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NASZ SUPERLIDER REGIONU!
P i o t r  P a p i s  o d e b r a ł  s t a t u e t k ę  i   g r a t u l a c j e
Redakcja „Echa Dnia” już po raz 
dziewiąty rozstrzygnęła kon-
kurs Liderzy Regionu. Wśród 
tegorocznych laureatów z  na-
szego powiatu znaleźli się gmina 
Klwów i  Gospodarstwo Sadow-
nicze Moniki i Tomasza Bankie-
wiczów z  Komorowa w  gminie 
Wieniawa. Uroczystość wrę-
czenia tytułów odbyła się w  25 
września 2015 r. w  radomskim 
Zespole Szkół Muzycznych im. 
Oskara Kolberga.
Wśród zaproszonych gości poja-
wili się parlamentarzyści, samo-
rządowcy przedstawiciele władz 
województwa, powiatu i  miasta 
Radomia, ale przede wszystkim 
laureaci tegorocznego konkursu.
 – Rolą gazety jest nie tylko 
dostarczanie czytelnikom jak 

najszybciej informacji, ale też 
kreowanie rzeczywistości. Pro-
mowanie najlepszych firm, naj-
lepszych samorządów, najlep-
szych wzorców. Myślę, że nasz 
wybór spotka się z  państwa 
przychylnością – mówił Sławo-
mir Baćkowski, dyrektor od-
działu „Echa Dnia”.
 – Kiedy zorganizowaliśmy 
pierwszą edycję konkursu, za-
stanawialiśmy się, czy w następ-
nym roku będziemy mogli wyło-
nić laureatów zasługujących na 
szczególne uznanie, wyróżniają-
cych się na tle innych. Dziewiąta 
już edycja konkursu pokazuje, 
że wciąż mamy komu dziękować 
za aktywność i wyniki na rynku, 
ale też ponadprzeciętne zaanga-
żowanie w pracy na rzecz miesz-

kańców regionu – dodał Marcin 
Genca, zastępca redaktora na-
czelnego „Echa Dnia”.
 – Jest to dla mnie wielki zaszczyt 
i honor, że po raz kolejny mogę 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. 
Wyróżniamy liderów, którymi 
możemy się chwalić. Chcemy się 
cieszyć waszym sukcesem – po-
wiedział członek kapituły sena-
tor Wojciech Skurkiewicz.
Wśród nagrodzonych samorzą-
dów jedyną statuetkę superlide-
ra regionu uzyskał Piotr Papis 
– Wójt Gminy Klwów. Nagroda 
jest tym cenniejsza, iż dotyczy 
wykorzystania środków unij-
nych w ostatnim dziesięcioleciu. 
Tak więc nie jest to jednorazowy 
przypadek tylko podsumowanie 
pewnego okresu i  znalezienie 

się na pierwszym miejscu w  re-
gionie radomskim ma swoja 
podwójna wartość, choć Wójt 
skromnie dodał, że to są tylko 
suche wskaźniki to dla niego 
najważniejsze jest zdecydowa-
ne podniesienie poziomu życia 
mieszkańców.
 – Nasza gmina fantastycznie 
wykorzystała możliwość finan-
sowania wielu inwestycji z  Unii 
Europejskiej. W  rekordowo 
szybkim czasie wybudowaliśmy 
oczyszczalnię ścieków, którą 
wcześniej nie udawało się zbu-
dować przez kilkanaście lat. My-
śmy nie tylko szybko ją wybu-
dowali, ale także ułożyliśmy sieć 
kanalizacyjną w gminie. Dużym 
sukcesem było otwarcie Samo-
rządowego Przedszkola, a  sam 
budynek przedszkola powstał 
dzięki unijnym funduszom. Po-
nadto w  gminie powstały place 
zabaw, boiska, zmodernizowa-
liśmy budynki szkół. Chlubą 
Klwowa jest Arena Klwów – no-
woczesna hala sportowa, gdzie 
dziś młodzież ma warunki do 
ćwiczeń, a  wszyscy mieszkańcy 
mogą tu się spotykać. Bez pienię-
dzy z Unii nie powstałyby wiej-
skie stowarzyszenia, a mamy już 
kilka takich grup, w  tym „Bab-
ska Rzeczpospolita”, „Gosposie 
– Przystałowice Duże”, „Kobie-
ty Kreatywne na Plus – Ulow”, 
„Planeta Kobiet – Kadź”, „Wy-
strzałowe Babki – Sulgostów”, 
„Stowarzyszenie Gmina Klwów 
– Wspólne Marzenia”, Stowa-
rzyszenie Oświatowe”. Te środki 
wsparły aktywność mieszkań-
ców – mówi Piotr Papis, wójt 
Gminy Klwów.
Honorowymi członkami ka-
pituły konkursu byli: premier 
Ewa Kopacz, marszałek woje-
wództwa mazowieckiego Adam 
Struzik i  wicemarszałek Leszek 
Ruszczyk.

Wójt Piotr Papis został nagrodzony w kategorii Superlider, przy-znaną gminie Klwów za dobre wykorzystanie dotacji unijnych
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Piotr Papis:
błędem byłoby niszczyć to, 

co dużo kosztowało lub 
zmieniać to, co dobre.

Piotr Papis – Wójt Gminy Klwów na prezentacji 
Euroazjatyckiej
W  dniach 19-24 września br. 
w  Polsce przebywała delegacja 
z  obwodu Kyzyłordyńskiego 
na czele z  Zastępcą Marszałka 
ww. obwodu Panem Galymem 
Amreyevym (Gałymem Am-
rejewym). Jednym z  punktów 
programu pobytu delegacji było 
spotkanie z  Panem Piotrem Pa-
pis – Wójtem Gminy Klwów 
w  Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. W dniu 23 wrześ-
nia br. Wójt Gminy – Piotr Pa-
pis zaprezentował możliwości 
ekonomiczne gminy, którą kie-
ruje od 2006 r.”
Podczas spotkania Piotr Pa-
pis przedstawił historię, kul-
turę i  obyczaje Gminy Klwów, 
a przede wszystkim opowiedział 
o  potencjale rolniczym jakim 
jest papryka, którą nazwał „zło-
tem regionu”. Dzięki papryce 
i  uprawom pod osłonami bez-
robocie w  gminie Klwów jest 
na poziomie 7%, a  bezrobotni 
mieszkańcy powiatu przysu-
skiego i opoczyńskiego znajdują 
zatrudnienie w  naszej gminie. 
Ponadto została pokazana pre-
zentacja Gminy ukazująca dy-
namiczny rozwój samorządu za-
rządzanego przez Piotra Papisa.
 – Kazachstan to kraj terytorial-
nie dziewięciokrotnie większy 
od Polski, bardzo szybko roz-

wijający się, który intensywnie 
szuka partnerów biznesowych 
poza swoimi granicami. Obszar, 
w  którym chcemy rozwijać tę 
współpracę, to przede wszyst-
kim szeroko rozumiany prze-
mysł. Zależy nam zwłaszcza na 
kontakcie z  małymi i  średnimi 
przedsiębiorstwami.
Obecność naszych owoców 
i  warzyw w  Kazachstanie może 
oznaczać zwiększenie produkcji, 
rozbudowę zakładów, a  tym sa-
mym nowe miejsca pracy w na-
szym regionie.
Na koniec pobytu w  Warszawie 
Wójt Gminy – Piotr Papis otrzy-
mał osobiste zaproszenie od 
ambasadora Kazachstanu Yeri-
ka Utembayev na wizytę gospo-
darczą do Kazachstanu, z której 
w najbliższym czasie skorzysta.
Na spotkaniu obecni byli: Za-
stępca Marszałka obwodu Pan 
Galym Amreyev (Gałym Am-
rejew), Kierownik Zarządzania 
Transportu Pasażerskiego i  Au-
tostrad Pan Marat Baiimbetov 
(Marat Bajmbietow), Kierownik 
Zarządzania Biznesu i  Turysty-
ki Pan Miras Tulebayev (Miras 
Tulebajew), Zastępca Szefa Za-
rządzania Rolnictwa Pan Pir-
mukhammed Syzdykov (Pir-
muchammed Syzdykow) oraz 
osobiście ambasador Kazachsta-
nu Yerik Utembayev.

Urząd Marszałkowski był w Ra-
-domiu, a  Urząd Wojewódzki 
w Kielcach, to nikt nie chciał na 
to wyrazić zgody. Teraz przed 
każdymi wyborami temat wra-
ca jak bumerang. Niestety na to 
jest już za późno. Po tylu latach 
powiaty doskonale funkcjonu-
ją, więc byłoby błędem wra-
cać do czegoś, co już mieliśmy, 
albo niszczyć coś, co koszto-
wało sporo pieniędzy. Obecny 
podział administracyjny funk-
cjonuje. Dla lokalnych społecz-
ności funkcjonowanie powiatu 
oznacza prestiż. To też pewnego 
rodzaju możliwość utożsamia-
nia się ze swoją małą ojczyzną. 
Teraz z  jakiegoś niewiadomego 
powodu ktoś chciałby to likwi-
dować. To skrajna nieodpowie-
dzialność. Niestety, takiej nieod-
powiedzialności mamy obecnie 
dużo w polskiej polityce.
Czy Polska powinna przyj-
mować uchodźców z  re-
gionów świata ogarniętych 
wojną? Jeśli tak to, na ja-
kich warunkach?
Od samego początku mówi-
łem, że uchodźców powinni-
śmy przyjmować, tylko nie 
z  tych kierunków, z  których do 

nas mają przyjechać. Nie uda-
ło nam się ściągnąć wszystkich 
Polaków z  Donbasu. O  nich 
zapomnieliśmy. Jestem jak naj-
bardziej za pomocą, ale mamy 
braci Słowian, którym musimy 
pomóc. Trudno mi zaakcepto-
wać przyjmowanie ludzi, któ-
rzy w  naszych warunkach nie 
są w  stanie się zaadaptować. 
Przecież pomoc dla uchodźców 
z  Afryki i  Bliskiego Wschodu 
ma polegać na tym, aby ci ludzie 
w  naszym otoczeniu mogli od-
naleźć się, a polityka niektórych 
ugrupowań jest niezrozumiała 
dla mnie. Chcą nam na siłę „we-
pchnąć” imigrantów o  zupełnie 
obcej osobowości kulturowej.

Czy Polska powinna wpro-
wadzić dodatkowe ob-
ciążenia podatkowe dla 
banków i  sieci wielkopo-
wierzchniowych placówek 
handlowych?
Wiemy, że 70 procent Produk-
tu Krajowego Brutto to podat-
ki płacone przez małe i  średnie 
przedsiębiorstwa. Na pewno 
rozmawiamy o  problemie, nad 
którym warto się pochylić, ale 
trudno odpowiedzieć jedno-
znacznie, czy nie wylejemy dzie-

Kandydatów w  wyborach 
do parlamentu pytamy 
o  najbardziej kontrower-
syjne kwestie. Odpowiada 
Piotr Papis, wójt Klwowa.
Czy należy wyłączyć War-
szawę z  Mazowsza, utwo-
rzyć województwo radom-
skie albo zlikwidować 
powiaty?
Gdy były debaty na temat nowe-
go podziału administracyjnego 
kraju i  pojawił się pomysł, aby 

cka z  kąpielą. Moim zdaniem 
podnoszenie podatków niemal 
zawsze dzieje się ze szkodą dla 
wszystkich albo niesie za sobą 
skutek odwrotny do zamierzo-
nego. W  ogóle nie powinniśmy 
mówić o tym tylko przed wybo-
rami, bo to dotyczy polityki go-
spodarczej, która powinna być 
kreowana długofalowo. Poza 
tym trzeba przyjrzeć się faktom, 
a  nie zgłaszać populistyczne, 
ładnie brzmiące hasła na krótko 
przed wyborami. Inwestor powi-
nien wiedzieć, że jeśli wkłada ja-
kieś pieniądze w biznes, to przez 
dłuższy czas nic się nie zmieni 
w  kwestii przepisów. Ciągle za-
leży nam na dużych inwesto-
rach, którzy chcą włożyć w swo-
je przedsięwzięcia duży kapitał.
Czy potrzebne są zmia-

ny w ordynacji wyborczej, 
zmiany sposobu finanso-
wania partii politycznych? 
Czy należy zlikwidować 
Senat?
Jestem zwolennikiem dwuizbo-
wego parlamentu. Senat może 
patrzeć na ręce posłów. Taka 
kontrola jest ważna. Jakość sta-
nowionego prawa zależy od 
odpowiedzialności polityków. 
Niektórzy traktują swój mandat 
posła jako zawód, a  nie służbę. 
Pytanie o  finansowanie partii 
politycznych jest dość trudne. 
Brak pieniędzy z  budżetu dla 
partii może prowadzić do róż-
nego rodzaju patologii. Finan-
sowanie partii z  budżetu jest 
bezpieczniejszą formą czuwania 
nad przepływem pieniędzy w ży-
ciu publicznym.
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Piotr Papis na Inauguracji Roku 
Akademickiego 2015/2016 UTH w Radomiu

W  czwartek (8 października) 
w  Auli Głównej przy ul. Chro-
brego odbyła się oficjalna Inau-
guracja Roku Akademickiego 
2015/2016 Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistyczne-
go im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.
 – Jest to dzień radości. Przed 
nami owocny i mam nadzieję, że 
równie dobry co poprzedni rok 
akademicki, przepełniony wielo-
ma sukcesami. Jest to też dla nas 
czas wytężonej pracy na rzecz 
naszego Uniwersytetu, abyśmy 
wszyscy razem rozwijali się oraz 
pięli ku górze. Życzę wszystkim 
dobrych wyników i powodzenia 
– powiedział prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Łukasik, rektor UTH 
w Radomiu.
Inauguracja roku sprawiła, że 
Aula Główna UTH w  Radomiu 
zgromadzała wielu dostojnych 
gości, m.in. wicemarszałek woj. 
mazowieckiego, Leszek Rusz-
czyk; doktor habilitowany nauk 
teologicznych, biskup pomocni-

czy radomski – Piotr Turzyński, 
wójt Gminy Klwów, Piotr Papis 
oraz właścicieli wielu radom-
skich firm, wspierających naszą 
uczelnię.
Tradycyjnie podczas inaugura-
cji odbył się akt immatrykulacji, 
a  także uroczyste wręczenie dy-
plomów doktorom habilitowa-
nym.
Nie zabrakło także wystąpień 
zaproszonych gości, min. Pana 
Piotra Papisa który w  imieniu 
własnym i  mieszkańców Gminy 
Klwów złożył najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności i  uda-
nej pracy w  roku akademickim 
2015/2016 dla wszystkich pra-
cowników i  studentów Uniwer-
sytetu. Równocześnie deklarując 
wszelką pomoc i  wsparcie dla 
Szacownej Uczelni.
Ponadto inż. Andrzej Zabokli-
cki, prof. nadzw. UTH z Wydzia-
łu Mechanicznego wygłosił wy-
kład pt. „Konstrukcje drewniane 
– historyczne i współczesne”.

