunki do nauki i  rozwijania 
swoich zdolności.
1 września to nie tylko dzień 
rozpoczynający rok szkolny – 
to także rocznica wybuchu II 
Wojny Światowej. Przypomnie-
li nam o  tamtych wydarzeniach 
uczniowie klasy VI, którzy po 
uroczystości, jak co roku złożyli 
kwiaty i zapalili znicze na grobie 
żołnierzy na naszym miejsco-
wym cmentarzu.

Korzystając z  wakacyjnej prze-
rwy, harcerze i  zuchy z  Hufca 
ZHP Przysucha im. Oskara Kol-
berga, wyjechali na dwutygo-
dniowy obóz do Siamoszyc na 
terenie Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej. Z  racji licznych 
fortyfikacji zamkowych na tym 
terenie obóz przyjął nazwę ,,Ca-
melot”, a  zajęcia nawiązywały 
do rycerstwa w Polsce.  
W  Siamoszycach wypoczywało 
36 harcerzy i zuchów. W progra-
mie obozu znalazły się takie za-
jęcia jak: nauka pierwszej pomo-
cy, nauka szyfrów, gry terenowe, 
a  także ogniska i  wiele innych. 
Uczestnicy obozu mogli korzy-
stać z  licznych atrakcji ośrodka: 
strzelnicy, toru przeszkód, boi-
ska betonowego do koszykówki 
czy siatkówki czy też znajdują-
cego się w bliskiej odległości ką-
pieliska. Będąc na terenie Parku 

oczach dzieci.
Dzieci zwracały kierującym 
uwagę na przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego i  właś-
ciwe zachowanie się na drodze 
w rejonie szkół i przejść dla pie-
szych. W przypadku zachowania 
zgodnego
z  prawem dzieci dziękowały 
kierowcom za bezpieczną jazdę 
i  życzyły szerokiej drogi. Pod-
czas prowadzonych działań wrę-
czyły kierującym 6 jabłek oraz 
poczęstowały sokiem z  cytryny 
1 osobę kierującą pojazdem i  1 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
w  Zespole Szkół Samorządowych w  Klwowie

Harcerski obóz w Siemoszycach

„Jabłko – cytryna” na drodze 
wojewódzkiej W – 728

Krajobrazowego Orlich Gniazd 
harcerze odbyli wycieczkę do 
Krakowa, gdzie zwiedzali Mu-
zeum Lotnictwa oraz Wawel. 
Odwiedzili też zamki w  Boboli-
cach, Mirowie oraz jeden z  na-
jokazalszych zamków – w Ogro-
dzieńcu, poznając jego historię 

i  legendy. Dziękujemy firmie 
Hortex ze Skrzyńska, Wójtowi 
gminy Potworów, prezesowi BS 
z  Przysuchy, właścicielowi Ap-
teki z  Potworowa– dzięki Wam 
nasze wakacje były bezpieczne 
i atrakcyjne. Dziękujemy.

dh Ewa Zając

pieszego.
Z  dużym zainteresowaniem 
uczniowie obserwowali pracę 
funkcjonariuszy. Sami kierujący 
zaskoczeni nietypową kontrolą 
z  uśmiechem na twarzy przyj-
mowali werdykt dzieci, nawet 
jeśli musieli zjeść cytrynę. Mamy 
nadzieję, iż akcja zmobilizowała 
kierowców do rozsądnej jazdy, 
zwłaszcza w rejonie szkół.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha

3 września 2015 r. policjanci 
z  Wydziału Ruchu Drogowego 
przysuskiej komendy przepro-
wadzili działania „Jabłko – cy-
tryna”, w  której uczestniczyli 
uczniowie z klas I – III Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w  Roz-
wadach.
Policjanci wraz dziećmi na dro-
dze wojewódzkiej W  – 728 za-
trzymywali wybrane pojazdy. 
Kierowców jadących z  prawid-
łową prędkością i  przestrzega-
jących zasad ruchu drogowego 
nagradzały jabłkiem. Pozostali 
kierowcy otrzymywali sok z  cy-
tryny, który musieli wypić na 
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Kto nie jest smakoszem papryki, po rozmowie z  Nim stanie się. Zachwyca go kształt, zapach, 
kolor, nie mówiąc o smaku. Na każdym kroku powtarza: – To najpiękniejsze warzywo. Obecnie, 
ze względu na zakres obowiązków, papryki nie uprawia. Ale „miłość” do niej nie wygasła

Takich brak – szczera rozmowa z wójtem Piotrem 

Piotr Papis, wójt gminy Klwów, 
pytany o  swoje korzenie powie-
dział: – Moja ojcowizna jest tam, 
gdzie się urodziłem, czyli w miej-
scowości Jelonek. A w tej chwili 
na szczęście jestem w  gminie 
Klwów i  tylko w  gminie Klwów 
(wyjaśnienie – kiedyś była po-
czta Rusinów, parafia Odrzywół, 
a  gmina Klwów). Na początku 
wielu chciało wykorzystać tę 
specyfikę miejscowości mówiąc, 
że „przyszedł obcy”. Wójt wielo-
krotnie powtarzał, że od samego 
początku jest w  gminie Klwów. 
Obecnie nikt już tak nie powie, 
a  wręcz przeciwnie – uważany 
jest za „największego” z  klwo-
wiaków. Po podziale administra-
cyjnym kraju Jelonek oderwał się 
od gminy Klwów i został przyłą-
czony do gminy Odrzywół. Los 
sprawił, że w 2006 roku na wójta 
Klwowa wybrano Piotra Papisa.

szkoła w  regionie, szkoła życia, 
która nauczyła go wszystkiego. 
Z  niekłamanym sentymentem 
wspominał lata nauki w  tech-
nikum. Chętnych było tylu, że 
musiano przeprowadzać rekru-
tację (6 osób w  pokoju w  inter-
nacie o  czymś świadczy). – To 
była szkoła elitarna. Zresztą ja 
do dziś mam takie zdanie, że to 
była wyjątkowa szkoła, bo uczy-
ła wszystkiego. Przede wszyst-
kim życia, a jeśli chodzi o stronę 
edukacyjną to na prawdę byli tu 
fachowcy, którzy z  powołania 
podchodzili do nauki, nie tak 
jak teraz – mówił. Nie może po-
godzić się z  faktem, że obecnie 
szkoła w Borkowicach praktycz-
nie przestaje istnieć; nie ma chęt-
nych. Jest to niewątpliwie wynik 
zmian, jakie zaszły w rolnictwie. 
– Jeśli mówimy o  rolnictwie, to 
powiem tylko jedno zdanie, któ-
re jest dla mnie najistotniejsze. 
Dziś na naszym terenie rolników 
jest bardzo mało, mamy przed-
siębiorców rolnych – odniósł się 
do tych zmian nasz rozmówca. 
Przedsiębiorcy rolni to zupełnie 
nowa grupa społeczna, na której, 
według niego, powinna opierać 
się cała gospodarka. Żyją, utrzy-
mują się z  rolnictwa i  powinno 
się w  nich inwestować, im da-
wać dopłaty do produkcji, nie 
do hektara fizycznego. To właś-
nie oni wzmacniają szeregi PSL. 
Są wyzwaniem dla grupy, która 
jest w  wieku przedemerytalnym 
i uważa się za rolników. Nie mają 
następców, bo albo uciekli do 
stolicy, albo jeszcze dalej.
Po technikum była Akademia 
Rolnicza w  Lublinie, Wydział 
Ogrodnictwo. Piotr Papis dostał 
się na nią tytułem nagrody za 

udział w  licznych olimpiadach 
wiedzy i  umiejętności rolni-
czych (rozmowa kwalifikacyjna 
była formalnością). Dodatkowo 
ukończył biologię?.
Po studiach, pełen zapału i  po-
mysłów, rozpoczął w  1997 roku 
pracę w  Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w  Radomiu, gdzie 
został przydzielony do gminy 
Klwów. Wtedy rozpoczęło się 
poznawanie podległego mu te-
renu, a przede wszystkim nawią-
zywanie kontaktów z  mieszkań-
cami.
Następnie awansował na spe-
cjalistę powiatowego do spraw 
uprawy papryki, później – jak 
sam to określił – „ogólnym” 
(zasięg m.in. Grójca, Lipska). 
Wtedy zaczynały się wnioski, 
dopłaty obszarowe i  siłą rzeczy 
„młody rolnik” potrzebował 
fachowej pomocy. Piotr Papis 
dzięki tej funkcji, mając na co 
dzień kontakt, coraz lepiej po-
znawał ludzi z  obecnej gminy, 
którą zarządza. Dzielił się swą 
wiedzą, doświadczeniem, wpro-
wadzał udoskonalenia i innowa-
cje. Starał się pokazać z  jak naj-
lepszej strony, będąc dla nich nie 
tylko doradcą, ale często i przy-
jacielem. To na pewno zaowoco-
wało w przyszłości, kiedy został 
wybrany na wójta. Jak mówił, to 
praca w ODR pozwoliła mu zdo-
być bezcenne doświadczenie, 
jeżeli chodzi o  uprawę papryki. 
Ze względu na brak zmienno-
ści glebowej w  papryce jest tak 
mnóstwo chorób i  szkodników, 
że pojawiają się czasami takie, 
których nikt nie zna. Wnikliwa 
wiedza, poparta ogromnym do-
świadczeniem i  zapałem Pana 
Piotra, była niejednokrotnie 
przyczyną odmiennych zdań 
z  ekspertami, np. dotyczącymi 
chorób papryki. Z  satysfakcją 
nadmieniał, że niejednokrotnie 
miewał rację. Potwierdzeniem 
tego miały być słowa prof. Do-
brzańskiej – Doskonały materiał 
na doradcę, tylko brakuje mu 
trochę wiedzy ( pół żartem, pół 
serio wspominał wójt ).
Prawie 10 lat pracy w ODR jako 
doradca i  specjalista od papry-
ki, sam ją uprawiał w  tunelach 
i  w  gruncie. Gdy pada słowo 
„papryka”, bezcenne są nie tylko 
wypowiedzi o  niej, ale towarzy-
sząca temu mimika, ruchy Pana 
Piotra. Potrafi dostrzec naj-
mniejszy szczegół tego warzywa 
i opowiada o nim w taki sposób, 
jaki niejedna osoba mogłaby 
użyć w stosunku do drugiej. Kto 
nie jest smakoszem papryki, po 
rozmowie z  nim stanie się. Za-
chwyca go kształt, zapach, kolor, 
nie mówiąc o smaku. Na każdym 
kroku powtarza: – To najpięk-
niejsze warzywo. Obecnie, ze 
względu na zakres obowiązków, 
papryki nie uprawia. Ale „mi-
łość” do niej nie wygasła.