22 września 2015 r. uczniowie 
klasy I  wraz z  wychowawczynią 
i  rodzicami pojechali na wy-
cieczkę do Warszawy. Pogoda im 
dopisała. Na początek obejrze-
li w  planetarium film pt. „Pod 
jednym niebem”, na którym 
bohaterowie „Ulicy Sezamko-
wej” zabrali ich na fascynują-
cą podróż do gwiazd. Po filmie 
przejechali się nową linią metra. 
Spacerując uliczkami Starego 
Miasta podziwiali zabytkowe 
kamieniczki i  z  uwagą słuchali 
legend z  nim związanych, które 
opowiadał przewodnik. Na Sta-
rówce mieli również okazję po-
słuchać dźwięków muzyki pły-
nącej z  katarynki, a  kataryniarz 
wyjaśnił im zasady działania 
tego niezwykłego instrumentu. 
Zwiedzanie Starego Miasta za-
kończyli przy Pomniku Małego 
Powstańca. Następnie udali się 
do Grobu Nieznanego Żołnie-
rza, gdzie obserwowali zmianę 
warty. Na koniec spacerowali po 
ZOO oglądając znajdujące się 
tam zwierzęta.
 24 września 2015 r. uczniowie 
z klas II-III zwiedzili słynną ko-
palnię soli w Wieliczce a potem 
dawną stolicę Polski – Kraków. 
Zabytkowa Kopalnia Soli „Wie-
liczka” to liczące dziś ponad 700 
lat najstarsze polskie przedsię-
biorstwo. W  1978 znalazła się 
na zaszczytnej I  Liście Świato-
wego Dziedzictwa Kulturalnego 
i  Przyrodniczego UNESCO. To 
jeden z  najcenniejszych zabyt-
ków kultury materialnej i  du-

chowej na ziemiach polskich, 
rocznie odwiedzany przez ponad 
milion turystów z  całego świa-
ta. Podczas magicznej podróży 
labiryntem solnych korytarzy 
uczniowie poznawali unikalne 
pejzaże niezwykłych komór, od-
krywali tradycję i  historię wie-
lickiej Kopalni. Bardzo chętnie 
„próbowali” smaku ścian, pod-
łóg i solanki. Po tak wielu wraże-
niach wszyscy pojechali na pysz-
ny obiad do Krakowa. Iiiiiii....
znowu zaczęła się wielka przy-
goda: ze smokiem wawelskim, 
z  zamkiem na Wawelu, gdzie 
mieszkali dawni polscy królowie 
i  z  hejnałem z  wieży Kościoła 
Mariackiego. Cóż to była za ra-
dość gdy trębacz pomachał trąb-
ką naszym Milusińskim. Nieste-
ty każdy dzień kiedyś się kończy 
choćby najprzyjemniejszy. Ucz-
niowie pożegnali Wieliczkę, za-
bytkowy Kraków i  wrócili do 
domu pełni wrażeń, pamiątek 
i wspomnień.
 25 września 2015 r. na wy-
cieczkę w  Góry Świętokrzyskie 
pojechali uczniowie klas star-
szych czyli IV-VI. Zwiedzili Ja-
skinię Raj w  Chęcinach, słynie 
ona z  bogatej szaty naciekowej, 
którą w  większości tworzą sta-
laktyty i  stalagmity, powstała 
wskutek procesów krasowych. 
Zrobiła na dzieciach olbrzymie 
wrażenie. Następnie dotarli do 
pieszego szlaku turystycznego, 
którym doszli na Łysą Górę, 
gdzie znajduje się Święty Krzyż 
a tam klasztor pobenedyktyński. 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…”
W  muzeum Przyrodniczo-Leś-
nym Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego uczniowie uczest-
niczyli w wystawie multimedial-
nej poświęconej Górom Święto-
krzyskim. Ta forma oglądania 
bardzo dzieciom podobała się. 
Odwiedzili również Muzeum 

Misyjne, gdzie główną atrak-
cją była renesansowa kapliczka 
grobowa, w  której znajduje się 
krypta z mumią księcia Konrada 
Wiśniowieckiego. Stamtąd nie-
bieskim szlakiem turystycznym 
dotarli do Nowej Słupi. Po dro-
dze zatrzymali się ,w  Michnio-

wie gdzie znajduje się zbiorowy 
grób bestialsko zamordowanych 
i  spalonych mieszkańców wsi 
w czasie II wojny światowej. Ma 
powstać tam mauzoleum naro-
dowe. Zmęczeni ale i bardzo za-
dowoleni szczęśliwie wrócili do 
domu.
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Wyjątkowy dzień chłopaka

AKCJA „SPRZĄTANIA ŚWIATA” ZA NAMI…

25 września uczniowie klasy trze-
ciej chcąc w  wyjątkowy sposób 
uczcić Dzień Chłopaka wybrali 
się na daleką i  bardzo ekscytu-
jącą wycieczkę do Europejskie-
go Centrum Bajek im. Koziołka 
Matołka w  Pacanowie. Gdy do-
jechaliśmy na miejsce dziewczy-
ny złożyły chłopcom życzenia 
i wręczyły pyszne babeczki. Na-
stępnie ciekawi przygód obej-
rzeliśmy wystawę „Bajkowy 
Świat”. Czegóż tam nie było…: 
rozpoznawanie przedmiotów 
pochodzących z  różnych bajek, 
interaktywna zabawa polegają-

ca na doprowadzeniu bajkowej 
postaci do kraju, z  którego się 
wywodzi, podróż zaczarowanym 
wagonikiem (min. pod ziemię, 
w  morskie głębiny, przestworza 
i  kosmos), pobyt w  czarodziej-
skim ogrodzie (odpoczynek przy 
kwiecie paproci i  słuchanie ba-
jek), odkrywanie tajemnic bajek 
polskich, projekcja filmu ani-
mowanego „Koziołek Matołek” 
w Antresoli Na Pniu, pokonanie 
Skał Strachu czy wreszcie wizyta 
w Skarbnicy Bajek.
Uczestniczyliśmy w warsztatach 
„Jak to działa” gdzie podczas 

godzinnych zajęć przeprowa-
dziliśmy niekiedy magiczne 
doświadczenia o  tajemniczo 
brzmiących nazwach, takich jak: 
Żywy kabel głośnikowy; Natu-
ralne ogniwa; Szaszłyk z baloni-
ka; Nie wierz oczom; Jak uzyskać 
dodatkowy kawałek czekolady.
Po tak dużej dawce emocji 
i  wrażeń udaliśmy się na obiad 
do nieopodal funkcjonującej 
restauracji „Bajkowa”, gdzie 
zregenerowaliśmy swoje siły na 
powrót do domu i oczekujących 
tam na nas stęsknionych rodzi-
ców.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie 
Zespołu Szkół Samorządowych 
w Klwowie uczestniczyli w akcji 
sprzątania świata. Na 5 i  6 go-
dzinie lekcyjnej, całymi klasami 
wraz z  nauczycielami wszyscy 
udali się w  wyznaczonych kie-
runkach, by sprzątnąć wszystko, 
co znajdą na swojej drodze. Nie-
mniej jednak trzeba przyznać, że 
śmieci w naszym rejonie jest co-
raz mniej, aczkolwiek w różnych 

miejscach można było dostrzec 
czarne worki, wypełnione po 
brzegi nieczystościami. Wszy-
scy uczniowie są jednak zgodni 
i  chętnie pomagają Ziemi. Ce-
lem akcji było budowanie świa-
domości ekologicznej, nauka 
selektywnej zbiórki odpadów, 
kształtowanie nawyków ekolo-
gicznych oraz działanie na rzecz 
ochrony środowiska.

 17 września ZSS Klwów repre-
zentowany przez dwa zespoły 
chłopców z  rocznika 2002/03 
i 2004/05 wziął udział w kolejnej 
edycji Turnieju Orlika. Jest to 
turniej piłkarski przeznaczony 
w  głównej mierze dla zespołów 

amatorskich ponieważ udziału 
w  nim brać nie mogą zawodni-
cy zrzeszeni w  związkach piłki 
nożnej. Obydwa zespoły poka-
zały się z  bardzo dobrej strony 
walcząc jak „równy z  równym” 
z  pozostałymi zespołami co po-

zwoliło osiągnąć wynik promu-
jący do dalszego etapu rozgry-
wek. Chłopcy wykazali wielkim 
zaangażowaniem i chęcią wygra-
nej.
Serdecznie gratulujemy osiąg-
niętych wyników!!!

TURNIEJ ORLIKA JUŻ 
ZA NAMI!!!
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Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w  Przysusze, 
we współpracy z  Wójtem gmi-
ny Klwów – Piotrem Papisem 
w  dniu 28.09.2015 r. uczest-
niczyła w  realizacji programu 
bezpłatnych badań USG jamy 
brzusznej i  tarczycy dla osób 
podlegających ubezpieczeniu 
społecznemu rolników lub po-
bierających emeryturę lub rentę 
z KRUS.
Program odbywa się pod ho-
norowym patronatem Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
– Marka Sawickiego. Finanso-
wany jest z  pozabudżetowych 
środków Funduszu Składkowe-
go Ubezpieczenia Społeczne-
go Rolników i  realizowany we 

współpracy z  Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
Zakresem programu objętych 
zostało 90 wybranych miejsco-
wości z  województw: mazowie-
ckiego, lubelskiego i  podlaskie-
go.
Celem Programu jest zachęce-
nie rolników do wykonywania 
badań profilaktycznych oraz 
organizacja bezpłatnych badań 
USG w małych miejscowościach 
rolniczych, których mieszkań-
cy ze względu na szereg barier 
(oddalenie od miejsca realizacji 
usług, nakład czasu i środków fi-
nansowych) rzadziej korzystają 
ze specjalistycznych usług i pro-
gramów bezpłatnej profilaktyki 
zdrowotnej.

Organizacja bezpłatnych badań 
USG w małych miejscowościach 
wiejskich, w bliskim sąsiedztwie 
miejsca zamieszkania rolników 
wydaje się w tym kontekście bar-
dzo pożądaną inicjatywą oferu-
jącą wyrównanie szans w  zdro-
wiu mieszkańców wsi.
Na terenie działania PT KRUS 
w  Przysusze bezpłatne badania 
przeprowadzono dla rolników 
i  emerytów lub rencistów z  te-
renu gminy Klwów. W  dniu 
28.09.2015r. na placu przed bu-
dynkiem ZOZ i OSP w Klwowie 
w godzinach od 9 do 17, w mo-
bilnym gabinecie USG, ozna-
kowanym logotypami MRiRW, 
KRUS i FS przebadanych zostało 
38 osób, co wynikało z  ograni-

czeń czasowych i  sprzętowych. 
Po przeprowadzonych bada-
niach każdy z  badanych otrzy-
mał wyniki oraz kierunkowe 
informacje dotyczące dalszego 
postępowania.
Realizacja programu badań sta-
ła się również dobrą okazją dla 
KRUS do zaprezentowania dzia-
łalności Kasy. W  zorganizowa-
nym punkcie informacyjnym 
pracownicy, na czele z  Kierow-
nikiem Placówki Terenowej 
w  Radomiu Panią Teresą Bar-
tosiewicz i  Kierownikiem Pla-
cówki Terenowej w  Przysusze 
Panią Jadwigą Tomasik, udzie-
lali informacji z zakresu ustawo-
wej działalności Kasy oraz zasad 
bezpiecznej pracy w  gospodar-

stwie rolnym. Zainteresowanym 
przekazywano również broszury 
i foldery prewencyjne.
Teren oraz podłączenie do me-
diów dla mobilnego gabinetu 
USG udostępnił jak również 
czuwał nad sprawnym przepro-
wadzeniem badań dla swoich 
podopiecznych, zawsze otwarty 
na takie inicjatywy gospodarz 
gminy – Wójt Piotr Papis. Pod-
czas badań Wójt wraz z  towa-
rzyszącym mu radnym Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, 
Panem Leszkiem Przybytnia-
kiem zapoznali się z działaniem 
mobilnego gabinetu USG oraz 
działalnością KRUS w  regionie 
radomskim.

PT KRUS Przysucha

Nasz samorząd jest men-
talnie przygotowany do 
wdrożenia ekoinnowacji 
i widać tu wyraźny postęp. 
Dotychczas gmina za ok. 
1,1 mln zł wykonała insta-
lacje fotowoltaiczne. Będą 
one zasilać w energię domy 
prywatne oraz budynki 
publiczne. Na te inwesty-
cje gmina pozyskała 826 
tys. zł wsparcia unijnego.
Gmina Klwów otrzymała do-
finansowanie w  konkursie or-
ganizowanym przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
w  ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i  lud-
ności wiejskiej objętego PROW 
na lata 2007-2013.
Operacja pn. „Poprawa stanu 
środowiska naturalnego poprzez 
montaż paneli fotowoltaicznych 
na terenie Gminy Klwów”, któ-
rej celem jest dywersyfikacja 
źródeł pozyskiwania energii 
poprzez budowę mikroinstala-
cji prosumenckich w  Gminie 
Klwów, znalazła się w  czołów-
ce wniosków zatwierdzonych 
do realizacji w  województwie 
mazowieckim. Zakres robót 
obejmował budowę instala-

KRUS dba o ubezpieczonych – bezpłatne badania USG

Mieszkańcy gotowi na postęp – instalacje fotowoltaiczne w gminie Klwów
cji fotowoltaicznej na budyn-
ku Urzędu Gminy w  Klwowie, 
Zespole Szkół Samorządowych 
w  Klwowie, Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Kłudnie oraz 
22 gospodarstwach domowych. 
Mieszkańcy Gminy zakwalifi-
kowani do udziału w  projekcie 
partycypowali w  kosztach po-
przez pokrycie wkładu własnego 
wybudowanych instalacji foto-
woltaicznych. Są to z pewnością 
dobrze zainwestowane pienią-
dze ponieważ powinny się zwró-

cić w okresie około 2-3 lat. Pro-
dukowana z  energii słonecznej 
energia zostanie wykorzystana 
na potrzeby własne gospodarstw 
domowych oraz obiektów uży-
teczności publicznej.

Co niesie przyszłość?
Wójt Gminy – Piotr Papis czyni 
starania, aby w  kolejnym roku 
każde gospodarstwo domowe, 
które zechce skorzystać z odna-
wialnych źródeł energii mogło 

cieszyć się mniejszymi rachun-
kami za energię elektryczną.
Kierunek, który obraliśmy jest 
bardzo pozytywny. Inwestując 
w  panele fotowoltaiczne każde 
gospodarstwo domowe może 
zredukować koszty utrzymania 
domu i  zapewnić sobie całko-
wite zaopatrzenie w prąd, mając 
przy tym na względzie aspekty 
ekologiczne. Budowane panele 
są bowiem w stanie wyproduko-
wać energię na potrzeby własne.

Z korzyścią dla wszystkich

Wszystkich mieszkańców, 
którzy kiedykolwiek zasta-
nawiali się nad tym, czy 
warto zamontować na da-
chach swoich domów cho-
ciażby ogniwa fotowolta-
iczne bądź solary, gorąco 
zachęcam do przeczytania 
naszego artykułu – mówi 
Piotr Papis – Wójt Gminy 
Klwów
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„ZMIANY W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY 
W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY”

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Przysusze infor-
muje, że z  początkiem nowego 
roku szkolnego weszło w  życie 
rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z  dnia 26 sierpnia 2015 r. 
w  sprawie grup środków spo-
żywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i  młodzieży 
w  jednostkach systemu oświa-
ty oraz wymagań, jakie mu-
szą spełniać środki spożywcze 
stosowane w  ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i  młodzieży 
w  tych jednostkach. Zgodnie 
z rozporządzeniem w sklepikach 

szkolnych obowiązuje zakaz 
sprzedaży tzw. „śmieciowe-
go jedzenia”, czyli produktów 
z  dużą zawartością cukrów, soli 
i tłuszczów.

Ze sklepików zniknęły takie pro-
dukty jak: chipsy, ciastka, solone 
paluszki, batony, hamburgery, 
hot-dogi czy napoje energetyzu-
jące i gazowane. Co więcej w roz-
porządzeniu ujęte zostały potra-
wy serwowane w stołówkach. Od 
początku września dania muszą 
zawierać mniej soli, do słodze-
nia napojów nie można używać 
cukru tylko naturalnego miodu.
Zasadniczym celem rozporzą-
dzenia jest wzmocnienie ochro-
ny zdrowia dzieci w  wieku 
przedszkolnym i  szkolnym, po-
przez ograniczenie dostępu na 
terenie przedszkoli, szkół i  pla-
cówek opiekuńczo-wychowaw-
czych środków spożywczych 
zawierających znaczne ilości 
składników niezalecanych dla 
ich rozwoju.
Sytuacja w  zakresie żywienia 
dzieci i młodzieży w Polsce pod 
wieloma względami jest nieza-
dowalająca. Diety młodego po-
kolenia są często nieprawidłowo 
zbilansowane, charakteryzują się 
zbyt dużą zawartością niektó-

rych składników pokarmowych, 
przy wyraźnych niedoborach in-
nych składników. U części dzieci 
i  młodzieży obserwuje się nad-
mierne spożycie żywności, przez 
co kaloryczność diety przekra-
cza wydatek energetyczny, co 
z kolei prowadzi do obserwowa-
nego w ostatnich latach wzrostu 
nadwagi i  otyłości wśród dzieci 
i  młodzieży. Według najnow-
szych badań Instytutu Żywności 
i Żywienia, co czwarty uczeń ma 
nadwagę lub otyłość. Otyłość to 
ciężka choroba, która prowadzi 
do skrócenia życia i toruje drogę 
do rozwoju cukrzycy, miażdży-
cy, chorób serca i  wielu innych 
ciężkich chorób.
Głównymi błędami w strukturze 
spożycia żywności przez dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym są:

• monotonia i brak urozmai-
cania odżywiania,

• spożywanie produktów 
typu fast food,

• nadużywanie spożywania 
smażonych, tłustych po-
traw,

• spożywanie zbyt często sło-
nych potraw, żywności wy-
soko przetworzonej i  dań 
na bazie koncentratów (np. 
buliony w  kostkach, zupy 
instant),

• spożywanie zbyt małej ilo-
ści warzyw i owoców,

• niewystarczające spożycie 
mleka oraz wody, na ko-
rzyść napojów słodzonych, 
gazowanych lub sztucznie 
barwionych,

• brak nawyku czytania ety-
kiet i  zwracania uwagi na 
skład surowcowy produk-
tów.

W  rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 
r. szczegółowo określono, z  ja-
kich produktów mogą być zro-
bione kanapki oraz jakie pro-
dukty powinny być sprzedawane 
w  sklepikach. Kanapki powinny 
być zrobione z  chleba razowego 
lub pełnoziarnistego, z  warzy-
wami lub owocami, bez dodatku 
soli, majonezu i sosów, może być 
użyty ketchup, do produkcji któ-
rego zużyto nie mniej niż 120g 
pomidorów na 100g produktu 
gotowego do spożycia. Przetwo-
ry mięsne wykorzystywane do 
przygotowywania kanapek po-

winny zawierać co najmniej 70% 
mięsa i nie więcej niż 10g tłusz-
czu w  100g produktu gotowego 
do spożycia.
W  szkołach uczniowie mogą 
kupić sałatki, surówki, warzy-
wa, owoce, mleko bez cukru czy 
płatki śniadaniowe. W  asorty-
mencie są także soki bez dodat-
ku cukrów i  substancji słodzą-
cych, musy, przeciery owocowe 
i warzywne bez dodatku cukrów 
i  substancji słodzących, woda, 
herbata, napary owocowe i kawa 
zbożowa, które mogą być dosła-
dzane naturalnym miodem.
Rozporządzenie określa także 
wymagania dotyczące posiłków 
przygotowywanych w  stołów-
kach szkolnych, m.in. ograni-
czając liczbę potraw smażonych. 
W  5 dniowym żywieniu szkol-
nym mogą znaleźć się potrawy 
smażone raz z grupy produktów 
zbożowych i ziemniaków, a  tak-
że raz z grupy produktów mięs-
nych

Przynajmniej raz w  tygodniu 
dzieci powinny jeść rybę, a  do 
każdego obiadu ma być doda-
wana porcja owoców i  warzyw 
(przynajmniej trzy porcje suro-
wych warzyw). Posiłki spożywa-
ne przez dzieci i młodzież powin-
ny być przygotowywane zgodnie 

z aktualnymi normami żywienia, 
maksymalnie urozmaicone – po-
winny charakteryzować się róż-
norodnością spożywanych pro-
duktów pochodzących z poniżej 
wymienionych grup: produkty 
zbożowe (pieczywo, kasze, ryże, 
makarony) i  ziemniaki, mleko 
i jego przetwory (mleczne napo-

je fermentowane, sery), mięso, 
ryby, jaja, suche nasiona strącz-
kowe oraz warzywa i owoce.

Nowe przepisy ograniczają 
możliwość sprzedaży dzieciom 
i  młodzieży żywności, do której 
dodawane są cukry i  substancje 
słodzące, a także żywności o du-
żej zawartości tłuszczu i  soli. 
Dzienne spożycie soli powinno 
wynosić nie więcej niż 5g, zaś 
żywność zalecana do sporzą-
dzania posiłków obiadowych 
w  jednostkach systemu oświaty 
powinna zawierać:

• nie więcej niż 10 g cukrów 
w 100 g/ml produktu goto-
wego do spożycia,

• nie więcej niż 10 g tłuszczu 
w 100 g/ml produktu goto-
wego do spożycia.

Promowane jest natomiast spo-
żywanie warzyw, owoców i żyw-
ności bogatej w wapń oraz picie 
wody niegazowanej. Zachęcamy 
do picia wody kranowej z miejsc 
wyznaczonych w  jednostkach 
systemu oświaty tzw. „poidełek”.
Spożywanie prawidłowo ze-
stawionych i  jednocześnie peł-
nowartościowych smacznych 
posiłków kształtuje nawyk ra-
cjonalnego odżywiania, które 
będzie kontynuowane również 

w  późniejszym okresie życia. 
Oprócz żywienia w domach, jed-
nostki systemu oświaty powinny 
być miejscem, w  którym dzieci 
i  młodzież nauczą się, jak po-
winny się odżywiać.

Obecnie Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Przysusze 
zlecił upoważnionym pracowni-
kom przeprowadzenie kontroli 
i  udzielanie instruktażu w  Pla-
cówkach nauczania i  wycho-

wania, w  związku z  wejściem 
w  życie nowego rozporządzenia 
Ministra Zdrowia dotyczącego 
zdrowego żywienia dzieci i mło-
dzieży. W  późniejszym termi-
nie planowane jest szkolenie dla 
osób odpowiedzialnych za ży-
wienie dzieci i młodzieży w Pla-
cówkach nauczania i  wychowa-
nia z Naszego Powiatu.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Przysusze

mgr inż. Jolanta Wilk
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Debata społeczna w Borkowicach
28 września w świetlicy Gminne-
go Ośrodka Kultury w Borkowi-
cach odbyła się debata społeczna 
dotycząca bezpieczeństwa na te-
renie gminy Borkowice. W spot-
kaniu wzięli udział: Wójt Gminy 
Borkowice – Robert Fidos, Se-
kretarz Gminy – Sławomir Ta-
mioła, I  Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w  Przysu-
sze – mł. insp. Sławomir Rek, 
Naczelnik Wydziału Prewen-
cji – podinsp. Leszek Jędrzej-
czak oraz przedstawiciele władz 
samorządowych i  mieszkańcy 
gminy Borkowice. Celem spot-

kania było włączenie obywateli 
w  wypracowanie lokalnych roz-
wiązań zmierzających do wzro-
stu poczucia bezpieczeństwa.
Debatę rozpoczął Wójt Gminy 
Borkowice – Robert Fidos, wi-
tając przybyłych. Następnie głos 
zabrał I  Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w  Przysu-
sze, który przedstawił informa-
cje z zakresu działania komendy. 
Omówił zagadnienia obejmujące 
tematykę dotyczącą stanu bez-
pieczeństwa mieszkańców gmi-
ny Borkowice z uwzględnieniem 
7 kategorii przestępstw, zapo-

Uroczystości dożynkowe mają 
swoją tradycję także w powiecie 
szydłowieckim.
Stary obyczaj zwany dożynka-
mi obchodzony jest w  różnych 
stronach Polski, także jako „ob-
rzynki”, „zarzynki” czy „wie-
niec” i należy do jednego z naj-
piękniejszych świąt rolniczych 
narodu polskiego. Podczas uro-
czystości dożynkowych, groma-
dząc się pośród dożynkowych 

wieńców, wokół chleba z  tego-
rocznych zbiorów, całując go 
i  łamiąc się nim, składana jest 
obietnica, że będzie on dzielony 
sprawiedliwie – tak, aby wystar-
czyło go dla wszystkich.
Święto to, jest również okazją 
do spotkań, wymiany bogatych 
doświadczeń i  osiągnięć wielu 
gmin. I  tu było podobnie, do-
żynki w  Mirowie zgodnie z  tra-
dycją rolniczą rozpoczęły się 

biegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania i w miejscu publicznym, bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego oraz seniorów.
Głos zabrali również mieszkańcy gminy, którzy zadawali pytania 
i  przedstawiali spostrzeżenia i  uwagi na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. Poruszano przede wszystkim tematykę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, m.in. zwiększenie ilości patroli w re-
jonach świetlic wiejskich, przystanków autobusowych, rozważe-
nie możliwości zmiany oznakowania skrzyżowania w  Zdonkowie, 
zwrócenia szczególnej uwagi na jeżdżących z nadmierną prędkością 
motocyklistów przez miejscowości Borkowice, Ninków, Smagów, 
czy też problem naruszania znaku ograniczenia tonażu na drodze 
Janów – Borkowice przez kierujących samochodami ciężarowymi.
Debata społeczna pokazała wszystkim uczestnikom dziedziny, 
w  których należy zwiększyć działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy Borkowice. Takie właśnie cele sta-

Mszą Świętą, po której wszyscy 
uczestnicy udali się na plac przy 
Urzędzie Gminy, gdzie odbywa-
ły się dalsze uroczystości.
Mieszkańcy Mirowa z dużym za-
angażowaniem przygotowali się 
na przyjęcie wielu gości. Wśród 
zaproszonych osób był również 
Wójt gminy Klwów – Piotr Pa-
pis. Podczas części oficjalnej 
dożynek dziękowano za tego-
roczne plony. W trakcie trwania 

imprezy przeprowadzony został 
konkurs na najładniejszy wie-
niec dożynkowy, przeprowadzo-
no konkursy na najsmaczniejszą 
potrawę regionalną i  najdorod-
niejsze płody rolne. Po głów-
nych obchodach dożynkowych 
odbyła się część artystyczna 
w  której wzięły udział: zespoły 
: „Mirowianki”, „Rogowianki”, 
„Niezapominajki”, „Osinian-
ki” i  ,, Załawianki”. W  trakcie 

wiają sobie w codziennej służbie 
przysuscy policjanci. Do reali-
zacji wielu zadań potrzebne jest 
współdziałanie różnych służb, 
instytucji, a  także indywidual-
nych osób, które chociażby po-
przez informację o  nowym za-
grożeniu mogą przyczynić się do 
jego likwidacji. Na takie sygnały 
przysuscy policjanci oczekują 
nie tylko w dniu debaty. Można 
je przekazywać w każdym termi-
nie za pośrednictwem dzielni-
cowych, poprzez indywidualne 
rozmowy w  komendzie, e-mai-
lowo, czy telefonicznie – nawet 
anonimowo.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha

imprezy zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne i taneczne 
dzieci i  młodzież ze szkół trenu 
gminy Mirów i szkół ponadgim-
nazjalnych.
Imprezę uświetniły występy ze-
społów: Babska Rzeczpospolita 
Klwów, Etna, Kongres oraz ze-
spół Verdis.
Najmłodszym pobyt umilał 
animator, który prowadził gry 
i  zabawy interakcyjne. Dostęp-
ne było także wesołe miastecz-
ko m.in. dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny oraz stoiska z  za-
bawkami.