Droga do przekonania, by 
w  gminie Klwów zaczęto upra-
wiać paprykę była dość długa. 
Wójt przekonywał, że należy 
rozpocząć od kupowania orygi-
nalnych nasion. Pomogła praca 
w  ODR dzięki której przywo-
ził najnowsze jej odmiany (np. 
z  Hiszpanii, Chorwacji) i  testo-
wał u  siebie. Wprowadzając na 
rynek nową odmianę papryki 
Pan Piotr miał wyłączność, a  to 
dawało mu możliwość nawią-
zywania szerokich kontaktów, 
z  których do tej pory korzysta 
(powiat przysuski, radomski czy 
białobrzeski).
Będąc specjalistą od upraw wa-
rzyw (papryka priorytetem) jest 
też fachowcem w  zakresie sa-
downictwa. Ma 3 ha sadów (ja-
błonie i wiśnie) do dnia dzisiej-
szego. Wiedzę o  sadownictwie 
wyniósł ze wspomnianej już 
szkoły w Borkowicach. Przy oka-
zji powracamy do jej racji bytu 
dzisiaj. „Perełka”, jak określał ją 
Pan Piotr, powinna nadal funk-
cjonować. Można było wprowa-
dzić nowe kierunki, które przy-
ciągnęłyby młodzież, a kierunek 
rolniczy do dnia dzisiejszego 
powinien istnieć. W  okresie 
obecnym potrzeby i oczekiwania 
w rolnictwie stale rosną i gdzieś 
wiedzę trzeba zdobyć. Szkoła ta 
dawała możliwości, czego przy-
kładem jest Piotr Papis. – To 
z czego żyjemy, to zlikwidowali-
śmy, można powiedzieć, że „zli-
kwidowało się samo, bo nie było 
naboru” – przytaczając słowa 
wójta. Na pewno istnieją jeszcze 
inne przyczyny, o  których głoś-
no się nie mówi.
I tak gmina Klwów dzięki działa-
niom i promocji papryki prowa-
dzonym przez obecnego wójta 
i  jego współpracowników sta-
ła się zagłębiem paprykowym. 
W warunkach klwowsko – przy-
suskich jeśli ktoś ma hektar, to 
już wystarczy na uprawę papryki 
w  tunelach pod osłonami. Nie 
20 arów, nie pół hektara tylko 
hektar. To jest około 40 tuneli 
takich tradycyjnych o  wymia-
rach (7.60 na 30). Dlatego jeśli 
mówimy o  specyfice terenu, to 
faktycznie jesteśmy zagłębiem 
paprykowym. Ale mieszkań-
cy gminy żyją również z  innych 
warzyw (por, sałata, rzodkiew-
ka, kapusta pekińska). Zdarza 
się, że jest uprawiana także tru-
skawka w tunelach po to, by jak 
najszybciej zdobyć pieniądze. 
Generuje to kolosalne koszty, 
bo te tunele wymagają częstych 
napraw i  wymian, ale to powo-
duje też specjalizację poszcze-
gólnych gospodarstw. Maszyną 
napędową dla tego regionu są 
liczne wymiany doświadczeń na 
rynkach giełdowych, a  papryka 
była tylko jednym z  elementów. 
Największą wartość którą dała 

papryka to nie pieniądze tylko te 
możliwości, które ułatwiają lu-
dziom odnalezienie się w nowej 
rzeczywistości.
Na pewno uprawę papryki moż-
na nazwać biznesem, ale jest on 
opłacalny przy bardzo wysokiej 
specjalizacji, przy szalonych 
nakładach i  przy niewiadomej. 
Dlatego papryki nie uprawiają 
wszyscy, chociaż chcieliby. Naj-
większym problemem papryki, 
jak zgodnie mówią ją uprawia-
jący, jest niemożliwość przetrzy-
mania, bo jeszcze nie ma takiej 
technologii. Okres wegetacji, 
niemożność wyprodukowania 
tej papryki na ileś gron do góry 
powoduje, że nie ma opłacal-
ności uprawy. Stąd uprawia się 
ją tylko w  tunelach takich nie-
ogrzewanych, ewentualnie moż-
na spróbować przedłużyć okres 
wegetacji, czyli zacząć jak naj-
wcześniej – w  kwietniu, by już 
sprzedawać paprykę na przykład 
czerwoną po 5, 6 lub 7 zł. Jeśli 
nawet później, we wrześniu, jest 
wysyp papryki i  jest cena niższa 
– rzędu 2 zł lub 1,50 zł, to jest 
cena z początku sezonu. – Cześć 
i  chwała, „czapki z  głów” przed 
tymi, którzy podjęli się uprawy 
papryki. Mają niesamowitą wie-
dzę, dużo jeżdżą na szkolenia, 
dokształcają się sami, współpra-
cowali z  Ośrodkami Doradztwa 
Rolniczego. Zrobili ogromne 
postępy, bo inicjatywa wyszła od 
nich samych, bo nie ma nic lep-
szego niż wymiana doświadczeń 
– jak zapewniał Piotr Papis.
Bardzo dobry znawca zagadnień 
dotyczących hodowli papryki, 
z drugiej strony biznesmen dys-
trybucji nasion, a  mimo tego 
decyduje się zostać wójtem gmi-
ny Klwów. Podchodząc do tego 
z  przymrużeniem oka, to prze-
cież profity na pewno byłyby 
większe. I  trudno było od razu 
uzyskać odpowiedź, bo słowo 
„papryka” ponownie wywołało 
te słowa:
 – Przyznam szczerze, jak mówię 
o papryce, to od razu, nawet jak 
jestem chory lub w słabszej for-
mie, pobudzam się, adrenalina 
rośnie i mam chęć do działania. 
Bo zawsze tak było z  papryką. 
Zawsze podkreślam – to naj-
piękniejsze warzywo świata, ten 
kształt, zapach. Kiedy to warzy-
wo pozwalało ludziom się roz-
wijać, to ja się czułem, że ja się 
z nimi rozwijam i taka jest praw-
da. Studząc „paprykowy zapał” 
Pana Piotra dowiedzieliśmy się, 
że nie żałuje decyzji dotyczącej 
objęcia stanowiska wójta. Dzię-
ki mieszkańcom gminy „na-
brał wiatru w skrzydła” i tak jak 
wcześniej oni go wypromowali, 
obecnie on cały czas stara się 
dokonać tego samego w  odnie-
sieniu do gminy Klwów. A  robi 
to skutecznie nie tylko w odnie-
sieniu do swego terenu, ale i ca-
łego powiatu przysuskiego, a na-

KORZENIE

DOROBEK ZAWODOWY

PASJE – BIZNES

Mimo młodego wieku, jego 
dorobek zawodowy jest bo-
gaty i  wielowątkowy, co może 
świadczyć o  szerokim wachla-
rzu zainteresowań. Ważne, że do 
każdego wyzwania podchodził 
profesjonalnie, a  wzbogacony 
o  nowe doświadczenia, potrafił 
umiejętnie je wykorzystywać.
Spróbujmy prześledzić dokona-
nia Piotra Papisa, rocznik 1973. 
Wszystko zaczęło się w  Techni-
kum Rolniczym w Borkowicach. 
Dla wójta (mieszkał wówczas 
w  internacie), była to najlepsza 
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Papisem – kandydatem na posła do Sejmu R.P.
wet regionu radomskiego. Bo 
jak podkreślał: – Papryka to nie 
tylko Klwów, Przytyk, Potwo-
rów, Radzanów. Papryka to jest 
region radomski. Powinniśmy 
mówić o naszej papryce jako re-
gionie radomskim, nie lokalnie. 
To jest największy błąd. Są w tej 
chwili targi papryki, święto pa-
pryki, dni papryki. Nie może być 
tak.
Od wielu lat powtarzam. żeby 
zrobić jedną imprezę z  regio-
nu radomskiego. Powinniśmy 
mówić o  jednej papryce, jed-
nej produkcji, jednej promocji 
i  o  jednym zagłębiu. Po czym 
ponownie podkreślił, że podjętej 
decyzji nigdy nie żałował. Cho-
ciaż ma świadomość, że może fi-
nansowo byłoby lepiej, ale pozo-
staje to w sferze domysłów (miał 
w  planach utworzyć dużą cen-
tralę nasienną w regionie). Świa-
domość, że jest reprezentantem 
swojego regionu, który nadal go 
wspomaga, daje mu nieustannie 
motywację do dalszych działań 
na rzecz gminy. Chociażby ak-
tualnie prowadzone przedsię-
wzięcia związane z  promocją 
papryki, czy szukanie nowych 
rynków zbytu w  Kazachstanie 
pokazują, że człowiek swą pasję 
może obrócić w  działanie. Tak 
pracuje wójt Piotr Papis i  wie-
rzy, że w niedalekiej przyszłości 
przyniesie to wymierne korzyści 
dla rolników.
Kierując się maksymą Pana Pio-
tra, że „człowiek to czego się 
nauczył, to co zostało mu dane, 
to tym żyje i dlatego się tym zaj-
muje”. Kwiaty to kolejna pasja 
wójta, którą zaszczepił w  nim 
kierownik w  ODR uprawiający 
różne ich odmiany. – Żeby być 
dobrym specjalistą do spraw 
ogrodnictwa, to trzeba codzien-
nie tu być. Jeśli nie ma tu kogoś 
stąd, z  tego terenu, tylko ktoś 
jest z  zewnątrz, to będzie tylko 
specjalistą do spraw jakiejś tam 
uprawy i  warzywnictwa, ale ni-
gdy nie będzie to wysokiej klasy 
– jak zapewniał wójt. Uprawia-
nie kwiatów rabatowych w tune-
lach dawało możliwość, na nie-
wielkim obszarze, zrobić duże 
obsady i przy niskich nakładach 
osiągnąć finansowe korzyści. 
O  surfiniach, pelargoniach, ak-
samitkach, petuniach Pan Piotr 
mógłby mówić bardzo długo, 
podobnie jak o papryce. Do dziś 
je hoduje i  sprawia mu to dużą 
satysfakcję (żona prowadzi sklep 
ogrodniczy „Ogrodnik”).

STRAŻAK

DZIAŁACZ PSL

INNE FUNKCJE

SPORT
TO ZDROWIE

PRODUKCJA PAPRYKI

WÓJT – MIESZKAŃCY 
GMINY

Pytając co zawdzięcza gmina 
Klwów wójtowi (przypomnij-
my – to 10 lat urzędowania) to 
odpowiedź brzmi – Nic. Ja im 
wszystko zawdzięczam, bo dzię-
ki mieszkańcom do tej pory 
mamy partnerskie relacje. Moje 
hasło, którego jestem wyznawcą, 

brzmi: „Jaki wójt tacy mieszkań-
cy, jacy mieszkańcy taki wójt”. 
I  to mamy udokumentowanie, 
bo ja wiem, że to są najlepsi 
mieszkańcy.
To gmina, w  której odkąd wój-
tem został Piotr Papis, ma naj-
wyższą frekwencję w  całym re-
gionie radomskim. Bo mieszkają 
tu obywatele – patrioci, którzy 
mają świadomość, że nikt za 
nich nie może decydować i sami 
muszą podejmować decyzje.
Wójt na początku powołał zespół 
zajmujący się tylko pieniędz-
mi zewnętrznymi, wychodząc 
z  założenia, że trzeba mierzyć 
zawsze siły na zamiary. Dzięki 
pozyskanym środkom unijnym 
w gminie zrobiono więcej niż na 
początku zakładano. Na prze-
strzeni czasu udało się, dzięki 
zaangażowaniu pracowników, 
współpracowników oraz miesz-
kańców, wypromować gminę 
i  nadać jej odpowiedni status. 
Niebagatelną sprawą jest fakt, 
że tutaj odbywa się największe 
w  regionie święto papryki. Przy 
3 600 mieszkańcach gminy na 
to święto przychodzi prawie 20 
tys. ludzi. Na przestrzeni lat 200 
osób ubyło, teraz jest stagnacja. 
Zrobiono parę inwestycji, które 
są ponadczasowe.