DOŻYNKI GMINNE W MIROWIE
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W powiecie przysuskim miesz-
kańcy mają poczucie, że są wy-
korzystywani jako „maszyn-
ka wyborcza”, która służy do 
pozyskiwania ich głosów jako 
wyborców, bez możliwości 
wprowadzenia własnego przed-
stawiciela do Parlamentu. 
Wiodące w  sondażach partie 
kandydatów z  powiatu przy-
suskiego umieszczają na li-
stach wyborczych na odległych 
miejscach po to, aby zwiększyć 
realne szanse wyboru dla kan-
dydatów na parlamentarzystów 
z Grójca czy Radomia. Ta dys-
kryminująca praktyka spowo-
dowała oddolny ruch w  celu 
zmobilizowania społeczności, 
aby po 30 latach wybrali posła 
ze swojego środowiska. Kon-
kretne działania uświadamia-
jące stan rzeczy przejęło na 
siebie Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Powiatu Przysuskie-
go. W całym powiecie pojawiły 
się banery o powyższej treści.
W tym miejscu pojawia się pyta-
nie – czy poseł z  innego powia-
tu jest zaineresowany właściwie 
reprezentować interesy miesz-
kańców powiatu przysuskiego? 
Każdy powiat ma swoją specy-
fikę. Powiat przysuski to osiem 
gmin: Borkowice, Gielniów, 
Klwów, Odrzywół, Potworów, 
Przysucha, Rusinów i  Wienia-
wa o  łącznej powierzchni 801 
km2, w  których mieszka 43 tys. 
osób. Szczególne znaczenie dla 
powiatu ma droga krajowa nr 
12, będąca szlakiem transpor-
towym pomiędzy wschodnią, 
a  zachodnią granicą Polski. Jest 
to droga, która wymaga pilnej 
modernizacji ze względu na 
dynamicznie wzrastające ob-
ciążenie ilością samochodów ją 
wykorzystujących. Mieszkańcy 
i władze ciągle zgłaszają potrze-
bę jej przebudowy i rozbudowy, 
jednak bez stosownego wsparcia 
temat modernizacji ciągle jest 

umieszczany na liście rezerwo-
wej. Kolejnym problemem jest 
duże bezrobocie, które zosta-
ło spowodowane nie do końca 
właściwą prywatyzacją państwo-
wych przedsiębiorstw. Takim 
koronnym przykładem jest pry-
watyzacja „HORTEX-u”, która 
spowodowała, że lokalni rolnicy 
utracili nie tylko miejsca pracy, 
ale również możliwość zbytu 
płodów rolnych. To spowodo-
wało ograniczenie produkcji 
rolnej i  spadek dochodów lud-
ności. Podobne zjawiska wystą-
piły w  innych zakładach pracy, 
co przyczyniło się do radykalne-
go wzrostu bezrobocia, a w kon-
sekwencji wyjazdów do pracy do 
dużych ośrodków miejskich lub 
za granicę. Następstwem powyż-

szego zjawiska jest wyludnianie 
się powiatu. Mieszkańcy z  po-
wiatu to obserwują i żądają, żeby 
ktoś właściwie i  profesjonal-
nie zajął się ich problemami na 
szczeblu centralnym! Redakcja 
Głosu Radomskiego obserwując 
ten jakże piękny ruch społeczny 
postanowiła zapytać kilkunastu 
przypadkowych mieszkańców 
powiatu przysuskiego i nie tylko 
o ich zdanie, kto najlepiej by ich 
mógł reprezentować w  Sejmie 
RP.
Należy przyznać, że aktywność 
Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Powiatu Przysuskiego jako 
organizatora tej społecznościo-
wej kampanii jest wyjątkowo 
duża.
Wszystkich naszych rozmów-
ców łączy jedno – silna więź 

z powiatem przysuskim, chociaż 
reprezentują różne gminy. Łączy 

ich wspólnota celów wynikająca 
z potrzeb miejscowego środowi-
ska. Wielu z nich od pokoleń jest 
związana z tym terenem. Innych 

życiowe zawirowa-
nia, czy to zawo-
dowe, czy osobiste, 
spowodowały, że 
postanowili tu osiąść 
na stałe. A i niemały 
wpływ na te decyzje 
miał aspekt senty-
mentalny do polskiej 
ziemi. Bo kto ma 
chłopskie korzenie, 
zawsze będzie chciał 
do nich powrócić.
Zbliżają się wybo-

ry parlamentarne, dlatego po-
stanowiliśmy zadać kilka pytań 
nawiązujących do tej akcji. Nasi 
przypadkowi interlokutorzy re-
prezentowali różne opcje poli-
tyczne, stąd wszelkie ich uwagi 
są tym bardziej cenne. Fragmen-
ty wypowiedzi niektórych z roz-
mówców zamieszczamy na ła-

mach gazety.

1. CZY POSEŁ, SENATOR, 
GENERALNIE PARLAMEN-
TARZYSTA Z  ZEWNĄTRZ 
JEST W  STANIE WŁAŚ-
CIWIE I  Z  ODDANIEM 
REPREZENTOWAĆ IN-
TERESY POWIATU PRZY-
SUSKIEGO?

Wójt Gminy Borkowice: – Wy-
daje mi się, że nie mogą do koń-
ca nas reprezentować i  nie mo-
żemy być zadowoleni z  tego, co 
robią wybrani posłowie Ziemi 
Radomskiej.
Nie ma więzi terytorialnej, emo-
cjonalnej i  jest to widoczne na 
przykładzie naszego powiatu 
i gmin wchodzących w skład po-

wiatu przysuskiego. 
Jest duża potrzeba, 
by nasz powiat do-
czekał się swojego 
posła. Stąd powstała 
oddolna inicjatywa 
informująca o  sta-
nie rzeczy i  apelują-
ca do mieszkańców, 
by skoncentrować 
swoje głosy na kan-
dydacie, który ma 
największe szanse 
wyboru.
Wójt Gminy Wo-

lanów: – Tu powinniśmy mieć 
osobę ze swojego środowiska 
i to ściśle związaną z rolnictwem 
i  samorządem. To powinna być 
taka osoba, która po-
trafi skutecznie prze-
nosić uwagi „z  dołu 
do góry” i  odwrot-
nie.
Z-ca burmistrza: – 
Myślę, że w  jakimś 
stopniu tak, ale to na 
pewno trudne zada-
nie dla takiej osoby 
z  zewnątrz. Na pew-
no lepiej by interesy 
powiatu reprezen-
tował parlamenta-
rzysta pochodzący 
z  tego powiatu, znający proble-
my naszego środowiska i mający 
koncepcję ich rozwiązania.
Dyrektor szkoły: – Moim zda-
niem interesują się wtedy, gdy 
są wybory. Jesteśmy wtedy „kar-
mieni” obietnicami, co to oni 
zrobią dla nas; krótko – w kon-

sekwencji po fakcie 
czujemy się oszu-
kiwani. Staram się 
chodzić na spotka-
nia przedwyborcze 
różnych opcji i  jesz-
cze nie spotkałem się 
z  pytaniem, co zro-
bić w  ustawodaw-
stwie, by zmienić to, 
co jest potrzebne lu-
dziom z tego terenu.
Lekarz: – Z  same-

go rejonu przysuskiego to chy-
ba nie było żadnego posła, bo 
zawsze jest jakiś „spadochro-
niarz”. Trudno mi powiedzieć, 
czy poseł spoza terenu jest w sta-
nie reprezentować lokalne inte-
resy. Najlepszy byłby taki, który 
pochodzi z  tego środowiska, bo 
on go zna od podszewki; trzeba 
byłoby jakiegoś posła z powiatu 
przysuskiego wylansować.
Piekarz: – Jest już senator z No-
wego Miasta, niedaleko nas. Ja 
nie mam i nie miałem kontaktu 
z tym panem, a czy reprezentuje 
nas, nie odpowiem panu. Wiem, 
że jest, szczerze go wspieram, bo 
jest to przez granicę. Parlamen-
tarzysta z tego rejonu na pewno 
potrafiłby zebrać od lokalnych 
władz różnego szczebla uwagi 
i  zweryfikować pod względem 
merytorycznym mając na uwa-
dze dobro społeczeństwa.
Radny gminy: – Raczej jest to 
mało prawdopodobne. Najlep-
szym rozwiązaniem dla powiatu 
byłoby mieć tego posła z nasze-
go terenu. On powinien stano-
wić łącznik pomiędzy lokalnymi 
urzędami i instytucjami, a urzę-
dami centralnymi. Na bieżąco 
informować zainteresowanych 
o  koncepcjach zmian. Nie ope-
rować przedwyborczymi sloga-
nami, ale konkretnie przedsta-
wić plan działania i  go później 
konsekwentnie realizować.
Rolniczka: – Poseł z  terenu jest 

w  stanie dobrze go reprezen-
tować, bo go zna i  jest z  nim 
związany. Poseł nie z  rodzime-
go terenu traktować nas będzie 
w którejś tam kolejności. Bo czy 
„naszym człowiekiem” możemy 
nazwać osobę, która przyjeżdża 
tylko raz do roku na dożynki, 
bierze udział w  otwarciu kolej-
nej inwestycji czy drogi? Nam 
jest potrzebny taki, który tak jak 
my zna od podszewki żywot rol-
nika.
Rolnik: – Większość z nich star-
tuje, by załatwiać swoje interesy. 
Chociaż są wśród nich wyjątki 
jak Piotr Papis. My potrzebuje-
my kogoś, kto na roboczo będzie 
uzgadniał z nami; osobami i  in-
stytucjami, których to dotyczą 
działania mające na celu popra-Adam Gibała – Wójt Gminy Wolanów

Andrzej Majchrzak – Lekarz internista, Kierownik Przychod-
ni NFZ w Odrzywole

Adam Pałgan Zastępca burmistrza Gminy i  Miasta Przysu-
cha

Robert Fidos – Wójt Gminy Borkowice
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Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego zdobywając ponad 
9000 głosów. Dał się poznać 
jako człowiek energiczny, który 
stara się nie tylko o swoją gminę, 
ale wspiera rolników z  innych 
obszarów. Będąc współtwórcą 
Ogólnopolskiego Związku Pro-
ducentów Papryki, innych Wa-
rzyw i Owoców, podejmuje takie 
działania, które wykraczają poza 
teren jego gminy. W dotychcza-
sowej pracy i  działalności spo-
łecznej wypracował sobie wiele 
bardzo wartościowych kontak-
tów politycznych i  gospodar-
czych, zarówno na szczeblu 
wojewódzkim, jak i centralnym. 
Pracował w  Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego w  Radomiu, 
prowadzi własne gospodarstwo 
rolne, więc ma pewne doświad-
czenie. W  sumie producentów 
mamy dużo w  północnej części 
powiatu, ale brakuje tu takiego 
wsparcia, wsparcia z Warszawy, 
bo tam mając swojego człowie-
ka, moglibyśmy liczyć, na dalszy 
rozwój tej części powiatu.

Wójt Gminy Wolanów: – Nada-
je się do tego Piotr Papis. Repre-
zentuje młode pokolenie. Jako 
doradca w  Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w  Radomiu i  Wójt 
Gminy Klwów sprawdził się.
Z-ca burmistrza: – Z  tych osób, 
które są wystawione ja kojarzę 
trzy. Oceniając ich siły to naj-
bardziej znaną osobą jest Piotr 
Papis. Z  racji, że już od trzech 
kadencji jest Wójtem Gminy 
Klwów i tutaj na pewno jest po-
stacią rozpoznawalną.
Dyrektor: – Ja nikogo nie prze-
kreślam, każdy kto startuje ma 
szanse, liczy, że wygrana. Wiem, 
że duże szanse ma Piotr Papis, bo 
okazał się dobrym gospodarzem, 

menadżerem, zasłu-
guje na poparcie. Dla 
ludności zrobił dużo 
i  wcale się nie dzi-
wię, że uzyska duże 
poparcie. Nawet 
kryzys ukraiński nie 
spowodował, że pa-
pryka na tym ucier-
piała. Ja bym chciał, 
żeby poseł z naszego 
terenu był, bo wte-
dy zadbałby lepiej 
o  swój teren, tak by 
wypadało, prawda?
Lekarz: – Jeżeli chodzi o  rejon 
ze strony Radomia (Wieniawa, 
Borkowice, Wolanów) to tych 
ludzi nie znam, ale z moich oko-
lic prawdziwym liderem jest 
Wójt Gminy Klwów.
Piekarz: – Partię chłopską PSL, 
nie da się ukryć, reprezentuje 
Piotr Papis. Bardzo mile widzia-
ny, dlaczego nie, daj Boże, żeby 
przeszedł. Jest on z naszej gminy, 
to bardzo ważne i wart poparcia, 
bo nie znam ludzi z  Radomia. 
W  tamtych wyborach uzyskał 
dobry wynik. My pochodzimy 
z chłopskich rodzin i takich po-
winniśmy popierać. Na pewno 
część głosów od nas dostanie, 
ma realne szanse i część Odrzy-
wołu go poprze. Oby 
został posłem, bo 
z  jego działalności 
wszyscy mielibyśmy 
pożytek.
Radny gminy: – 
Moim zdaniem 
Piotr Papis, ponie-
waż działa aktywnie 
w różnych stowarzy-
szeniach, grupach 
lokalnych, które po 
prostu robią dużo 
dobrego dla społecz-
ności. O  ile dobrze 
pamiętam, jest tam taka grupa, 
która wspiera procesy hodow-
lane i  logistyczno-dystrybucyj-
ne warzyw, a  papryki przede 
wszystkim, no i  promuje ten 
nasz region, zagłębie papryki.
Rolniczka: – Ja uważam, że na 
naszym terenie najlepiej spraw-
dziłby się Piotr Papis. W  tej 
chwili jest Wójtem Gminy 
Klwów, pracuje bardzo inten-
sywnie, ludzie są zadowoleni. 