Ale dla wójta największą, na 
przestrzeni 10 lat, jaką udało się 
zrobić to nie arena Klwów tylko 
darmowe przedszkole. Wszyst-
kie dzieci od 2 lat mają darmowe 
przedszkole. Na początku rodzi-
ce byli sceptyczni, bo wszędzie 
dotyczy to dzieci w  wieku 5, 6 
lat (przedszkolaków jest 120). 
Dlaczego to jest największa in-
westycja? Bo jest to inwestycja 
w kapitał ludzki. Poza tym każde 
dziecko z podstawówki i gimna-
zjum może co roku skorzystać 
z  kolonii (koszt rodzica 250 zł., 
bo resztę dokłada gmina, różne 
instytucje). Są dwie szkoły (360 
uczniów): w Klwowie i Kłudnie. 
Dzięki dotacjom, które otrzy-
mała gmina z działania RPO 7.2 
Infrastruktura służąca edukacji 
można było przeprowadzić od-
nowę szkół, tzn. wymienić elek-
trykę, podłogi, pomalować; były 
też pieniądze na halę. W gminie, 
gdzie nie ma żadnego dużego 
zakładu, powstało coś ponad-
czasowe – Zakład Aktywności 
Zawodowej zatrudniający 50 
osób na umowę o pracę. Z czego 
30 osób jest niepełnosprawnych, 
pozostali pełnosprawni; reguluje 

to Ministerstwo Pracy, które ma 
pieczę nad takimi zakładami. 
Wokół niego (na początku dzia-
łalności) sporo było krytycznych 
opinii.
Mogło to wynikać z faktu, iż uwa-
żano go za zakład pracy chro-
nionej, a  jest to zupełnie inny 
rodzaj działalności. Cały dochód 
z Zakładu Aktywności Zawodo-
wej jest kierowany na fundusz 
aktywności zawodowych, a  nie 
na rozwój firmy. Piotr Papis nie 
dziwił się, że był atakowany, po-
nieważ zakład taki był pierwszy 
w  regionie radomskim i  nikt 
inny nie miał pojęcia, co to jest. 
Zakład taki, by mógł działać, 
musi otrzymać decyzję wojewo-
dy o  nadanie statutu. Nikt nie 
wie, że jeżeli dostajemy dotacje 
zewnętrzne to dostajemy na pra-
cowników i  im musimy zapłacić 
i jeszcze rocznie 200 tys. do nich 
dołożyć. Każdy przyzna rację, 
że nie można kogoś atakować, 
nie mając wiedzy na dany temat. 
A  dla wójta największym suk-
cesem tego przedsięwzięcia jest 
akceptacja społeczna mieszkań-
ców tych ludzi. A  oszczerstwa 
były działaniami politycznymi, 
jak większość tego typu działań. 
Ważne, że jak mówił wójt: – Je-
śli chodzi o moich mieszkańców, 

podkreślam, to oni i  przed wy-
borami, i  już po wyborach, nie 
mieli żadnych wątpliwości.

Piotr Papis odkąd został wójtem 
(od 10 lat) jest strażakiem. Żar-
tując, mówił: „ Mundur strażacki 
kupię dopiero wtedy, gdy moi 
strażacy będą mieli wszystko”. 
Mundur już kupił, ale uważa, że 
nadal strażacy nie mają wszyst-
kiego.
Będąc najmniejszą gminą w po-
wiecie ma najwięcej jednostek 
– 5 i wszystkie maja odnowione 
strażnice z  centralnym ogrze-

waniem. Strażacy dla wójta są 
„oczkiem w głowie” pod każdym 
względem. Z  dumą wypowia-
dał się o  ich profesjonalizmie, 
nie wspominając o  prezentacji 
podczas wszelakich imprez. Je-
żeli chodzi o  wyposażenie stra-
ży w  samochody to najbardziej 
brakuje bojowych. A  wracając 
do wartości ponadczasowych – 
wszystkim jednostkom nadano 
sztandary (wcześniej miała tylko 
jedna). Obecnie oprócz funkcji 
jaką strażacy wykonują na co 
dzień, pełnią funkcję reprezen-
tacyjną. Sztandar zobowiązu-
je i  jak mówił wójt: „Człowiek 
pada, ale sztandar powiewa”.

W  2002 roku pierwszy raz wy-
startował do Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. Wtedy 
było dwóch kandydatów z  po-
wiatu przysuskiego i  znajomy 
powiedział, że nie ma szans. 
Koledzy działacze chcieli, by 
startował na wójta Klwowa, nie 
zgodził się. Usłyszał wtedy: – 
Albo jesteś z  nami, albo prze-
ciwko nam. Więc jak nie chcesz 
na wójta, to startuj do sejmiku”. 
Był młodym człowiekiem, miał 
inne plany i nie chciał startować. 
Ale jak usłyszał od kolegi, że nie 
ma szans, spróbował. Ilość zdo-
bytych głosów była następują-
ca: 314 kolega, 2 050 Pan Piotr; 
w  gminie Klwów zdobył 700, 
a ówczesny wójt 900. To podczas 
wyborów do sejmiku (pierwszy 
bodziec) została podjęta decy-
zja, że będzie startował na wój-
ta. Cały czas pracował w  ODR, 
a w 2006 roku miał, na ten czas, 
dwie opcje: – Albo robię Cen-
tralę Nasienną, albo startuję na 
wójta. Podobnie jest w tej chwili: 
albo startuje na posła i robi krok 
do przodu, albo trzy do tyłu i zaj-
muje się sprawami przyziem-
nymi – jak sam to powiedział. 
W  swoim programie działań 
ma bardzo wiele wartościowych 
propozycji dla mieszkańców nie 
tylko gminy Klwów, czy powia-
tu przysuskiego, ale dla całego 
regionu radomskiego. Niektórzy 
mieszkańcy Gminy Klwów prze-
wrotnie twierdzą: „Jak mamy 
bardzo dobrego wójta, to po co 
go tracić”, nie zdając sobie spra-
wy, że z pozycji wójta wielu po-
mysłów nie można wdrożyć do 
realizacji, a  z  pozycji posła już 
można. Ten przykład pokazu-
je jak ciężko przebić się przez 
struktury partyjne młodym lu-
dziom, bo karierowicze i  „wete-
rani” są bezwzględni.

w Ogólnopolskim Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Przedsiębiorcy.pl (w komisji re-
wizyjnej), Izbie Euroazjatyckiej 
jako członek zarządu.

Powrót do zagadnień odnoszą-
cych się do papryki nikogo chy-
ba nie będzie dziwił. Tym razem 
chodzi o  dopłaty na nią. Jak 
słyszymy nigdy nie było, i  nie 
będzie. Jest to przecież trudna 
produkcja i  nie wiadomo jakie 
działania należałoby uruchomić, 
by producenci papryki mieli 
wsparcie.
 – Trzeba mieć swojego ministra 
rolnictwa, który byłby z  regio-
nu paprykowego i  on dopiero 
mógłby zrozumieć tę specyfikę – 
uważa Pan Piotr. W swoich roz-
ważaniach idzie dalej: – Może 
rolnicy jeszcze powinni dostać 
dopłatę za to, co robią w  tych 
warunkach. Bo to oni podejmu-
ją największe ryzyko ze wszyst-
kich upraw. Na dzień dzisiejszy, 
z  tego co dowiedzieliśmy się, 
w  Klwowie istnieje pierwsza 
grupa producentów papryki 
„Polska papryka”. Szacuje się, 
że 30% idzie do Rosji; ale też do 
Serbów, Białorusinów, ostatnio 
do Kazachstanu. Nieustannie 
szukamy nowych rynków zbytu 
na paprykę. Może Szwajcaria, ale 
na pewno ogromną ilość sprze-
daje się w Anglii ( nawet zielona, 
którą je się w Polsce stosunkowo 
mało).
Ale wójt Klwowa, na swym tere-
nie, myśli szeroko o  rolnictwie, 
bo nie można tylko skupić się na 
papryce. Zależy mu na współ-
pracy z regionem grójeckim, ko-
zienickim, lipskim, by stworzyć 
silny klaster rolno-spożywczy 
i przedsiębiorców. W niedalekiej 
perspektywie Pan Piotr skupi się 
na gazyfikacji wsi i małych mia-
steczek.

Przy tak licznych obowiąz-
kach Piotr Papis nie zapomina 
o  czynnym wypoczynku, który 
sam promuje. Począwszy od pił-
ki nożnej, siatkowej do badmin-
tona, a ostatnio przerzucił się na 
rower. W  gminie jest drużyna 
piłkarska (w  klasie B) i  chociaż 
nie ma siatkarzy, to inwesto-
wanie w  Czarnych Radom jest 
przykładem wyjścia poza krąg 
regionu. W planach jest otwarcie 
sekcji strzeleckiej, co nie dziwi, 
bo jak wskazywały w/w przykła-
dy, Klwów musi być oryginalny.

Niespożyte zasoby energii i chęć 
działania na rzecz innych Piotra 
Papisa jest wynikiem czynnego 
udzielania się w licznych stowa-
rzyszeniach (ponoć około 30). 
M. in. w:  Mazowieckim Zrzesze-
niu Handlu, Przemysłu i Usług, 
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Gm i na  K lwów  po  II  wojn ie  św iatowej
Wrzesień to wyjątkowy miesiąc 
w  historii Narodu Polskiego. 
Rok temu pisałem na łamach ni-
niejszego Kuriera Ziemi Przysu-
skiej o  działaniach militarnych 
w  rejonie Klwowa i  Odrzywołu 
we wrześniu 1939 roku. Tym 
razem treść artykułu dotyczyć 
będzie skutków drugiej wojny 
światowej dla Ziemi Klwowskiej 
i  sytuacji w  pierwszym roku po 
zakończeniu wojny. Przed wojną 
gmina Klwów należała teryto-
rialnie do powiatu opoczyńskie-
go w  województwie kieleckim, 
zaś w  chwili objęcia władzy 
przez niemieckiego okupanta 
kraj został podzielony na powia-
ty i  dystrykty. Klwów włączo-
no do powiatu tomaszowskiego 
w  dystrykcie radomskim. Zie-
mia Klwowska na szczęśnie nie 
została zbytnio zniszczona przez 
działania wojenne, tak jak to 
miało miejsce w czasie pierwszej 
wojny światowej. Zniszczeniu 
uległo jednak część gospodarstw 
na terenie gminy: w  Brzeskach 
na 40 gospodarstw zniszczono 
7 całkowicie, a jedno częściowo, 
w Klwowskiej Woli na 20 znisz-
czono 8, w  Borowej Woli na 40 
zniszczono 3 całkowicie, a  jed-
no częściowo, w  Kadzi na 45 
zniszczono 3 całkowicie, a  dwa 
częściowo, w  Kłonnej na 80 
zniszczono 4 całkowicie, a  trzy 
częściowo, w  Głuszynie na 70 
zniszczono 6 całkowicie i  czte-
ry częściowo oraz w  Klwowie 
na 150 zniszczono 25 całkowi-
cie i  siedem częściowo. Ogółem 
w czasie wojny uległo całkowite-
mu zniszczeniu na terenie gmi-
ny Klwów 56 gospodarstw, a  18 
ucierpiało w  sposób częściowy. 
Zniszczeniu lub konfiskacie ule-
gły też pewne płody rolne. Z ze-
znania sołtysów gminy Klwów 
wynika, że zniszczono lub skon-
fiskowano w czasie wojny na te-
renie gminy Klwów – 3400 ton 
zboża, 45 ton innych ziaren, 950 
ton mięsa, 10 ton tłuszczy, 6800 
ton ziemniaków i  3 mln litrów 
mleka. Z  budynków służących 
ogółowi społeczeństwa ucierpia-
ły przede wszystkim szkoły i re-
miza strażacka w Klwowie. Z re-
lacji klwowskich urzędników 
z  1946 r. (z  pisma do Starostwa 
Powiatowego w Opocznie, Refe-
ratu budowlanego) dowiedzieć 
się możemy, że podczas prze-
marszu wojsk niemieckich, jak 
i  radzieckich uległy zniszczeniu 
w 70% budynki szkolne w Klwo-
wie, Sulgostowie i  Brzeskach. 
Sytuacja szkolnictwa nie wyglą-
dała więc w gminie najlepiej, co 
potwierdzają protokoły spisane 
przez wspomnianych urzędni-

ków w  dniu 20 czerwca 1945 
r. w  poszczególnych szkołach. 
W  Klwowie szkoła mieściła się 
w  dwóch budynkach. W  pierw-
szym były wówczas dwie sale, bez 
budynków gospodarczych, toalet 
i  ogrodzenia, jedynie z  drwal-
nią. Brakowało tam ławek, tab-
lic, szaf, piecy. Drugi budynek, 
gdzie znajdowały się trzy sale, 
wymagał remontu wewnątrz i na 
zewnątrz. Tu brakowało okien, 
tablic i szaf. W Klwowie w 1945 
r. dzieci w wieku szkolnym było 
około 350, których nauczali 
m.in. Piotr Łyszcz, Janina Maz-
gaj i  Maria Łyszcz. W  Kłudnie 
tymczasem szkoła mieściła się 
w  budynku prywatnym wyna-
jętym przez Zarząd Gminy od 
Urszuli Szymańskiej. Była tam 
jedna sala, która wymagał jedy-
nie pomalowania, choć brako-
wała kilku ławek, krzeseł i toale-
ty. W Kłudnie było wówczas 100 
dzieci w  wieku szkolnym, które 
uczyła Amelia Wiktorowicz. Po-
dobnie jak w  Klwowie, sytuacja 
przedstawiała się w  Brzeskach. 
Szkoła mieściła się w  dwóch 
salach, które wymagały remon-
tu, w  tym pomalowania i  wsta-
wienia okien. Brakowało ławek, 
pomocy naukowych do zajęć 
praktycznych. Przy szkole nie 
było toalet, ogrodzenia i  studni. 
Dzieci w  wieku szkolnym było 
107, które nauczała Władysława 
Ulawska. W  Sulgostowie, gdzie 
budynek szkoły był własnością 
gminy, uczniowie mieli do dys-
pozycji cztery sale, które wyma-
gał remontu (brak okien, toalet, 
studni, ogrodzenia, drwalni) 
i  doposażenia w  ławki, tabli-
ce, krzesła, miednice, umywal-
ki i  wiadra. W  szkole uczyło 
się około 180 dzieci. Nauczali 
tu: Tadeusz Zbrowski i  Helena 
Zbrowska. W  Drążnie, na 140 
dzieci w  wieku szkolnym, była 
jedynie jedna sala szkolna, która 
wymagał gruntownego remontu. 
Zajęcia lekcyjne prowadził w tej 
szkole Roman Staszkiewicz. 
W  podobnie trudnej sytuacji 
znalazła się OSP Klwów. Ochot-
nicza straż ogniowa został tu zor-
ganizowana w 1918 r. Przed woj-
ną w  Klwowie stała drewniana 
remiza, wyposażona w 2 sikawki 
przenośne z kompletami wężów, 
drabinę Szczerbowskiego, becz-
kowóz dwukołowy o pojemności 
300 l, 16 sztuk hełmów, 16 sztuk 
pasów bojowych i  tyleż samo 
mundurów. Niestety niemieccy 
żandarmi w  1944 r. zniszczyli 
remizę strażacką. OSP Klwów 
w  lipcu 1945, można by rzec, 
że nie funkcjonowała, i  gdyby 
nie interwencja władz powiato-
wych to trudno powiedzieć, jak 
długo utrzymałby się taki stan 
rzeczy. Bowiem z  protokołu in-
spekcji OSP w  Klwowie doko-

nanej w dniu 11.07.1945 r. przez 
Starostwo Powiatowe Opoczyń-
skie-Powiatowego Komendanta 
Pożarnictwa w  Opocznie, wyni-
kało, że: zarząd straży i  oddział 
bojowy w  Klwowie całkowicie 
rozproszony, a  naczelnik OSP 
z czasów okupacji nie przejawia 
żadnej aktywności; zarząd gmi-
ny zakupił cegłę na nową remi-
zę, której część sam rozprzedał, 
a  częściowo został rozgrabiona 
przez mieszkańców; sprzęt po-
żarniczy, w tym 3 sikawki (jedna 
własność OSP Sulgostów, została 
przywieziona do Klwowa przez 
okupanta) w  stanie nienadają-
cym się do użytku, beczkowóz 
podobno zabrany przez wojsko, 
drabina Szczerbowskiego wy-
niesiona przez okupanta na plac 
przepadła, uzbrojenie osobiste 
rzekomo znajduje się u  człon-
ków czynnych straży. Taki stan 
rzeczy doprowadził do wprowa-
dzenia zarządzeń naprawczych 
– polecono pisemnie: Zarządo-
wi Gminy przeniesienie sikawek 
w  odpowiednie miejsce, dopro-
wadzenie ich do stanu użytkow-
ności i  opiekę do czasu powo-
łania nowego Zarządu Straży, 
następnie protokolarne prze-
kazanie Zarządowi OSP Klwów 
i  OSP Sulgostów; Naczelnikowi 
Straży zorganizowanie natych-
miast sekcji bojowej w  sile 9 
ludzi z  byłych członków straży, 
zwołania zebrania gromady, zor-
ganizowania Wlanego zgroma-
dzenia, powołania nowego Za-
rządu Straży, Rady nadzorczej.
Pisząc o  skutkach wojennych 
nie należy zapominać o  stra-
tach w  ludności cywilnej. Przy-
pomnijmy tylko, że Klwów był 
osadą zamieszkałą nie tylko 
przez Polaków, ale również przez 
Żydów. W  1932 r. w  Klwowie 
mieszkał aż 654 Żydów, którzy 
jak dobrze wiemy byli wywoże-
ni przez okupanta do obozów 
koncentracyjnych bądź uciekali, 
jeśli mieli tylko taką możliwość. 
Los rodziny żydowskich miesz-
kających przed wojną w  Klwo-
wie nie jest jednak znany, choć 
część z nich była wywieziona do 
Drzewicy, a  stamtąd do obozów 
zagłady. Ludność narodowości 
polskiej wywożona była zaś na 
przymusowe roboty do Rzeszy 
Niemieckiej, jak również do obo-
zów koncentracyjnych, w  tym 
do Auschwitz. Ogółem Niemcy 
przymusowo wywieźli z  terenu 
gminy Klwów przez okres oku-
pacji (1939-1945) do obozów 
pracy 174 osoby (w 1941 r. – 35 
osób, 1942 r. – 45 osób, 1943 
r. – 85 osób, 1944 r. – 9 osób). 
Jeden z  obywateli naszej gminy, 
wywieziony do Rzeszy w  1943 
r. po powrocie wspominał mo-
ment łapanki, wywozu i  życia 
w obozie pracy. Relacjonował, że 

organizowano masowe łapanki, 
które urządzali niemieccy żan-
darmi (tzw. arbaicamt), stosując 
terror i  znęcanie wobec mło-
dzieży i osób starszych. Przymu-
sowo złapane osoby wywożono 
zamkniętymi samochodami na 
stacje kolejowe, po czym za-
pędzano w  wagony towarowe 
(drzwi pozamykane, okna zabez-
pieczone drutem kolczastym) 
zanieczyszczone po dokonanym 
transporcie cementu i  wapna. 
Po przyjeździe do Rzeszy do-
konywano podziału na grupy 
i  przydzielano do fabryk i  tzw. 
obszarników (roboty rolne). 
Osoby pracujące w  fabrykach 
mieszkały w lagrze ogrodzonym 
drutem kolczastym, tam wpierw 
były instruowane o  grożących 
karach za uchylanie się od pracy, 
po czym otrzymywali kwadrato-
we płótna z literą P, które należa-
ło przyszyć na posiadaną odzież. 
Z lagru do pracy prowadzili Po-
laków pod eskortą specjalnej la-
growej policji. Wyżywienie było 
przydzielane w  taki sposób, by 
człowiek mógł tylko istnieć, zaś 
prace wykonywano najcięższe 
i  bardzo niebezpieczne. Podob-
nie traktowano tych, którzy tra-
fili do niemieckich obszarników, 
gdzie pracowano przez 15 go-
dzin na dobę. Nie wszyscy jed-
nak zdołali wrócić do Ojczyzny 
po wojnie. Niemiecka żandar-
meria w Klwowie (znajdował się 
tu posterunek), w  czasie wojny 
bez żadnych powodów zabiła na 
terenie gminy 16 osób, z  czego 
7 osób narodowości polskiej i  9 
narodowości żydowskiej, oraz 
wywiozła do obozów koncen-
tracyjnych, o czym już wspomi-
nałem, 18 osób. Z  oświadczeń 
mieszkańców najbardziej znany-
mi przestępcami wśród niemie-
ckich żandarmów byli – Zygfryd 
Gibis, Hofman i  Klais (leśni-
czy). Udało się również dotrzeć 
częściowo do danych osób, któ-
re ucierpiały na skutek działań 
wojennych i  zostały wywiezio-
ne do Auschwitz transportami 
z  Radomia i  innych miejscowo-
ści Kielecczyzny, a  pochodziły 
z  terenu naszej gminy. Byli to: 
Czesław Staszewski (ur. w  1914 
r. w  Klwowie; rzeźnik; wywie-
ziony 05.04.1941 r., nr obozowy 
12186; zm. 08.11.1941 r. w Aus-
chwitz), Stefan Baran (ur. w 1902 
r. na Nowym Świecie; robotnik; 
wywieziony 05.04.1941 r., nr 
obozowy 12158; zm. 13.11.1941 
r. w Auschwitz), Stanisław Gałek 
(ur. w 1914 r. w Przystałowicach; 
rolnik; wywieziony 25.02.1941 
r., nr obozowy 10667), Jan Li-
twiński (ur. w  1916 r. w  Przy-
stałowicach; rolnik; wywiezio-
ny 25.02.1941 r., nr obozowy 
10711), Stanisław Jaworski (ur. 
w 1902 r. w Kłudnie; rolnik; wy-