Uważam, że gdyby 
był posłem, ogarnął-
by cały nasz powiat 
i  na pewno mieliby-
śmy w  nim oparcie. 
Bardzo byśmy chcie-
li, żeby wygrał.
Rolnik: – Piotr Papis 
to jest chłopak, który 
ma „głowę pośrodku 
ramion”. Tylko żeby 
się dostał!!! Jestem 
spokojny o  tę kan-
dydaturę i  popieram 

ją. Takich gospodarzy potrzebu-
jemy nie tylko w  powiecie, ale 
i w kraju.
Wójt Gminy Wieniawa: – 
W  mojej ocenie kandydatura 
Piotra Papisa jest godna uwagi 
i  polecenia. On jako wieloletni 
samorządowiec z rolnictwem był 
związany jeszcze wcześniej, jako 
pracownik Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, doradzał i  poma-
gał rolnikom. Zaryzykowałbym 
stwierdzenie, że po części przy-
czynił się do tego, że papryka 
w  gminie Klwów decyduje o  jej 
dochodowości. Należy dodać, że 
już dziś pełni bardzo dużo waż-
nych funkcji, m.in. jest człon-
kiem Izby Euroazjatyckiej KZ-

-EURO-PL. Nie boję się użyć 
stwierdzenia, że Ambasador 
Kazachstanu to jego przyja-
ciel. Osobiście wiem, jak bar-
dzo angażował się w  utworze-
nie Ogólnopolskiego Związku 
Producentów Papryki, innych 
Warzyw i  Owoców. Należy też 
do Ogólnopolskiej Federacji 
Przedsiębiorców i  Pracodaw-
ców „Przedsiębiorcy.pl”. Przez 
stowarzyszenia działające na 
terenie powiatu jest po prostu 
uwielbiany. Mówię to nie tyl-
ko dlatego, że Piotr jest moim 
przyjacielem, ale jest bardzo 
pracowitym człowiekiem. Na 
pewno jest nam potrzebny jako 
poseł. Co do tego nie mam żad-
nych wątpliwości.

Eugeniusz Kopciński
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wę warunków życia i pracy oraz 
szukał sposobów rozwiązywania 
problemów, które z różnych po-
wodów się pojwiają. Chociazby 
w tym roku najpierw susza, a te-
raz uchodźcy.
Wójt Gminy Wieniawa: – I  tak, 
i  nie. Wynika to z  rad gmin, 
gdzie mimo przysięgi radnych, 
że będą reprezentować wszyst-
kich, na sesjach dbają o swój re-
jon. Tak samo jest na szczeblu 
powiatowym i parlamentarnym. 
Każdy dba o  region, z  którego 

się wywodzi i  dla którego jest 
w stanie coś zrobić.

2. OBECNIE W  WYBO-
RACH STARTUJĄ KANDY-
DACI Z  POWIATU PRZY-
SUSKIEGO I CO?

Wójt Gminy Borkowice: – Już 
ponad 30 lat nie mamy posła 
rdzennie i emocjonalnie związa-
nego z Ziemią Przysuską. Jestem 
pewien, że najlepszym kandy-
datem jest Wójt Gminy Klwów 
Piotr Papis.
Wójt Gminy Wolanów : – Dla 
mnie spośród nich (kończyliśmy 
jedną uczelnię) największą szan-
sę ma Piotr Papis, bo jest najle-
piej przygotowany.
Z-ca burmistrza: – Jeśli chodzi 
o powiat przysuski, to nie repre-
zentuje nas żaden poseł, ale je-

stem w stanie wymienić wszyst-
kich posłów z  naszego okręgu 
radomskiego. Z tych osób, które 
są wystawione ja kojarzę 3 oso-
by.
Dyrektor: – Nie pamiętam, żeby 
wybrano ostatnio posła pocho-
dzącego rdzennie z  terenu po-
wiatu przysuskiego. Startują 
osoby z różnych opcji, ale moim 

zdaniem Piotr Papis z  Klwowa 
jest najbardziej zaangażowany 
i  to może przynieść mu sukces. 
Tytułem uzupełnienia należy 
wspomnieć, że Wójt Piotr Papis 
stale pomaga szkole jak może.
Lekarz: – Wiem, że w  rachubę 
wchodzi kilka ugrupowań. Taki, 
który się najbardziej udziela 
w tym powiecie to Wójt Klwowa 
Piotr Papis.
Piekarz: – Szczerze mówiąc, 
z  terenu powiatu przysuskie-
go ja nie znam żadnego posła. 

U  nas większość jest 
z prawicy oraz z PSL.
Wiem, że startuje 
pani z  Przysuchy, ja 
tej osoby nie znam, 
„ale bliższa koszula 
ciału, jak sukmana”. 
Na pewno byłbym 
skłonny poprzeć ta-
kiego kandydata jak 
Piotr Papis, którego 
działania na rzecz 
lokalnej społeczno-
ści przekładają się 
na powiat przysuski, 

a nawet dalej.
Radny gminy: – Po-
wiat przysuski, kto 
tam jest? Kto tam 
jest? Nie zagłębiam 
się w  to. Moim zda-
niem Piotr Papis jest 
tym kandydatem, 
który jest w  stanie 
efektywnie zająć się 
naszym powiatem.
Rolniczka: – Żad-
nych posłów nie 
znam, bo ich nie 
było. Była posłanka Krystyna 
Mazur, ale to już było dość daw-
no. Ja uważam, że na naszym 
terenie najlepiej sprawdziłby 
się Piotr Papis, w  tej chwili jest 
Wójtem Gminy Klwów.
Rolnik: – Są trzy kandydatury 
z  tego powiatu. Ja postawię na 

Papisa i  zmobilizu-
ję całą rodzinę.
Wójt Gminy Wie-
niawa: – W  mojej 
ocenie kandydatura 
Piotra Papisa Wój-
ta Gminy Klwów to 
strzał w dziesiątkę

3. SPOŚRÓD 
OBECNIE STAR-
T U J Ą C Y C H 
K A N D Y D A T Ó W 
Z  POWIATU 
PRZYSUSKIEGO, 

KTÓRY JEST NAJLEPIEJ 
PRZYGOTOWANY DO 
JEGO REPREZENTOWA-
NIA?

Wójt Gminy Borkowice: – Wójt 
Gminy Klwów Piotr Papis, któ-
ry już raz startował w wyborach 
parlamenarnych, zdobył tysiące 
głosów. Startował również do 

Józef Liwiński własciciel Zakładu Piekarniczego w Odrzywole

Mirosław Mijał – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Wanda Wasilewska – Rolniczka z Gminy Rusinów

Grzegorz Szymański Radny Gminy Gielniów, Przedsiębiorca

Krzysztof Sobczak – Wójt Gminy Wieniawa

Wiktor Osuchowski – Rolnik i Przedsiebiorca z Miasta i Gmi-
ny Przysucha
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Wróbla nie były zatwierdzone 
przez odpowiednie władze cy-
wilne. 24 czerwca 1925 roku 
ksiądz Wincenty Wróbel objął 
parafię klwowską, a 12 lipca zo-
stał uroczyście wprowadzony 
do kościoła klwowskiego przez 
dziekana dekanatu skrzyneckie-
go księdza Klimeckiego.
Po objęciu parafii ksiądz Wró-
bel rozpoczął budowę świątyni. 
Jeszcze przed zimą 1925 roku 
wylane zostały fundamenty pod 
nawę i  wieżę kościoła. W  pra-
cach przy budowie uczestniczyli 
ofiarnie parafianie. W  pierw-
szych dwóch-trzech latach przy 
budowie nie było większych 

trudności, jak wspo-
mina ksiądz Wincen-
ty. Parafianie należne 
składki, które wcześ-
niej zostały ustalo-
ne, chętnie dawali, 
ale potem zaczęli 
opóźniać ich spłaca-
nie. Z  tegoż powodu 
w  kolejnych latach 
trzeba było zacią-

gać pożyczki prywatne, które 
były wysoko oprocentowane, 
co oczywiście nie było korzyst-
ne dla całej parafii. Innym po-
wodem kłopotów finansowych 
podczas budowy było zmniej-
szanie się liczby wiernych w pa-
rafii, którzy całymi wioskami 
odchodzili do innych, nowo-
powstających parafii. Pomocna 
okazała się w  tej sytuacji de-
cyzja władz rządowych, które 
na początku budowy udzieliły 
pożyczki z  funduszu odbudowy 
budowli zniszczonych w  cza-
sie wojny światowej w  kwocie 
21000 złotych, o umorzeniu tego 
długu. W 1931 roku kościół zo-
stał otynkowany wewnątrz, po-
łożona została tymczasowa po-
sadzka z  betonu. Niestety nadal 
parafianie klwowscy opornie 
spłacali ustalone składki. Tym-
czasem kościół należało otynko-
wać z zewnątrz i postawić wokół 
niego parkan, do czego przyna-
glały proboszcza władze admi-
nistracyjne, a  dokładnie mini-
ster spraw wewnętrznych Sławoj 
Składkowski. Po przygotowaniu 
tymczasowego ołtarza w  dniu 
8 grudnia 1931 roku odbyło się 
poświęcenie kościoła. Świąty-
nię poświecił, a potem odprawił 
w  niej pierwszą uroczystą mszę 
świętą ksiądz dziekan Stanisław 
Klimecki z  Drzewicy. Podczas 
tej uroczystości kazanie wygło-
sił dawny wikariusz klwowski, 
a  wówczas proboszcz parafii 
Wrzeszczów, ksiądz Karol Sar-
necki.
Nowo wybudowana świątynia 
przez kolejne lata była urządza-
na, aż została doprowadzona do 
pełnej użyteczności. Od strony 
architektury wygląd nowej świą-
tyni ciekawie opisał Krzysztof 
Stefański: „(…) urozmaicony-

mi motywami od-
znacza się niezwykle 
malowniczy kościół 
w  Klwowie (…). Ka-
mienne narożne skar-
py skontrastowane 
z bielą elewacji, attyki 
wieńczące szczyty, to 
stałe elementy o  cha-
rakterze swojskim. 
Usytuowana na osi 
wieża otrzymała tutaj 
ciekawe zwieńczenie 
z malutkimi narożny-
mi kolistymi wieżycz-
kami (…). Do nawy 
przystawiona została 
centralna kaplica na-
kryta płaską kopułą bez bębna, 
nawiązująca ściśle do polskiej 
tradycji z  przełomu XVI i  XVII 
w., a  prezbiterium otrzymało 
formy prostego, prowincjonalne-
go gotyku. Umiejętne zestawienie 
motywów renesansowo-baro-
kowych i  gotyckich tworzy tutaj 
spójną i  malowniczą całość” (K. 
Stefański, Polska architektura 
sakralna w  poszukiwaniu stylu 
narodowego, Łódź 2000, s. 158).
25 maja 1933 roku odbyła się 
uroczysta konsekracja, odbudo-
wanego w  latach 1926 – 1931, 
kościoła parafialnego pod we-
zwaniem św. Macieja Apostoła 
w  Klwowie. Konsekracji tej do-
konał Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Sufragan Sandomierski 
Paweł Kubicki, dawny wikariusz 
klwowski. Pamiątką tamtego 
wydarzenia pozostaje marmuro-
wa płyta, umieszczona w koście-
le klwowskim, przy wejściu do 
północnej kaplicy. Z  owej płyty 
dowiadujemy się kiedy kościół 
parafialny w  Klwowie został 
zniszczony, a  następnie kiedy 
został odbudowany. 
Tablica ta wspomina 
również budowni-
czego kościoła, ów-
czesnego proboszcza 
księdza Wincentego 
Wróbla, oraz biskupa 
konsekrującego ową 
świątynię.
Ksiądz proboszcz 
Wincenty Wróbel 
pozostał w  Klwowie do 1943 
roku. Jego ofiarnej trosce, wiel-
kiemu oddaniu i  poświęceniu, 
parafianie klwowscy zawdzię-
czają odbudowę zniszczonej po 
wojnie świątyni. Oprócz odbu-
dowy kościoła proboszcz zajął 
się dalszym remontem plebanii 
i terenów wokół kościoła.
Stan plebanii jaki zastał Ksiądz 
Wincenty Wróbel po swoim po-
przedniku, księdzu Teodorze Ja-
nowskim, nie odbiegał od jej sta-
nu po remontach jakich dokonał 
ksiądz Kazimierz Podwysocki 
w  latach 1916 – 1918. Remont 
po zniszczeniach wojennych 
rozpoczął sam ksiądz Wró-
bel, będąc jeszcze wikariuszem 
w  Klwowie. Po jego odejściu 

ksiądz proboszcz Podwysocki 
położył brakującą część podłóg, 
postawił piece, ale niestety ani 
ściany, ani drzwi, ani okna nie 
zostały pomalowane. W  konse-
kwencji podłogi, jak i  niektó-
re futryny uległy zniszczeniu. 
Z tego też powodu w latach 1930 
– 1932 ksiądz proboszcz Wróbel 
dokonał generalnego remontu 
plebanii, zrywając zagrzybione 
podłogi i  niektóre futryny, a  na 
ich miejsce dając nowe. Zmienił 
też wewnętrzny rozkład pokoi, 
a całość pomalował i odpowied-
nio zabezpieczył przed wilgocią. 
Zmianom uległo też najbliższe 
otoczenie plebanii i świątyni. Do 
1930 roku na północ od kościo-
ła, po prawej stronie plebanii, 
znajdowały się budynki gospo-
darcze i  podwórze. Ponieważ 
jednak nowy kościół, był więk-
szy niż poprzedni, ksiądz pro-
boszcz postanowił owe budynki 
gospodarcze przenieść z drugiej 
strony plebanii. Na miejscu 
dawnych zabudowań został za-
łożony niewielki sad.