wieziony 23.05.1941 r., nr obo-
zowy 15840; zm. 03.09.1941 r. 
w Auschwitz), Tadeusz Michalik 
(ur. w 1899 r. w Przystałowicach; 
wywieziony 30.04.1942 r., nr 
obozowy 34056; zm. 20.07.1942 
r. w  Mauthausen), Franciszek 
Kalatura (ur. w 1919 r. w Ulowie; 
szewc; wywieziony 18.03.1943 
r., nr obozowy 108813; ewaku-
owany w  1944 do Buchenwald), 
Stanisław Macierzyński (ur. 
w 1914 r. w Klwowie; kowal; wy-
wieziony 18.03.1943 r., nr obo-
zowy 108839; zm. 09.12.1943 
r. w  Auschwitz), Józef Stańczy-
kowski (ur. w 1916 r. w Klwowie; 
kowal; wywieziony 18.03.1943 
r., nr obozowy 108897; ewaku-
owany w  1944 r. do Mauthau-
sen), Jan Sieczych (ur. w  1916 
r. w  Klwowie; robotnik rolny; 
wywieziony 14.09.1943 r., nr 
obozowy 150139; przeniesiony 
w 1944 r. do Netzweiller) , Kon-
stanty Polny (ur. w 1901 r. w Ko-
lonii Ulowskiej; rolnik; wywie-
ziony 02.10.1943 r., nr obozowy 
153916; przeniesiony w  1943 
r. do Buchenwald), Władysław 
Korycki (ur. w 1895 r. w Jelonku; 
rolnik; wójt gminy Klwów aresz-
towany prawdopodobnie wraz 
z  17-letnim synem Stanisławem 
za niewywiązanie się gminy z do-
staw kontyngentowych; wywie-
ziony 23.08.1943 r., nr obozowy 
137693; zm. 05.03.1945 w Maut-
hausen), Stanisław Korycki (ur. 
w  1926 r. w  Jelonku; robotnik 
rolny; wywieziony 23.08.1943 
r., nr obozowy 137692; zm. 
21.10.1944 w  Mauthausen), Jan 
Stańczykowski (ur. w  1916 r. 
w  Klwowie; woźny; wywiezio-
ny 23.08.1943 r., nr obozowy 
137502; przeniesiony w  1944 r. 
do Netzweiler). Warto też wspo-
mnieć o  Szymonie Orlikow-
skim (ur. w.1888 r. w Klwowie), 
funkcjonariuszu policji (starszy 
posterunkowy XVII Komisaria-
tu PP m.st. Warszawy), legioni-
ście, uczestniku pierwszej wojny 
światowej, który z Warszawy zo-
stał wywieziony do Ostaszkowa 
(13.04.1940 r.). Po zakończeniu 
wojny w  gminie Klwów miesz-
kało 5613 osób (Borowa Wola 
– 210 osób, Brzeski 370, Drążno 
505, Głuszyna 415, Jelonek 225, 
Kadź 322, Klwów 870, Klwow-
ska Wola 130, Kłonna 510, Li-
genzów 255, Ligenzowska Wola 
175, Nowy Świat 130, Podczasza 
Wola 326, Sulgostów 575,Ula-
ski Gostomskie 83), a  liczba ta 
szybko ulegała zmianie (w  1946 
r. w gminie Klwów mieszkało zaś 
5470 osób) ze względów na dużą 
migrację ludności, np. z  obsza-
ru gminy Klwów na tereny za-
chodnie przesiedliło się 6 rodzin 
(łącznie 35 osób).

Łukasz Grzegorczyk
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Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – wrzesień 2015
Ogławianie roślin – to podsta-
wowy zabieg jaki należy wyko-
nać w  okresie 25 sierpnia – 10 
września.
Polega on na ścięciu wszystkich 
wierzchołków roślin 2-3 liś-
ciem ponad ostatnim owocem 
o  wielkości co najmniej orze-
cha włoskiego. Zabieg ten na-
leży powtórzyć mniej więcej po 
2 tygodniach to znaczy w  okre-
sie 20-25 września. Zbyt późne 
ogłowienie roślin prowadzi do 
dalszego wiązania kolejnych 
owoców na roślinie co hamuje 
wyrastanie owoców już zawiąza-
nych a  ostatecznie doprowadza 
do sytuacji w której nadchodzą-
ce mrozy niszczą nie wyrośnięte 
ostatnie owoce papryki.
Prawidłowo wykonany zabieg 
ogławiania pozwala na uzyska-
nie maksymalnego poziomu plo-
nu oraz ogranicza straty związa-
ne z opóźnionym dojrzewaniem 
owoców. Plantacje nie ogławia-
ne często są przez producentów 
papryki niepotrzebnie etrelo-
wane co prowadzi jedynie do 
zatorów na rynku, niszczeniem 
roślin i  uzyskiwaniem owoców 
niskiej lub złej jakości.
Etrel, powoduje także przed-
wczesne mięknięcie owoców 
papryki po zbiorach co zmusza 
producentów do ich szybkiej 
sprzedaży i utratę części zysków 
z ich sprzedaży.
Plantacje nie etrelowane lub 
etrelowane delikatnie dają plony 
najwyższe.
 Nawożenie we wrześniu 
po ogłowieniu roślin prowadzi-
my zazwyczaj raz w  tygodniu 
stosując na 1 ar produkcji 2 kg 
siarczanu potasu oraz 0,5 kg sa-
letry wapniowej. W  październi-
ku podajemy zazwyczaj jedynie 
1 kg siarczanu potasu na jeden 
ar tygodniowo. Nawożenie pa-
pryki przerywamy zazwyczaj 
około 15-20 października.
 Ochrona roślin polega 
zazwyczaj na zabezpieczeniu ro-
ślin i  ich owoców przed strata-
mi przechowalniczymi. W  tym 
celu stosujemy naprzemiennie 
opryski preparatami o  szero-

kim spektrum działania takimi 
jak: Amistar (2 dawki co 10 dni) 
lub Gwarant (3 dawki co 7 dni). 
W  celu eliminacji gnicia bakte-
ryjnego 2 razy we wrześniu na-
leży dokładnie opryskać rośliny 
mieszaniną wody z  Podchlory-
nem sodu lub Ace. W  tym celu 
na 100 l wody podajemy 15 ml 
tych preparatów. Po tym za-
biegu rośliny należy dokładnie 
opryskać i mocno wietrzyć przez 
minimum 3 dni.

wowano anomalii pogodowych
2) maj i czerwiec były okre-
sem o  nadzwyczaj niekorzyst-
nym przebiegu temperatur. Do-
minowały warunki chłodowe co 
skutkowało słabym wzrostem 
roślin papryki, niedostatecznym 
rozwojem korzeni oraz silnym 
rozwojem chorób odglebowych 
takich jak Fytoftoroza (zdjęcie 
nr 1) Werticilioza (zdjęcie nr 2 ) 
Rizoktonioza + Pytium (zdjęcie 
nr 3 )
3) W  lipcu rozpoczęły się 
gigantyczne upały trwające nie-
przerwanie aż do końca sierpnia. 
W  tym okresie zaobserwowano 
na większości uprawach nie-
dostateczne odżywienie upraw 
azotem (zahamowanie wzrostu 
roślin, zahamowanie kwitnienia 
i  wiązania owoców) a  w  szcze-
gólności niedostatecznym od-
żywieniem roślin wapniem pro-
wadzącym nie tyle do powstania 
suchej zgnilizny wierzchołko-
wej owoców co w  szczególności 
punktowym zapadaniem się ko-
mórek owocu widziane jako jaś-
niejsze plamki (zdjęcie nr 4).

 Przechowywanie owo-
ców. Do przechowywania prze-
znaczamy jedynie owoce nie 
przemarznięte, zdrowe i w pełni 
wyrośnięte. W  trakcie przecho-
wywania minimalna tempera-
tura to 10 C, oraz 90% wilgot-
ności. Owoce papryki w  tych 
warunkach można przechowy-
wać minimum 2-3 miesiące po 
wcześniejszym zanurzeniu je na 
3 minuty w 0,1% roztworze pod-

chlorynu sodu. Następnie owoce 
należy osuszyć i  przechowywać 
w delikatnie wentylowanych ko-
morach.
 Do przechowywania nie 
nadają się owoce z  roślin prze-
marzniętych lub długotrwale 
rosnących w temperaturze poni-
żej 10 C.
Omówienie problemów upra-
wowych jakie wystąpiły w  pro-
dukcji papryki w sezonie 2015:
1) okres produkcji rozsady 
papryki przebiegał standardowo 
aż do końca kwietnia nie obser-

Problem tych plamek dotyczył 
niestety zwłaszcza jednej z  po-
wszechnie uprawianych odmian 
co wskazuje na konieczność re-
wizji stosowanych w  uprawie 
odmian i  doboru odmian które 
nie są podatne na to zaburzenie. 
Jedyną metodą zapobiegania 
było podawanie co najmniej dwa 
razy w tygodniu saletry wapnio-
wej wraz z podlewaniem w daw-
ce 0,5 kg na 1 ar uprawy.
Ostatnim problemem było po-
jawienie się uwiądów wywoły-

wanych przez grzyby z  rodzaju 
Fusarium (zdjęcie nr 4). Należy 
jednak zaznaczyć, że większość 
problemów od glebowych jakie 
występowały w tym roku to w 90 
% wynik masowego poraże-
nia plantacji przez Fytoftorozę. 
A  jedynym skutecznym zabie-
giem wydaje się być stosowanie 
szczepienia roślin (zdjęcie nr 5). 
Więcej o tej metodzie i efektach 
jej stosowania napiszemy w  ko-
lejnym numerze.

Tomasz Marasik
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W ekologicznym ogrodzie Ludowa meteorologia
Początek września pokazu-
je, jak się grudzień ukształ-
tuje.

Zadeszczony wrzesień nie-
urodzaj i choroby niesie.

Przysłowia
Bywa, że od Sergiusza (9 
września) chłodna jesień 
się rusza.

Św. Hieronim (30 wrześ-
nia) lubi zmiany – gdy ma 
ranek zamglony, to wie-
czór zadeszczony

Wrzesień wrzosami 
strojny, ale od pracy 
znojny.
Na wrzesień przypada koniec 
lata i  początek jesieni. Jest to 
okres wzmożonych prac w ogro-
dzie – nie dość, że na ten miesiąc 
przypada okres największych 
zbiorów warzyw i  owoców to 
jest to też najlepsza pora na sa-
dzenie i rozmnażanie roślin. Do 
tego dochodzą zabiegi pielęgna-
cyjne i porządkowe.
W naszym klimacie jest to z re-
guły okres pięknej pogody, ba-
biego lata, trzeba więc rozsądnie 
podzielić sobie czas spędzony na 
ogródku na ostatnie chwile wy-
poczynku oraz czas na jesienne 
prace ogrodowe.
Wrzesień to również okres wielu 
wystaw i  targów ogrodniczych, 
które są doskonałą okazją do 
podpatrzenia nowych trendów 
w  ogrodnictwie, poznania no-
wych odmian roślin oraz zrobie-
nia ciekawych zakupów.
Jest wiele prac ogrodowych, któ-
re najlepiej przeprowadzić we 
wrześniu:

Sadzenie
We wrześniu jest najlepsza pora 
aby zadbać o  wygląd naszego 
ogrodu na wiosnę; najpiękniej-
sze wiosenne kwiaty to rośliny 
cebulowe – przebiśniegi, kro-
kusy, cebulice, narcyzy, szafirki, 
hiacynty, szachownice cesar-
skie, szachownice kostkowate 
no i  oczywiście tulipany – i  na-
leży je sadzić właśnie teraz. Na 
przełomie sierpnia i  września 
wysadzamy bulwy lilii białej, 
kosaćców bródkowych czy pu-
stynnika. Do posadzenia nale-
ży wybrać cebule duże, zdrowe 
i bez uszkodzeń mechanicznych. 
Muszą być w  stanie spoczyn-
ku tzn. nie mieć wyrośniętych 
liści oraz korzeni. Przed posa-
dzeniem można cebule moczyć 
w  roztworze preparatu grzybo-
bójczego. Cebule należy sadzić 
piętką do dołu na głębokości 
odpowiadającej trzykrotnej wy-
sokości cebuli; mniejsze gęściej 
a  większe rzadziej. Jeśli chodzi 
o  czas sadzenia to należy naj-
wcześniej posadzić te, które naj-
wcześniej zakwitają wiosną tzn. 
przebiśniegi, krokusy i cebulice. 
Po posadzeniu można cebulki 

podlewać a po pierwszych przy-
mrozkach okryć torfem, korą 
lub gałązkami drzew iglastych. 
Niektóre gatunki roślin cebulo-
wych, takie jak cebulice, śnież-
niki lub szafirki po paru latach 
rozrastają się i  tworzą piękne 
kwitnące grupy. Inne takie jak 
tulipany lub lilie azjatyckie nie 
powinny rosnąć w  tym samym 
miejscu dłużej niż 3 lata bo zbyt 
się zagęszczą i zdrobnieją.
Początek miesiąca to odpowied-
ni czas na wykopanie i posadze-
nie na nowo cebul lilii .
Przesadzamy również z  roz-
sadnika na miejsca stałe rośli-
ny dwuletnie takie jak malwy, 
dzwonki ogrodowe, bratki, nie-
zapominajki, goździków broda-
tych, stokrotki czy naparstnice.
Warto również pomyśleć 
o smacznych owocach truskawki 
i poziomki – we wrześniu moż-
na je jeszcze zasadzić, powinny 
mieć wystarczająco dużo czasu 
aby się dobrze ukorzenić.
We wrześniu sadzimy i  przesa-
dzamy drzewa i krzewy zarówno 
produkowane w  pojemnikach 
jak i  z  odsłoniętym korzeniem. 
Jest ot też dobra pora na zakła-
danie wrzosowiska a  na efekty 
tej pracy można podziwiać od 
razu.
Na początku miesiąca przygoto-
wujemy stanowisko i glebą prze-
znaczona pod uprawę roślin ja-
godowych, rododendronów i na 
wrzosowisko. Potrzebujemy do 
tego kwaśnej gleby – jeżeli takiej 
nie ma w ogrodzie trzeba trochę 
nad nią popracować.

Rozmnażanie roślin
Rozmnażamy przez podział 
i  sadzimy na nowo wiele bylin 
– przede wszystkim te, które 
kwitły wiosną i latem oraz trawy 
ozdobne. Wrzesień to doskonała 
pora na dzielenie i przesadzanie 
bylin takich bylin jak na przy-
kład fiołków wonnych i  fiołków 
motylkowatych, smagliczek 
skalnych, żagwinu, omiegów 

kaukaskich,floksów szydlastych, 
ubiorków wiecznie zielonych, 
rogownicy, karmnika ościstego, 
dąbrówki rozłogowej, barwin-
ków, astrów alpejskich, zawcią-
ga, macierzanki.
Z  roślin użytkowych rozmnaża-
my w  ten sposób rabarbar, lub-
czyk i cząber.
Pobieramy i  ukorzeniamy sa-
dzonki krzewów wiecznie zie-
lonych i  innych np. bukszpanu, 
berberysów czy szczodrzeńca. 
Można też przygotować sadzon-
ki pędowe bluszczu pospolitego, 
barwinka, rozchodników.
Z  roślin użytkowych może-
my rozmnażać przez sadzonki 
zdrewniałe agrest i  porzeczki 
– w  tym miesiącu najlepiej się 
przyjmują.

Zbiory
Na wrzesień przypada okres 
dojrzewania wielu odmian gru-
szek, jabłek i  śliwek. Zbieramy 
również orzechy laskowe oraz 
warzywa korzeniowe takie jak 
ziemniaki, cebula, buraki, mar-
chew, pietruszka czy seler.
W  suche i  słoneczne dni zbie-

ramy nasiona roślin jednorocz-
nych.

Siewy
Niektóre kwiaty wysiewa się 
we wrześniu, przede wszystkim 
maczki kalifornijskie, ostróż-
ki letnie, chabry bławatki, mak 
lekarski oraz ubiorek gorzki. 
Wysiewa się też jesienią rośli-
ny na zielone nawozy oraz zioła 
do doniczek (np. pietruszkę) na 
zimową zieleninę. W  pierwszej 
dekadzie września wysiewamy 
szpinak przeznaczony do przezi-
mowania w gruncie. Z krzewów 
w tym czasie wysiewa się nasio-
na rokitnika pospolitego, które 
powinny wykiełkować w ciągu 4 
tygodni.

Zabiegi pielęgnacyjne
Przygotowujemy glebę pod 
wiosenne nasadzenia, porząd-
kujemy ogród, regularnie zgra-
biamy pierwsze opadłe liście, 
obficie podlewamy drzewa 
i  krzewy przed zimowym spo-
czynkiem. Drzewa i krzewy, któ-
rym dostarczymy w tym okresie 
sporej ilości wody lepiej prze-
trwają okres zimowy. Najlepiej 
przeprowadzić nawadnianie na 
początku miesiąca września.

Przewracamy kompost nagro-
madzony przez okres wiosny 
i lata.
Jesienią warto przekopać ziemię 
– w  zimie wymarzną szkodni-
ki wydobyte na powierzchnię 
a  wiosną odpady lepiej wnikną 
w głąb gleby.

Trawnik
Wstrzymujemy nawożenie traw-
nika ale nadal go kosimy. Uzu-
pełniamy po lecie ubytki w mu-
rawie dosiewając nasiona traw.

Oczko wodne
Oczyszczamy wodę w  zbiorni-
kach z opadających liści. Trzeba 
to robić regularnie aby gnijące 
resztki nie zanieczyszczały wody 
i nie zabierały tlenu rybom.

Opracowała: Farma Zacisze
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Dzieci i młodzież uczestniczący na pokazach w Toporni mogła zobaczyć, jak prawidłowo trzeba 
udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Na koniec szkolenia strażacy przygotowali prysznic. Dla dzieci była to doskonała zabawa, każdy 
chciał choć odrobinę się zmoczyć

Tak wygląda już przebudowany odcinek drogi numer 727 jaka przecina gminę Klwów

Ta sama droga wojewódzka numer 727 przecina Skrzyńsko

Rozpoczęto przebudowę drogi 727 Sady 
Kolonia – Sk rzyńsko
Właśnie została rozpoczęta 
przebudowa drogi wojewódzkiej 
numer 727. Zadanie wykonuje 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych. Inwestorem jest 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w  Warszawie. Koszt 
całego zadania to ponad 16,7 
miliona złotych. Łącznie zosta-
nie zmodernizowany odcinek 
około 10 kilometrów – informu-
je Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.
Przebudowa trasy 727, to do-
bra wiadomość dla wszystkich, 
mieszkańców powiatu przysu-
skiego, a  szczególnie dla miesz-
kańców Przysuchy, Klwowa 
i  Skrzyńska. Dodać trzeba, że 
to właśnie grupa mieszkańców 
Skrzyńska od dawna zabiega-
ła o  tę przebudowę. Były nawet 

pisma, protesty mieszkańców, 
a  potem zostało przeprowadzo-
nych wiele rozmów w  sprawie 
remontu drogi. Odbyło się też 
spotkanie reprezentacji społecz-
ności Skrzyńska z  Bożenną Pa-
cholczak, działaczką Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, wice-
przewodniczącą Sejmiku Ma-
zowsza, która poparła postulaty 
mieszkańców.
Mieszkańcy Skrzyńska tłuma-
czyli, że ich miejscowość na-
leży do jednych z  najstarszych 
miejscowości na Mazowszu. 
Tu znajduje się między innymi 
sanktuarium maryjne, do któ-
rego każdego roku ciągną rzesze 
pielgrzymów.
Ponadto w Skrzyńsku jest szkoła 
podstawowa, 15 podmiotów go-
spodarczych, w tym tak duże, jak 
Hortex, czy Zakłady Płytek Ce-

ramicznych. Do tych firm każ-
dego dnia docierają TIR-y.
Droga będzie modernizowana 
z okolic wsi Sady Kolonia na te-
renie gminy Klwów, do Skrzyń-
ska na terenie gminy Przysucha. 
Wszystkie prace pokrywa Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie.
Część tej drogi przecina także 
teren gminy Potworów. Zakoń-
czenie budowy drogi wojewódz-
kiej numer 727 planowane jest 
na kwiecień 2017 roku.
Wcześniej podobny odcinek 
drogi 727 został zmodernizowa-
ny w gminie Klwów.
 – To także dzięki naszym stara-
niom udało się doprowadzić do 
tej inwestycji. Mamy dziś piękną 
drogę – mówi Piotr Papis, wójt 
Klwowa.