Po dokonaniu tylu wielkich dzieł 
dla kościoła klwowskiego, ksiądz 
Wincenty Wróbel postanowił 
opuścić Klwów – „Ponieważ koś-
ciół wymaga bardzo wiele pracy 
i mając na względzie słabą ofiar-
ność parafian klwowskich, po-
stanowiłem Klwów opuścić i  25 
października 1943 roku objąłem 
parafię Borkowice. W  Klwowie 
pracowałem jako wikariusz 5 lat 
i  jako proboszcz przez 18 lat”. 
Z tegoż to powodu dalszymi pra-
cami przy kościele parafialnym 
w  Klwowie, podczas trwającej 
drugiej wojny światowej, zajął 
się nowy proboszcz klwowski, 
ksiądz Stefan Cieluba.

Łukasz Grzegorczyk

Odbudowa kościoła parafialnego w Klwowie (1926-1931)
Kościół parafialny w  Klwo-
wie, który został wybudowany 
w 1491 roku przez ks. Stanisława 
Bogatkę uległ zniszczeniu w cza-
sie pierwszej wojny światowej, 
w  roku 1915. Co ciekawe kil-
ka lat przed tym wydarzeniem, 
staraniem ks. Karola Szczepań-
skiego, przygotowano plany 
rozbudowy tamtego kościoła. 
Wybuch wojny zniweczył jed-
nak realizację tych planów, a ko-
lejny ciąg zdarzeń przyczynił się 
wpierw do zniszczenia kościoła 
parafialnego, a  potem do jego 
odbudowy. Odbudowy kościoła 
parafialnego w Klwowie w stylu 
neoromańskim dokonano w  la-
tach 1926 – 1931. Proboszczem 
parafii w tym okresie był ksiądz 
Wincenty Wróbel, który w 1916 
roku opuścił Klwów (był tu bo-
wiem przez 4 lata wikariuszem) 
i niebawem, bo w 1917 roku zo-
stał mianowany proboszczem 
w Baćkowicach. Ze względu jed-
nak na liczne problemy zaistnia-
łe w pierwszych latach po wojnie 
w  parafii Klwów, został popro-
szony przez księdza biskupa Ma-
riana Ryxa o  przejęcie tam sta-
nowiska proboszcza [sytuację tą 
przybliżył ks. Wincenty Wróbel 
w  Kronice Parafii Klwów, gdzie 
możemy przeczytać: „Propozycja 
ta była dla mnie zupełną niespo-
dzianką, nigdy bowiem ani przez 
chwilę nie myślałem o  powrocie 
do Klwowa. (…) Myślałem dość 
długo co zrobić. Klwów z  przy-
szłą budową kościoła, z  tym-
czasową kaplicą drewnianą na 
cmentarzu grzebalnym, z niespo-
kojnym i  burzącym się Ulowem 
i  z  fermentem na skutek coraz 
nowego odłączenia wsi w  całej 

parafii, nie pociągał mnie. Z dru-
giej strony Ks. Biskup, jakkolwiek 
nie nalegał, tylko proponował 
mi przejście do Klwowa, a  więc 
proponując życzył sobie tego 
i  liczył na mnie, że mu pomogę 
(…) – dlatego zdecydowałem się 
pójść do Klwowa”]. Powodem tej 
zmiany nie była odbudowa świą-
tyni, a raczej problemy z nowo-
powstającymi parafiami na tere-
nie dawnej parafii klwowskiej.
Poprzednikiem księdza Wrób-
la, na stanowisku proboszcza 
w Klwowie był ksiądz Teodor Ja-
nowski [został on proboszczem 
klwowskim w  1921 roku, zastę-
pując na tym stanowisku księ-

dza Franciszka Wilczyńskiego, 
który odszedł do Bodzentyna], 
który wystarał się o nowe plany 
na budowę świątyni, zorganizo-
wał parafialny komitet odbudo-
wy. Komitet ten podjął uchwałę 
parafialną na 80 tysięcy złotych 
i  rozpoczął zbieranie składek, 
zorganizował też pewną ilość 
drzewa, kamieni i  cegły. Umó-
wiono też majstra murarskiego 
Józefa Bińkowskiego z Radomia. 
Wspomniane plany na budowę 
świątyni przygotował radomski 
architekt Kazimierz Prokulski. 
Plany te jednak w  chwili obję-
cia parafii przez ks. Wincentego 
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Maestral

Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – październik
Zbiory ostatnich owoców pro-
wadzimy na plantacjach nie 
uszkodzonych przez mróz. Owo-
ce przechłodzone będą szybko 
ulegały gniciu.
Z  tego względu w  obiektach 
zblokowanych warto pomy-
śleć o  minimalnym ogrzewaniu 
obiektu wzdłuż ścian bocznych 
i czołowych co pozwala na prze-
dłużenie okresu podaży owoców 
zapobiegając wejściu mrozu do 
obiektu. I  niewielka inwesty-
cja w  elastyczne węże grzew-
cze rozłożone na około takiego 
obiektu zazwyczaj zwraca się już 
w pierwszym sezonie od jej zain-
stalowania.
W  okresie późnojesiennym po 
zakończeniu zbiorów produ-
cenci papryki powinni z  troska 
podchodzić do kolejnego sezonu 
uprawy.
Bezpośrednio po zebraniu ostat-
nich owoców handlowych należy 
rozpocząć stopniowe czyszcze-
nie obiektów uprawowych. Za-
zwyczaj prace porządkowe roz-
poczynamy od wyrwania roślin 
i  zgromadzeniu ich na stertach 
w  taki sposób aby możliwym 
było ich spalenie po wcześniej-
szym podsuszeniu lub przekom-
postowanie.
Kompostownik należy umiej-
scowić z dala od obiektów upra-
wowych. Na kompostowniku 
układamy kolejne warstwy nie 
przekraczające jednorazowo 
0,5 m po czym każdą z  warstw 
przesypujemy niewielka ilością 
nawozów azotowych tak aby do-
prowadzić do szybszego rozkła-
du masy organicznej. Prawidło-

we ułożenie kompostu sprzyja 
nie tylko jego szybkiemu rozkła-
dowi ale także sprzyja rozwojowi 
korzystnych mikroorganizmów. 
Mikroorganizmy te rozwijając 
się w  sposób prawidłowy zaha-
mują rozwój patogenów w kom-
poście a  nawet doprowadzą do 
ich całkowitej eliminacji co po-
zwoli w przyszłości do wykorzy-
stania takiego kompostu jako 
nawozu pod inne warzywa nie 
pochodzące z  rodziny psianko-
watych , w sadzie lub pod upra-
wy rolnicze (bez ziemniaków).
Aby rozkład pryzmy komposto-
wej był prawidłowy należy poza 
podaniem azotu taką pryzmę sil-
nie ugnieść ... lub ujeździć ciąg-
nikiem tak by powstały w  niej 
warunki korzystne dla rozwoju 
bakterii kwasu mlekowego.

Od momentu wyrwania sta-
rych roślin producent papryki 
w  zasadzie rozpoczyna nowy 
sezon uprawy ... może jest to 
zaskakujące lecz każda następ-
na czynność będzie wpływała 
korzystnie na efekty uprawy 
w  kolejnym roku ... lub nieko-
rzystnie – jeśli będzie przepro-
wadzona nieprawidłowo.

1 – po usunięciu roślin należy 
dokładnie posprzątać pozo-

stałe w  tunelach resztki, liście, 
owoce, pędy. Ich zaoranie spo-
woduje namnażanie się w  gle-
bie patogenów papryki. Nie ma 
większego przestępstwa nad za-
oranie psujących się resztek po 
poprzedniej uprawie. A  twier-
dzenie , że one zgniją jest o tyle 
nieprawdziwe, że oznacza nam-

nażanie się na takich resztkach 
niepożądanych w uprawie pato-
genów.
Nie należy odwlekać likwidacji 
poprzedniej uprawy bo oznacza 
to namnażanie patogenów na 
powolnie zamierających rośli-
nach poddanych działaniu ko-
lejnych przymrozków

2 – po dokładnym usunięciu 
resztek pożniwnych i zdjęciu 

osłon foliowych z tunelu a przed 
zaoraniem pola można na jego 
powierzchnie podać obornik 
(najlepiej bydlęcy), komposty, 
lub nawozy zielone. W przypad-
ku słomiastego obornika i  na-
wozów zielonych należy podać 
około 5 kg saletry amonowej lub 
mocznika na każde 100m2. Przy-
śpieszy to rozkład zaoranej masy 
biologicznej.
W  przypadku gdy zdejmujemy 
okrycia foliowe z  tuneli, może-
my w celu obniżenia kosztów na-
wożenia w kolejnym roku podać 
do gleby tanie nawozy typu rol-
niczego które co prawda zawie-
rają chlorki lecz w  trakcie zimy 
spora ich część zostanie wymy-
ta. Zazwyczaj podaje się jesienią 
10-15 kg nawozów typu polifo-
ska na 100m2 uprawy. W  takim 
przypadku podawanie azotu na 
nawozy zielone jest zbędne.

3 – podawanie wapna lub kre-
dy jest zasadne tylko w przy-

padku gdy wykonamy analizę 
gleby przed jej podaniem. Zja-
wisko podawania tych nawo-
zów bez wykonania analizy jest 
naganne i  może prowadzić do 
dużych nieprawidłowości w  na-
wożeniu, wzroście, plonowaniu 
roślin w roku następnym

4 – podawanie odchodów pta-
sich czyli tak zwanego ku-

rzaka przed zaoraniem pola jest 
możliwe tylko w przypadku gdy 
posiadamy z  fermy odpis za-
świadczenia wydanego przez le-
karza weterynarii, że stado było 
wolne od salmonellozy, Ponie-
waż wśród producentów drobiu 
i  jaj są to badania obowiązkowe 
nie powinno być problemu z ich 
uzyskaniem. Należy pamiętać 
że 1 kg kurzaka to mniej więcej 
równowartość nawozowa 3 kg 
obornika. Należy to uwzględniać 
w podawaniu dawek tego nawo-
zu. A  maksymalna jednorazowa 
dawka nie może przekroczyć 
200-300 kg/100m2.

5 – należy dokładnie posprzą-
tać i oczyścić tunel w którym 

będzie prowadzona produkcja 
rozsady.
Tunel rozsadowy powinien być 
dokładnie wypielony. Wszelkie 
sprzęty i  wyposażenie powinni-
śmy dokładnie umyć a następnie 
dokładnie najlepiej preparatami 

zawierającymi chlor takimi jak 
podchloryn sodu czy ACE. Na-
stępnie należy wszystko dokład-
nie spłukać i wywietrzyć.
Tunel rozsadowy nie powi-
nien być magazynem skrzynek, 
sznurków, folii czy w  najgor-
szym wypadku przechowalnią 
warzyw.
Pamiętajmy, że większość cho-
rób typu bakteryjnego i grzybo-
wego sami mnożymy w nieodka-
żanych rozsadnikach. Podobnie 
jeśli przędziorek lub inne szkod-
niki występują już w dwa – czte-
ry tygodnie po posadzeniu ro-
ślin .... to namnożyliśmy go już 
w mnożarce a następnie roznie-
śliśmy wraz z roślinami po całej 
uprawie.
W kolejnym numerze omówimy 
niezbędne zmiany w  technolo-
gii produkcji papryki jakie maja 
przed sobą producenci regionu 
radomskiego.
autor

Tomasz Marasik

Nowy rok szkolny to nowe wy-
zwania i  tak już na początku 
września w Zespole Szkół Samo-
rządowych w  Klwowie ucznio-
wie wybierają opiekunów oraz 
przewodniczących do Samorzą-
dów Uczniowskich. Zarówno 

w gimnazjum jak i w szkole pod-
stawowej wszystko odbywa się 
pod czujnym okiem wcześniej 
powołanej komisji. W tym roku 
startujących uczniów w  wybo-
rach było bardzo wielu. Wszy-
scy walczyli o  swoje głosy przy-

gotowując przez siebie barwne 
plakaty wyborcze, na których 
wypisali swoje zamierzenia. Po 
przeprowadzonym głosowaniu, 
w  którym uczestniczyli wszyscy 
uczniowie szkoły wybrano na-
stępujące składy:

Samorządy Uczniowskie w ZSS Klwów wybrane
Publiczne Gimnazjum:

Przewodnicząca: Nowakowska Wik-
toria

Z – ca przewodniczącej: Kucharska 
Karolina

Skarbnik: Kośka Kinga
Sekretarz: Jaworska Natalia
Opiekun SU: Głuch Karolina

Publiczna Szkoła Podstawowa:
Przewodnicząca: Rek Klaudia

Z – ca przewodniczącej: Dobrodziej 
Zuzanna

Skarbnik: Rogulska Magdalena
Sekretarz: Neska Julia

Opiekun SU: Głuch Szymon

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!
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W ekologicznym ogrodzie

Ludowa meteorologia
Gdy październik z wodami, 
grudzień z wiatrami.

Gdy październik ciepło 
trzyma, zwykle mroźna 
bywa zima.

Ile razy przed nowiem 
w październiku śnieg spad-
nie, tyle razy wśród zimy 
odwilży przypadnie.Przysłowia

Na świętego Franciszka 
(04.10) chłop już w polu nic 
nie zyska.

O świętej Placydzie (05.10) 
babie lato przyjdzie.

Kto sieje na świętą Jadwigę 
(15.10) ten zbiera figę.

Święty Gerard (16.10) stoi 
za to, jakie będzie przyszłe 
lato.

Przysłowia
Na święty Łukasz (18.10) 
próżno grzybów szukasz; 
lecz rydz jeszcze się zawa-
dzi, jeśli mróz go nie zdra-
dzi.

Po świętej Urszuli (21.10) 
trudno wyjść w samej ko-
szuli.

Na świętego Szymona 
i Judy (28.10) spodziewają 
się śniegu i grudy.

Październik chodzi po kraju, 
cichnie ptactwo w gaju.
Październik w  ogrodzie to czas 
zakończenia zbiorów w  naszych 
sadach oraz na grządkach z wa-
rzywami. Cieszymy się jesien-
nymi kwiatami. Gdy nadchodzi 
październik, w  ogrodzie swoje 
piękno ukazują jesienne astry 
oraz chryzantemy.
Październik to dobry czas na 
nowe nasadzenia drzew i  krze-
wów, warto przemyśleć co zmie-
nić w  sadzie. Od październi-
ka dostępne są tanie sadzonki 
drzew i  krzewów z  tzw. odkry-
tym korzeniem – nie tylko owo-
cowych ale też np. żywopłoto-
wych. Październik w  ogrodzie 
to czas na planowanie, sadze-
nie, porządkowanie grządek po 
skończonych uprawach, użyź-
nianie gleby i  przygotowanie 
ogrodu do nadejścia zimy.
Październik bywa miesiącem 
pogodnym, o  dużej liczbie dni 
słonecznych. Słońce paździer-
nikowe nie dogrzewa już jed-
nak mocno i  zachodzi wcześnie 
(chwilę po godz. 17-tej). Dłu-
gość dnia wynosi jeszcze ponad 
11 godzin, jednak w  ciągu tego 

miesiąca dzień skróci się o około 
dwie godziny. Wieczory i  noce 
bywają bardzo chłodne, co nie 
sprzyja długiemu przesiadywa-
niu w ogrodzie. Często występu-
ją poranne przymrozki. W koń-
cu miesiąca zaczynają się zwykle 
słoty jesienne, połączone nieraz 
z  opadami śniegu. O  nadejściu 
jesieni przypominają nam li-
ście przebarwiające się na żółto, 
czerwono i  brązowo – powstaje 
swoisty jesienny koloryt, nadają-
cy, szczególnie w dni słoneczne, 
tak wspaniały urok „złotej pol-
skiej jesieni”. Niestety niebawem 
drzewa liściaste będą już ogoło-
cone z liści zupełnie, a nieco zie-
leni będziemy mogli szukać wy-
łącznie wśród nasadzeń drzew 
iglastych.
Październik w sadzie
Kończymy zbiór owoców z ogro-
du – ostatnich jabłek i  gruszek, 
późnych odmian śliwek oraz 
pigwy pospolitej. Owoce duże 
i  dobrze wyrośnięte zbieramy 
najpierw, natomiast te drobniej-
sze możemy pozostawić na drze-

wach nieco dłużej, pamiętając 
jednak aby zebrać je przed na-
staniem mrozów (przygruntowe 
przymrozki nie są jeszcze groź-
ne, jabłka i  gruszki wytrzymują 
bez uszkodzeń spadki temp. do 
– 3°C).
Do połowy października można 
jeszcze zbierać śliwki Węgierki. 
Jeżeli nie damy rady wszystkich 
zjeść na surowo, warto je zasu-
szyć. Możemy to zrobić w  dwa 
dni – najpierw przez jeden dzień 
susząc je w  piekarniku w  temp. 
60°C, a  potem dosuszając już 
w  normalnej temperaturze po-
kojowej przez kolejny 1 dzień.
Owoce pigwy na surowo nie są 
zbyt smaczne. Można z  nich za 
to przygotowywać wyśmienite 
przetwory z  pigwy, np. słynną 
nalewkę – pigwówkę. Pamię-
tajmy, że przed jakimkolwiek 
zastosowaniem owoców pigwy 
należy zetrzeć ze skórki filcowy 
kutner, który pozostawiony na-
daje nieprzyjemny posmak przy-
pominający terpentynę.
Zebrane owoce przeglądamy 
i sortujemy. Do przechowywania 
przeznaczamy tylko owoce zdro-
we, nie robaczywe i z nie uszko-
dzoną skórką. Owoce przecho-
wujemy w  chłodnym i  niezbyt 
suchym pomieszczeniu (jeżeli 
jest zbyt sucho skórka owoców 
może się pomarszczyć).
Przeglądamy korony drzew, 
usuwamy porażone chorobami 
części roślin i  zaschnięte owo-
ce (tzw. mumie), które należy 
spalić lub głęboko zakopać aby 
nie stały się źródłem zakażenia 
w  przyszłym roku. Usuwamy 
również owoce opadłe z  drzew, 
które zaczynają gnić.
Zdejmujemy i  palimy opaski 
i pułapki lepowe, do których od-
łapywaliśmy szkodniki.
Grzyb wywołujący raka drzew 
owocowych powoduje tworzenie 
się na porażonych gałęziach na-
rośli w  kształcie bulw. Po zbio-
rach owoców chore gałęzie musi-
my wyciąć. Tniemy w miejscach 
zdrowych, odległych o  15 cm 
od miejsca zrakowacenia. Rany 
smarujemy balsamem przyspie-
szającym gojenie.
Jeżeli na obumarłych gałęziach 
pojawiają się czerwonawe pę-
cherzyki, wielkości główki od 
szpilki, oznacza to iż roślina zo-
stała zaatakowana przez chorobę 
grzybową – czerwoną gruzełko-
watość. Porażone gałęzie ścina-
my i, jeżeli jest to możliwe – pa-
limy je.
Nadszedł doskonały okres aby 
w  sadzie zastosować nawozy. 
Pomiędzy drzewami i krzewami 
rozrzuć i  płytko zakop obornik 
lub kompost – rozsypujemy ją 
pomiędzy roślinami a  następnie 
płytko przykrywamy ziemią lub 
wgrabiamy). Wymieszanie na-
wozów z  glebą ułatwi Ci glebo-
gryzarka.

Nawożenie drzew owocowych 
jesienią
Nawożenie drzew owocowych 
jesienią jest bardzo ważnym za-
biegiem wykonywanych w ogro-
dach działkowych i  przydomo-
wych sadach po zakończeniu 
zbioru owoców. Gwarantuje do-
kładne rozpuszczenie nawozu 
i  równomierne rozprowadzenie 
go w glebie.
Październik jest w  ogrodzie do-
brym okresem na sadzenie drzew 
i krzewów owocowych, szczegól-
nie tych o odkrytych korzeniach. 
Drzewka w pojemnikach łatwiej 
się przyjmują i  można w  zasa-
dzie sadzić przez cały sezon we-
getacyjny, są jednak znacznie 
droższe. Dlatego większość ro-
ślin sadowniczych jest oferowa-
na z  tzw. odkrytym korzeniem. 
Rośliny można sadzić dopóki nie 
zamarznie ziemia. Drzewa owo-
cowe sadzi się na taką głębokość, 
aby miejsce okulizacji drzewa 
owocowego znalazło się 5 – 10 
cm nad ziemią, natomiast krze-
wy agrestu i  porzeczek sadzimy 
od 5 do 7 cm głębiej, a  maliny 
i  borówkę 2 – 3 cm głębiej, niż 
rosły w  szkółce. Po posadzeniu 
obficie je podlewamy i  obsypu-
jemy kopczykami chroniącymi 
szyjkę korzeniową przed spad-
kami temperatury. Posadzonych 
drzewek nie należy natomiast 
przycinać – zrobimy to dopiero 
na wiosnę.
Jeżeli latem zebrałeś pestki mo-
reli, czereśni, wiśni, śliwy czy 
też brzoskwini (tych ostatnich 
tylko z  odmian późnych), teraz 
możesz je umieścić w  donicz-
ce z  lekko wilgotnym piaskiem. 
W ten sposób należy je przecho-
wać do grudnia, kiedy to trzeba 
będzie zakopać je płytko w  gle-
bie w  ogrodzie i  zabezpieczyć 
przed mrozem przykrywając 
liśćmi lub igliwiem. Gdy minie 
zima, w marcu, wysiewamy je do 
gruntu. Otrzymane w ten sposób 
siewki mogą posłużyć jako pod-
kładki lub nawet jako owocują-
ce drzewka (na pierwsze owoce 
trzeba będzie jednak poczekać 
kilka lat).
Wokół drzew i  krzewów warto 
po raz ostatni usunąć chwasty. 
Dzięki temu opóźnimy ich poja-
wienie się na wiosnę. Ograniczy-
my też bytowanie gryzoni, które 
w  miejscach zarośniętych przez 
chwasty mogą zakładać zimowe 
kryjówki.
Jeżeli w  Twoim sadzie wystę-
pował parch jabłoni, wykonaj 
oprysk 5% roztworem moczni-
ka. Zabieg ten przyspieszy roz-
kład liści wraz z  zimującymi 
otoczniami grzyba powodujące-
go parcha jabłoni.
Jesienne opryski drzew owo-
cowych
Jesienne opryski drzew owoco-
wych to jedne z ważniejszych za-
biegów wykonywanych w sadach 

o  tej porze roku. Dzięki nim 
drzewa owocowe lepiej przygo-
tujemy do zimy i  zmniejszymy 
ryzyko porażenia ich chorobami 
w następnym sezonie.
Cebulę i  czosnek przeznaczone 
do przechowywania rozwiesza-
my zaplecione
w  warkocze w  miejscu suchym, 
np. na strychu.
Październik w  ogrodzie wa-
rzywnym
Zbieramy późne odmiany ka-
pusty i  marchwi, które nadają 
się do przechowywania, a  także 
rzodkiewkę, rzodkiew i  rzepę 
z siewów poplonowych.
Zbieramy też brokuły i kalafiory 
– zbierane w  październiku cha-
rakteryzują się dobrą jakością.
Do połowy miesiąca możemy 
zbierać szpinak z  siewu letnie-
go. Zbieramy również sadzone 
w lipcu kalafiory i kalarepę. Póź-
ne odmiany kalarepy nadają się 
do przechowywania.
Na 8 do 10 dni przed zbiorem 
należy wybielić liście endywii, 
dzięki czemu będą delikatniejsze 
w smaku i mniej gorzkie. W ra-
mach tego zabiegu liście spina-
my za pomocą taśmy lub gumki, 
którą owijamy wokół liści, tak 
aby odciąć dopływ światła do li-
ści wewnętrznych. Możemy rów-
nież przykryć rośliny talerzami 
lub wiaderkami. Aby nie spowo-
dować procesów gnilnych, stop-
niowo wybielamy po tyle roślin, 
ile mamy zamiar zebrać.
Zanim nadejdą chłody musimy 
zebrać wszystkie wykształcone 
owoce pomidorów i  umieścić 
je w  ciepłym pomieszczeniu, 
w  którym będą dojrzewały (do-
stęp światła nie jest konieczny). 
Niedojrzałe, zielone pomidory 
można też wykorzystać do spo-
rządzenia ciekawych w  smaku 
przetworów.
Przeznaczone do przechowywa-

jemy do produkcji kompostu. 
Zwiędnięte części roślin może-
my równie dobrze pozostawić 
zakopane w  glebie – w  podob-
ny sposób użyźnią naszą glebę, 
a  jest to metoda mniej praco-
chłonna. Należy jednak uważać 
aby nie pozostawić w  ziemi 
resztek chwastów korzeniowych 
i roślin chorych!
Przekopujemy ziemię na ra-
batach i  zagonach, zasilamy ją 
obornikiem lub kompostem. 
Możemy też zastosować nawoże-
nie nawozami mineralnymi.
Na początku miesiąca sadzona 
może być zimowa cebula dymka 
(zalecane odstępy 25x6 cm i głę-
bokość około 5 cm). Pod koniec 
listopada cebulę przykrywamy 
włókniną – to uchroni ją przed 
mrozem.
Nadszedł czas aby posadzić zio-
ła. Rośliny dojrzałe należy wy-
kopać i  przesadzić na zimę do 
doniczek.
Sadzimy warzywa cebulowe, 
a  pod osłonami zimowe sałaty 
i orientalne kapusty.
Usuwamy opadłe liście zimozie-
lonych ziół. Gatunki delikatne 
zabezpieczamy przed mrozem.
Wykopujemy warzywa przezna-
czone do pędzenia. Zabezpiecza-
my warzywa wieloletnie korze-
niowe, rosnące w gruncie.
Październik w  ogrodzie 
ozdobnym
Nasiona niektórych gatunków 
jednorocznych, takich jak cha-
ber, nagietek, ostróżka pospolita 
czy smagliczka nadmorska, mo-
żemy posiać już jesienią i w  ten 

nia warzywa korzeniowe i rzod-
kiew umieszczamy w  piwnicy, 
gdzie będą miały zapewnioną 
odpowiednią wilgotność powie-
trza. Natomiast cebulę i czosnek 
lepiej przechowywać na strychu, 
gdzie jest bardziej sucho.
Pozostałości po liściach i  łody-
gach uprzątamy i  wykorzystu-
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sposób przyspieszyć ich wio-
senną wegetację – wzejdą tak 
szybko, jak tylko pogoda na to 
pozwoli.
Rozety liściowe roślin dwulet-
nich, takich jak malwy, dzwonki, 
naparstnice i  bratki, zimą nara-
żone są na wysuszające wiatry, 
dlatego warto dobrze je podlać 
jesienią, a  po pierwszych przy-
mrozkach okryć gałązkami igla-
ków, suchymi liśćmi lub agro-
włókniną.
Możemy nadal sadzić cebule ro-
ślin kwitnących na wiosnę, mu-
simy to jednak zrobić jeszcze 
gdy ziemia nie jest zamarznięta.
Cebule takich roślin, jak ari-
sema, eukomis, cynobrówka, 
galtonia, kamasja, sternbergia, 
mogą zimować w  gruncie, na 
stanowiskach przykrytych su-
chymi liśćmi, słomą lub gałęzia-
mi świerkowymi.
Wykopujemy natomiast cebule, 
bulwy i  kłącza gatunków niezi-
mujących w gruncie, czyli dalie, 
mieczyki, tygrysówki, sprekelie, 
frezji, tritonie, weltheimie, oraz 
fiołki alpejskie i  pacioreczniki. 
Robimy to, gdy pierwsze przy-
mrozki zwarzą liście roślin. Ob-
umarłe pędy odcinamy 10 cm 
ponad karpą i wyciągamy karpy 
z  ziemi. Robimy to delikatnie, 
tak aby nie uszkodzić delikat-
nych tkanek. Karpy suszymy 
przez kilka dni w przewiewnym 