Na pożegnanie wakacji nad zale-
wem przyjechali strażacy z Przy-
suchy i  opowiedzieli dzieciom, 
jak można bezpiecznie i  odpo-
wiedzialnie spędzać czas.
W  ostatnich dniach sierpnia na 
terenie Ośrodka Wypoczynko-
wego Marysieńka w  Toporni 
pod Przysuchą Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożar-
nej w  Przysusze oraz Komenda 
Powiatowa Policji w  Przysusze 
w  ramach akcji „Bezpieczne 
wakacje” zorganizowała poka-
zy sprzętu ratowniczego. Dzieci 
przebywające na koloniach let-
nich w  ośrodku wypoczynko-
wym miały możliwość zapozna-
nia się ze sprzętem używanym 
przez strażaków podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczych, mogły 
wsiąść do samochodów ubrać się 

w  hełmy i  przez chwilę poczuć 
się jak prawdziwi strażacy.

Unikać zagrożeń
Podczas pokazów omawiane 
były zagrożenia, z jakimi można 
się zetknąć podczas wypoczyn-
ku letniego. Przy okazji zostały 
przypomniane zasady udzielania 
pierwszej pomocy osobom po-
szkodowanym.
Uczestnicy pokazów mogli sami 
zademonstrować, jak udzielali-
by pomocy osobom poszkodo-
wanym prezentując niejedno-
krotnie duże umiejętności oraz 
szeroką wiedzę z  zakresu ra-
townictwa medycznego. W  po-
kazach uczestniczyli również 
wczasowicze wypoczywający 
nad zalewem w  Toporni zacie-
kawieni wystawionym sprzętem 

ratowniczym.

Radość z prysznica
Przy okazji zaprezentowano 
również możliwości strażackie-
go działka przenośnego, z  któ-
rego strażacy zrobili ogromną 
fontannę, w  której bawiły się 
dzieci. Wszyscy na koniec god-
nie oświadczyli, że w przyszłości 
zostaną strażakami.
Jak zauważają organizatorzy, ta-
kie spotkania z  dziećmi są za-
wsze potrzebne.
 – Już rozpoczął się nowy rok 
szkolny, a te same zasady o bez-
pieczeństwie są tak samo ważne 
na wakacjach, jak i w czasie roku 
szkolnego. Dlatego warto przy-
pominać dzieciom o  zasadach 
bezpieczeństwa na drodze – do-
dają organizatorzy.

Radosny piknik w Toporni

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !
Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do 
bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta 
liczba z roku na rok spada, nadal zawód rol-
nika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wy-
padku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie 
czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. 
W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 
27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa 
to wypadki spowodowane pod wpływem al-
koholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy 
wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw nastę-
puje nagromadzenie prac polowych i zwięk-
szenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz 
nieustanny pośpiech podczas wielogodzin-
nych prac polowych naraża rolnika na ryzyko 
zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach 
rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy do-
chodzi do największej liczby wypadków na 
wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak 
i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opie-
ki.

Wielu rolników nie zauważa lub lekcewa-
ży niebezpieczeństwo. Skutkiem może być 
tragedia dla rodziny i strata dla gospodar-
stwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia 
nie zawsze są w pełni sprawne technicznie 
i właściwie wyposażone, głównie w osłony 
części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach 
jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawia-
nie pras kostkujących i belujących podczas ich 
pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy 
w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wcią-
ganej słomy lub siana prowadzi do pochwy-
cenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy 
się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją 
kończyny, a nawet śmiercią.
W czasie transportu płodów rolnych takich 
jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy naraże-
ni są na urazy wskutek upadków ze środków 
transportowych, uderzenia, przygniecenia 
przez ciężkie przedmioty takie jak elementy 
przyczep, podajników, ładowaczy oraz spada-

jące z wysokości bele słomy i siana.
Do wielu tragedii dochodzi z podobnych przy-
czyn. W związku z powyższym każdego roku 
KRUS organizuje liczne szkolenia, konkursy 
i spotkania dla rolników, aby poszerzyć ich 
wiedzę w zakresie zasad BHP w rolnictwie. 
Niestety ofiarami wypadków na wsi są także 
dzieci. Wypadki z ich udziałem to najczęściej 
efekt nieuwagi, nieposłuszeństwa i braku wy-
obraźni. Eksperci radzą, by rodzice wydzielali 
osobne miejsce na zabawę dzieci na terenie 
gospodarstwa. Poza tym, angażując dzieci do 
pomocy w gospodarstwie, nie należy powie-
rzać im prac przekraczających ich możliwości 
fizyczne i psychiczne. Należy też pamiętać 
o odpowiednim nadzorze najmłodszych. Za-
chęcamy do zapoznania się z wykazem prac, 
których nie powinny wykonywać dzieci do 
ukończenia lat 15 – stu. Wykaz dostępny jest 
na stronie internetowej KRUS – www.krus.
gov.pl.

Oto kilka przykładów wypadków 
zaistniałych przy pracy rolniczej:
 – podczas transportu słomy z pola do gospo-
darstwa syn rolnika siedział na schodkach 
wejściowych traktora. W pewnym momencie 
chłopiec spadł i  został przejechany przez 
dwie przyczepy. Poniósł śmierć na miejscu.
 – niewłaściwie zabezpieczona skrzynia przy-
czepy opadła na rolnika, który naprawiał 
przewód układu hydraulicznego. Poszkodo-
wany zmarł.
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Dekoracja medalistów, na podium od lewej: Joseph Haire (IRL), Robert Gajda (POL) i Alessandro Pagliassotto (ITA)
Zawodnicy na 450 metrów przed metą, prowadzi Irlandczyk Joseph Haire, następnie Polak – Robert Gajda, Francuz – Mi-
chel Chapel i Włoch – Alessandro Pagliassotto

Robert Gajda mistrzem świata medyków 
w biegu na dystansie 1500 metrów
W Limerick w Irlandii odbyła się 
36 Olimpiada, czy jak kto woli – 
Mistrzostwa Świata Medyków. 
Zawody rozgrywane są corocz-
nie w  różnych częściach świata. 
W  tegorocznej edycji Polskę, 
w  biegu na dystansie 1500 me-
trów, reprezentował nasz dr Ro-
bert Gajda. Wygrał on trzy ty-
godnie temu Mistrzostwa Polski 
Lekarzy i  jednocześnie Mistrzo-
stwa Polski Weteranów na tym 
samym dystansie.
Dr Robert Gajda urodził się 30 
listopada 1963 roku w  Warsza-
wie. Pochodzi z  WIENIAWY 
pod Radomiem, gdzie w  roku 
1978 ukończył szkołę podsta-
wową. W  1978 roku rozpoczął 
naukę w  liceum ogólnokształ-
cącym w  Przysusze. Sport był 
powodem zmiany szkoły z Przy-
suchy do Radomia – został ,,ku-
piony” do Klubu Sportowego 
,,Radomiak” Radom. W  latach 
1980-1982 uczęszczał do Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tytusa 
Chałubińskiego w Radomiu.
W  1982 roku rozpoczął studia 
medyczne w Akademii Medycz-
nej w Białymstoku. W 1998 roku 
otworzył przychodnię lekar-
ską NZOZ Centrum Medyczne 
„GAJDA-MED”, która dzisiaj 
jest częścią Grupy Gajda-Med. 
Ta zaś składa się z  około 20-tu 
różnych filii, spółek, aptek i fun-
dacji oraz Szpitala.
W  finale biegu na dystansie 
1500 metrów Robert Gajda nie 
dał szans konkurencji z  całego 
świata. Pewnie zwyciężył kon-
trolując cały bieg. Na prowadze-
nie wszedł na 400 metrów przed 
metą, ale ostry finisz zaczął się 
na 150 metrów przed nią. Ro-
bert Gajda zwyciężył pewnie, 
z  3 sekundowa przewaga, drugi 
był Irlandczyk Joseph HAIRE, 
a trzeci Włoch Alessandro PAG-
LIASSOTTO.

„Byłem w naprawdę dobrej formie mimo bolesnej 
kontuzji, której nabawiłem się 2 tygodnie temu 
– mówi Gajda – znacznie trudniej było wygrać 
Mistrzostwa Polski Weteranów (4:42.60), niż ten 
wolny bieg (4:57.77), w którym przy takim tempie 
mogło się wszystko wydarzyć. Największym prob-
lemem było dla mnie zrobienie sobie samemu blo-
kady (zastrzyk) ze środka znieczulającego w piętę 
na 60 min przed startem. Mam ciężka kontuzję 
rozcięgna podeszwowego stopy i nie byłem w sta-
nie nawet truchtać bez znieczulenia. W biegu nic 
nie czułem. Kłopoty bólowe zaczęły się później…, 
ale to już nie miało znaczenia. W  tym roku wy-
grałem wszystko co było dla mnie ważne. Teraz 
będę się rehabilitował i powoli wracał do biegów 
ulicznych, do których niestety nie jestem aż tak 
predysponowany jak do ,,średnich”.

Gratulujemy! A oto oficjalne czasy i miejsca fina-
łowej ósemki:

1. GAJDA, Robert  POL C A T  C   
4:57.77 Winner

2. HAIRE, Joseph  IRL C A T  C   
5:00.63

3. PAGLIASSOTTO, Alessandro ITA C A T  C   
5:01.14

4. CHAPEL, Michel  FRA C A T  C   
5:04.54

5. RAKOVSKY, Vincent  FRA CAT C
6. LABRIOLA, Amado Ramon ARG  CAT C
7. AKSOY, Kamuran  TUR  CAT C
8. SABIERAJ, Joachim  GER  CAT C

Świetny sezon przysuskiego siatkarza!
Sezon siatkówki plażowej powoli 
dobiega końca. Ważną rolę ode-
grał w  tym roku Michał Kory-
cki, który wraz z  Jakubem Jetke 
sięgnął po tytuł mistrzów Polski 
juniorów. Już w maju przysusko-
-pucki duet prezentował bardzo 
wysoką formę o  czym świadczą 
trzecie miejsca na Turniejach se-
niorskich w Łodzi. Na początku 
czerwca nasi zawodnicy odnieśli 
pierwszy duży sukces wygrywa-
jąc młodzieżowy Puchar Polski 
w  Toruniu. Później brakowało 
trochę szczęścia. W  Turniejach 
eliminacyjnych do Mistrzostw 
Polski Seniorów w  Poznaniu, 
Kędzierzynie-Koźlu i  Toruniu 
zajmowali 17 miejsca po ciężkich 
bojach z dużo bardziej doświad-
czonymi zawodnikami. Najlep-
sza forma przyszła w  lipcu, kie-
dy to Jetke i Korycki mieli przed 

sobą najważniejsze imprezy. 
Michał z  Jakubem udowodnili, 
że są zdecydowanie najlepszym 
juniorskim zespołem w  Polsce 
wygrywając mistrzostwa wo-
jewództwa pomorskiego a  dwa 
tygodnie później mistrzostwa 
Polski juniorów w  dodatku bez 
przegranego seta. Tydzień po 
największym sukcesie nasz duet 

zajął jeszcze 7 miejsce w turnie-
ju mistrzostw Polski seniorów 
w  Rybniku, pokonując m.in. 
Daniela Plińskiego i  Marcina 
Wikę. 2 sierpnia Korycki z Jetke 
rozegrali swój ostatni wspólny 
turniej. Na Klinkier Beach Ball 
w  Przysusze zajęli 9 miejsce. 
Przysuszanin rozegrał jeszcze 
finałowy turniej Grand Prix Ra-
domia, gdzie wraz z Pawłem Je-
dynakiem zajął pierwsze miejsce 
i triumfował w całym cyklu.
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Na sali sądowej:
 – Czy oskarżony dawał świadkowi 
narkotyki?
 – Nie dawałem.
 – A żona oskarżonego dawała?
 – Nadal mówimy o narkotykach?