miejscu, a następnie umieszcza-
my w  skrzynkach, przesypuje-
my korą, torfem lub trocinami 
i ustawiamy w suchym pomiesz-
czeniu nie narażonym na działa-
nie mrozu.
Sadzimy drzewa i krzewy ozdob-
ne. Rośliny w pojemnikach mo-
żemy sadzić bez obaw. Natomiast 
jeżeli kupiliśmy rośliny z nagimi 
korzeniami, powinniśmy obej-
rzeć korzenie roślin i  przyciąć 
ich uszkodzone części. Po posa-
dzeniu rośliny obficie podlewa-
my.
Przed posadzeniem roślin, glebę 
na głębokości, na której znajdzie 
się bryła korzeniowa, warto wy-
mieszać z  HydroŻelem. Jest to 
tzw. doglebowy absorbent wody. 
Dodanie do gleby HydroŻelu 
pozwoli Ci zaoszczędzić w przy-
szłym roku nawet 70% wody do 
podlewania! HydroŻel utrzymu-
je wilgoć wokół korzeni i  zapo-
biega usychaniu roślin. Nie tylko 
w czasie letniej suszy! Rośliny zi-
mozielone potrzebują wody rów-
nież zimą. Często spotykam się 
z opiniami, że podczas zimy ży-
wopłot z  tui wymarzł. To raczej 
niemożliwe w  naszym klimacie. 
Bardziej prawdopodobne, że ro-
śliny uschły z braku wody w gle-
bie. Na szczęście z  HydroŻelem 
im to nie grozi.
Wrażliwe na mróz krzewy (róże, 
hortensje, powojniki) u  nasady 

obsypujemy ziemią lub korą do 
wysokości 20-40 cm (tzw. kop-
czykowanie). Nawet jeżeli gałę-
zie przemarzną, roślina odbije 
na wiosnę z  dolnych okrytych 
części.
Wycinamy sadzonki ze zdrew-
niałych części pędów. Przygo-
towane sadzonki róż i  innych 
krzewów liściastych umieszcza-
my w skrzynce z piaskiem i prze-
chowujemy do wiosny w  chłod-
nym pomieszczeniu.
Nadal rozmnażamy byliny – sa-
dzonki z  wierzchołkowych czę-
ści pędów zdążą jeszcze dobrze 
ukorzenić się przed nadejściem 
zimy.
Byliny możemy także jeszcze 
przesadzać. Zakupionych roślin 
nie kładźmy bezpośrednio na 
ziemi – należy wykopać prowi-
zoryczny dołek i przykryć korze-
nie roślin ziemią. W ten sposób 
korzenie zabezpieczymy przed 
szkodliwym działaniem słońca 
i  wiatru. Sadząc rośliny, wyko-
pujemy większy dół, tak aby ko-
rzenie spoczywały w nim luźno. 
Przysypujemy je ziemią i  obfi-
cie polewamy wodą. Gdy woda 
wsiąknie, wsypujemy do dołu 
resztę ziemi i udeptujemy ją.
Do zimy trzeba także odpowied-
nio przygotować oczko wodne 
– przede wszystkim czyścimy 
z  zasychających kwiatostanów 
i  liści wszystkie rośliny wodne. 

Z  powierzchni zbiornika usu-
wamy wszelkie zanieczyszczenia 
nawiewane przez wiatr, aby nie 
opadały na dno i  nie gniły (za-
pobiegamy w  ten sposób psu-
ciu się wody i  zagrożeniom dla 
zdrowia ryb). Liście opadające 
z  drzew pomoże wyłapać siatka 
do oczka wodnego, rozpięta nad 
taflą wody.
Odkurzacze do oczek wodnych 
są pomocne w  odsysaniu zale-
gającego na dnie mułu i  zanie-
czyszczeń organicznych. Za-
nieczyszczenia te w  procesie 
rozkładu zużywają znaczne ilo-
ści tlenu, co może doprowadzić 
do śnięcia ryb w  okresie zimo-
wym.
Zanim wystąpią pierwsze przy-
mrozki należy przenieść do cie-
płego pomieszczenia egzotyczne 
gatunki roślin wodnych, takich 
jak topiany, hiacynty wodne 
i  salwinie. Rośliny te umieść 
w  akwarium lub innym pojem-
niku z  wodą, zapewniając im 
dobre oświetlenie (mogą być 
świetlówki akwaryjne lub ener-
gooszczędne).
Kwiaty w domu, balkony i ta-
rasy w październiku
Podlewanie roślin domowych 
ograniczamy coraz bardziej. 
Niektóre rośliny podlewamy 2 
razy lub tylko raz w  tygodniu, 
inne jeszcze rzadziej.

Ograniczamy również podlewa-
nie roślin rosnących w  pojem-
nikach na balkonach i  tarasach. 
Nadchodzi okres spoczynku 
zimowego i  zapotrzebowanie 
roślin na wodę maleje. Nie za-
pominajmy jednak o  podlewa-
niu krzewów zimozielonych. Ich 
zielone części, liście lub igły, po-
trzebują wody przez cały rok.
Pamiętajmy aby przed nadej-
ściem mrozów zabezpieczyć ro-
śliny, np. okrywając pojemniki 
agrowłókniną lub styropianem.
Na początku miesiąca rozpoczy-
namy pędzenie hiacyntów i tuli-
panów. Dzięki temu rośliny po-
winny zakwitnąć w okolicy Świąt 
Bożego Narodzenia.
Trawnik w październiku
Regularnie sprzątamy traw-
nik zasypywany przez opada-
jące z  drzew liście. Grabimy go 
i w drugiej połowie miesiąca ko-
simy po raz ostatni – wyższa tra-
wa łatwiej zgnije pod śniegiem.
Na większych powierzchniach 
sprzątanie liści znacznie przy-
spieszy zastosowanie maszyn, 
takich jak odkurzacze ogrodowe.
Kosiarkę rozkładamy i  czyści-
my, a następnie dobrze oliwimy, 
składamy i  odstawiamy na zimę 
do suchego pomieszczenia.

Opracowała: Farma Zacisze

Inne zajęcia niż zawsze...
23 września 2015 r. II klasa 
z  Liceum Ogólnokształcącego 
w Mariówce uczestniczyła w in-
nej niż zawsze lekcji języka nie-
mieckiego. Były to zajęcia w  te-
renie. Uczniowie uczestniczyli 
w  otwarciu wystawy kończącej 
plener rzeźbiarski, w  którym 
brali udział studenci i  absol-
wenci ASP w Warszawie. Plener 
prowadził mgr Stanisław Luto-

stański – wieloletni rzeźbiarz. 
Wystawa ta nosiła tytuł: „Ślada-
mi św. Franciszka”.
Zadaniem młodzieży było uzu-
pełnienie w  języku niemieckim 
kart pracy dotyczących wystawy 
oraz ich osobistej opinii o  wy-
stawie, rzeźbach i sztuce. Celem 
zajęć warsztatowych było pod-
niesienie motywacji do uczenia 
się języka niemieckiego, zakty-

wizowanie uczniów i  poszerze-
nie słownictwa na temat kultury 
i sztuki. Każdy przecież chce, aby 
szkoła dawała uczniom i nauczy-
cielom satysfakcję i  dobre prze-
życia, które kształtują charakter 
i  światopogląd. Mamy nadzieję, 
że to krótkie spotkanie ze sztuką 
po niemiecku było ciekawe dla 
naszych uczniów i  będzie miło 
wspominane.

PROW na lata 2014-2020 ruszył 
na Mazowszu pełną parą. Zarząd 
Województwa Mazowieckiego 
rozdysponował właśnie pierwsze 
środki z  tego programu. Ponad 
3,9 mln zł trafi do 31 Lokalnych 
Grup Działania z terenu Mazow-
sza.
Lokalna grupa działania ‘Wszy-
scy razem” otrzymała wsparcie 
w  ramach działania Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER dla podzia-
łania 19.1 „Wsparcie przygoto-
wawcze”, objętego PROW na lata 
2014 – 2020. W dniu 16 września 
umowy została podpisana przez 
Wicemarszałek Wojewódz-

LGD „Wszyscy razem” 
otrzymała dofinanso-
wanie

twa Mazowieckiego Janinę Ewę 
Orzełowską oraz przez Prezesa 
Zarządu Pana Mariana Kmiecia-
ka i  Pana Macieja Stolińskiego 
Skarbnika Zarządu LGD „Wszy-
scy Razem”.’
Dofinansowanie zostało przy-
dzielone w  ramach trzech pro-
gów – 110 tys. zł, 132 tys. zł oraz 
154 tys. zł. Wysokość wsparcia 
zależała od ilości osób, które za-
mieszkują obszar działania danej 
LGD.
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Konsultacje społeczne LGD „Wszyscy Razem”
Lokalna Grupa Działania 
„Wszyscy razem” przeprowa-
dziła spotkania informacyjno 
– konsultacyjne w  gminach na-
leżących do LGD tj : Belsk Duży, 
Błędów, Gielniów Klwów, Mo-
gielnica, Nowe Miasto nad Pili-
cą, Odrzywół Potworów, Pnie-
wy i  Rusinów. Podczas spotkań 
przedstawiony został zakres te-
matów związany z Osią 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Spotkania dotyczyły w szczegól-
ności analizy mocnych i słabych 
stron, szans i  zagrożeń obszaru, 
a  także wypracowania kierun-
ku rozwoju dla obszaru LGD. 
Dodatkowo uczestnikom prze-
kazano informacje o  Rozwoju 
Lokalnym Kierowanym przez 
Społeczność Lokalną i  działa-
niach zaplanowanych w  ramach 

LEADER-a  w  nowej perspekty-
wie unijnej na lata 2014-2020. 
Zaprezentowane zostały dzia-
łania związane z  możliwością 
otrzymania wsparcia finansowe-
go w naborach wniosków prowa-
dzonych przez LGD, z  których 
skorzystać będą mogli miesz-
kańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, 
jednostki samorządowe, orga-
nizacje pozarządowe, jednostki 
kultury czy grupy nieformalne 
z  terenu gmin należących do 
LGD. Przedstawiano również 
zarys obszaru LGD „Wszyscy 
Razem” oraz stan aktualnych 
prac nad nową Strategia Rozwo-
ju. Podczas spotkań uczestnicy 
wypełnili anonimowe ankiety, 
które posłużą do opracowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju.
Lokalna Grupa Działania „Wszy-
scy Razem” zaprasza wszystkich 

chętnych do konsultacji spo-
łecznych w sprawie opracowania 
nowej Strategii Rozwoju do biu-

ra , które mieści się w  budynku 
Urzędu Gminy w  Klwowie przy 
ulicy Opoczyńskiej 35 oraz do 

fili biura w  budynku Urzędu 
Gminy w  Mogielnicy przy ul. 
Rynek 1.

Promując zdrowy tryb życia 
i  aktywne formy wypoczynku 
oraz popularyzując turystykę ro-
werową w dniu 13 września 2015 
roku odbył pierwszy rajd rowe-
rowy szlakiem Doliny Drzewicz-
ki. Organizatorami rajdu była 
grupa nieformalna z  Niezna-
mierowic, która realizuje projekt 
pod nazwą „Sportowa rewolu-
cja” w ramach działania Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich –Ma-
zowsze Lokalnie. Rajd przebie-
gał przez cenne przyrodniczo 
i  chronione obszary nad rzeka 

Drzewiczką. Walory szlaku za-
skoczyły uczestników, którzy 
nie spodziewali się, że na „ich 
terenie” można poprowadzić tak 
malowniczą trasę do przejecha-
nia praktycznie przez każdego 
zapaleńca rowerowej jazdy te-
renowej. Na mecie rajdu przy 
ośrodku wypoczynkowym „ Nad 
Drzewiczką” w  Nieznamierowi-
cach dla wszystkich czekał po-
częstunek rajdowy. Uczestnikom 
towarzyszyła piękna pogoda 
i miła atmosfera.

Harcerze Hufca ZHP Przysucha 
wzięli udział w Dniach Chorąg-
wi Mazowieckiej a także po raz 
kolejny uczcili pamięć bohate-
rów w Stefanowie. Już w piątek 
18 września patrol „Włóczykije”, 
w  skład którego weszli harcerze 
z  Przysuchy i  Potworowa oraz 
patrol harcerzy z  Borkowic za-
meldowali się w  Radomiu. Tam 
reprezentowali nasz Hufiec na 
Dniach Chorągwi Mazowie-
ckiej uczestnicząc w  grach i  in-
nych atrakcjach przygotowanych 

przez tegorocznego organizatora 
imprezy – Hufiec Radom Mia-
sto. Uczestnicy współzawod-
niczyli na 6 trasach: zuchowej, 
harcerskiej, starszoharcerskiej, 
wędrowniczej, „Nieprzetartego 
Szlaku” oraz Seniorów i Starszy-
zny. Odkrywali historie kryjące 
się pośród pozornie zwykłych 
uliczek Radomia. „Włóczykije” 
wrócili późnym sobotnim wie-
czorem do HOS-W  w  Toporni, 
aby w niedzielny ranek wyruszyć 
na pieszą wędrówkę do Stefa-

nowa. Tam wzięli udział w  ob-
chodach 71 rocznicy bitwy pod 
Stefanowem koło Gielniowa i 63 
rocznicy pacyfikacji tej wsi. De-
legacja zapaliła znicz przy tab-
licy upamiętniającej bohaterską 
walkę naszych rodaków. Wszy-
scy z  poczuciem dobrze speł-
nionego obowiązku, zmęczeni 
po pieszej wędrówce wrócili do 
domów.

Opracowała: pwd. Monika Żółciń-
ska ZPIH

HARCERZE W RADOMIU Rajd Rowerowy 
szlakiem Doliny 
Drzewiczki
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Absolwenci 1982 r.

Absolwenci 1970 r.

Piotr Papis na II Święcie Pieczonego Ziemniaka
W niedzielę 27 września