☺ ☺ ☺
Poseł, jadąc samochodem, potrącił 
dwóch pieszych na przejściu. Przy-
chodzi do znajomego prokuratora 
i pyta:
 – Co z tym zrobimy?
Prokurator po chwili odpowiada:
 – Myślę, że ten, który głową rozbił 
przednią szybę, może dostać 5 lat za 
uszkodzenie cudzego mienia, a  ten 
drugi, co odleciał w krzaki, 8 lat za 
próbę ucieczki z miejsca wypadku.

☺ ☺ ☺
Pani nauczycielka dała dzieciom 
następujące zadanie do rozwiązania
W  domku jest 7 krasnoludków, 7 
kefirków i 6 ogórków.
Pytanie brzmi – Co nie dostanie je-
den z krasnoludków
Jeden z dzieciaczków po długim na-
myśle odpowiedział :
SRACZKI proszę pani.

☺ ☺ ☺
Żona wraca do domu i  mówi do 
męża:
 – Kochanie wróciłam z salonu kos-
metycznego.
Mąż patrzy na Żonę i mówi:
 – I co, zamknięte było?

Dowcipy

PI E RWSZ E  M ECZ E  ZOR Z Y  Z A  NA M I
Za nami już pierwsze trzy ko-
lejki „B-klasowych” zmagań 
z  pośród których pierwsze dwie 
nasz klub rozegrał na wyjaz-
dach i dość pechowo je przegrał. 
Pierwsze spotkanie rozegrane 
zostało w  Grójcu z  Ks. Leszno-
wola któremu ulegliśmy 0-2 gra-
jąc od 10 min w  dziesiątkę po 
wykluczeniu jednego z  naszych 

zawodników. Natomiast dru-
gi przegrany mecz rozgrywany 
był w  Chynowie i  zakończył się 
on wygraną zespołu gospoda-
rzy w  stosunku 1-0. Na szczęś-
cie w trzeciej kolejce nasz zespół 
pokonał lokalnego rywala Blask 
Odrzywół 2-0, co napawa opty-
mizmem przed kolejnymi spot-
kaniami. ZORZA w tym sezonie 

boryka się z  dużymi kłopotami 
kadrowymi, jej szeregi opuściło 
aż 5-iu zawodników a  Damian 
Tkaczyk doznał poważnej kon-
tuzji stawu skokowego. Ale jest 
też plus w  postaci pozyskania 
zawodnika Ks. Potworów Kami-
la Snopczyńskiego, który z pew-
nością pomoże w  osiąganiu jak 
najlepszych wyników.

Juniorzy ZORZY rozpo-
czną zmagania w  swojej lidze 
5.09.2015r.meczem z  Mogielan-
ką Mogielnica. „Chłopcy swo-
ją ciężką pracą chcą osiągnąć 
jak najwięcej, trenują dwa razy 
w tygodniu, rozegrali mecz kon-
trolny z  Sokołem Przytyk wy-
grany 6-3 i  myślą o  jak najwyż-
szych celach” stwierdził Szymon 

Głuch trener drużyny juniorów. 
Chłopcy mają do rozegrania 10 
spotkań w  rundzie jesiennej, 
ich ewentualna dobra postawa 
w  tych spotkaniach może skut-
kować awansem do wyższej ligi 
na wiosnę.

Piłkarze Oskara Przysucha mają 
za sobą już za sobą pięć meczy 
w III lidze. Sezon rozpoczęli wy-
jazdowym meczem z  Sokołem 
Aleksandrów Łódzki, któremu 
niestety ulegli 1-4 (0-1). Jedy-
nego gola dla Oskara zdobył P. 
Skałbania w 77’, dla rywali strze-
lali Osowski (8’ z karnego), Mi-
łosz (49’), Wrześniowski (63’) 
i Michałek (76’). Drugi mecz to 
również wyjazd, ale już bliżej, bo 
do Radomia. Przy Narutowicza 
przysuszanie zmierzyli się z Bro-
nią. W pierwszej połowie poka-
zali się z  bardzo dobrej strony. 
W  pierwszej połowie nie dali 

Pierwsze koty za płoty

Z meczu z RKS Broń (zdjęcie: radomsport.pl)

szans radomiakom i  prowadzili 
od 23’ po bramce Żurawskie-
go, który w  43’ dołożył kolejne 
trafienie. Niestety, w  końcówce 
drugiej połowy w 74’ Nowosiel-
ski zdobył kontaktową bram-
kę, a  w  90’ pokonał Adamczyka 
z rzutu karnego. Mimo, że Oskar 
skazywano w  Radomiu na po-
rażkę, był bardzo bliski zdobycia 
kompletu punktów. Trzeci mecz 
to wreszcie długo wyczekiwana 
inauguracja w  Przysusze. Przed 
własną publicznością czerwono-
-czarni nie zawiedli i  zdobyli 
komplet punktów pewnie poko-
nując Pilicę Białobrzegi. Wynik 

bardzo szybko otworzył Skałba-
nia strzelając gola już w drugiej 
minucie spotkania. Kolejne dwa 
trafienia w  drugiej połowie do-
łożyli Sapieja z  karnego w  56’ 
i  Lewiński w  63’. Jedynego gola 
dla gości zdobył Moryc w  78’. 
W  czwartej kolejce rywalem 
Oskara był ŁKS Łódź. Nieste-
ty dużo bardziej doświadczo-
ny rywal nie dał żadnych szans 
naszym piłkarzom. Pomimo 
szybkiego prowadzenia po golu 
Sapieji z karnego w 5’, łodzianie 
zdołali szybko wyjść na prowa-
dzenie i  do przerwy wygrywali 
1-3 ( Golański 8’, Rodrigues 18’, 

Dynel 36’). Ostatecznie mecz za-
kończył się wynikiem 2-6 (dla 
Oskara w 52’ strzelił Maciejczak, 
a  dla ŁKS-u  w  48’ Serwaciński 
i dwukrotnie Patora w 68’ i 74’). 
Piąty mecz to spotkanie ze Star-
tem Otwock. Niestety, mimo 
własnej publiczności Oskarowi 

i tak nie udało się zdobyć nawet 
punktu. Ulegli gością – 2 (79’ 
Śliwiński – 16’ Tokaj i 90’+2 By-
lak). Po 5 kolejkach Oskar zaj-
muje 15 miejsce z  dorobkiem 
zaledwie 5 punktów.

Katarzyna Fidos

☺ ☺ ☺
Leży żona w szpitalu po urodzeniu
dziecka.
Przybiega mąż:
 – I co? Do kogo jest podobny?!?
 – I tak nie znasz!

☺ ☺ ☺
 – Spytałem mojego trenera na si-
łowni, z  którego urządzenia mam 
najczęściej korzystać, żeby dziew-
czyny na mnie leciały. Odpowie-
dział, że z bankomatu...

☺ ☺ ☺
Kobieta po śmierci trafia do nieba 
i  natychmiast rozpoczyna poszu-
kiwania swego męża. Święty Piotr 
sprawdza w  kartotece, ale w  rub-
rykach: normalni, błogosławieni, 
święci nie ma nazwiska poszukiwa-
nego. Podejrzewając najgorsze, czy-
li zsyłkę do konkurencji, św. Piotr 
pyta ze współczuciem:
 – A ile lat byliście państwo małżeń-
stwem?
 – Ponad 50 lat! – odpowiada żona 
pochlipując.
 – To trzeba było od razu tak mó-
wić! – uradowany Piotr podrywa się 
do kartoteki.
 – Z  pewnością znajdziemy go 
w dziale „męczennicy”!
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Schab po warszawsku w galarecie

Składniki: Przygotowanie:
• 1,20 schabu
• majonez
• 7-8 jaj
• chrzan ze słoika
• szczypiorek drobno posiekany
• sól, pieprz, majeranek, świeży 

czosnek, olej, dowolne przypra-
wy

Schab natrzeć mieszanką 
ziół, oleju i przepraw. Odsta-
wić na całą noc do lodówki. 
Na drugi dzień obsmażyć 
na patelni z każdej strony. 
Dać do rękawa do piecze-
nia, podlać troszeczkę ole-
jem i niewielką ilością wody. 

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

Związać rękaw. Wstawić do 
nagrzanego piekarnika do 
200 stopni i piec ok. 1,20 
godz. Po upieczeniu odsta-
wić do wystygnięcia. Jak 
ostygnie wstawić do lodów-
ki ponieważ schab najlepiej 
kroić zimny, mocno schło-
dzony. Żelatynę wymieszać 
w gorącym wywarze, wy-
studzić, odtłuścić, przece-
dzić. Schab kroimy w plastry 
o grubości 1 cm. W każdym 
plastrze nacinamy głęboką 
kieszonkę. Ugotowane na 
twardo jajka pokroić w kost-
kę, dodać chrzan i troszecz-
kę majonezu, sól, pieprz. Pa-
sta ma być zwięzła nie lejąca 
z wyczuwalnym smakiem 
chrzanu. Kieszonki schabu 
nadziać pastą jajeczną, po-
sypać szczypiorkiem. Ułożyć 
na półmisku, udekorować 
i zalać tężejącą galaretką.

Janów, ul. Gwarek 20
26-400 Przysucha

tel. 503 375 009

USŁUGI CIESIELSKIE
PIOTR WERENS

• KONSTRUKCJE SZKIELETOWE • WIĘŹBY
• ADAPTACJE PODDASZY

• ALTANY I MEBLE OGRODOWE
• PRACE BUDOWLANE• I INNE

• 2-3 litry wywaru warzywnego 
lub bulionu

• Żelatyna na 2-3 litry płynu

XI ZJAZD ABSOLWENTÓW 
I WYCHOWANKÓW 
SZKÓŁ LIPIŃSKICH

26 września 2015 r.
Zarząd Koła Absolwentów zaprasza na XI Zjazd Absolwentów i Wy-
chowanków Szkół Lipińskich, który odbędzie się dnia 26 września 
2015 r. w Lipinach Zjazd inicjuje 75-lecie powstania Szkoły w Lipi-
nach.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z Naszą Szkołą 
do wzięcia udziału w tej uroczystości. Osoby towarzyszące rów-
nież są mile widziane. Prosimy o poinformowanie o Zjeździe ko-
leżanki 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 noclego-
wych jest ograniczona. Kontakt tel.: 486716019
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat


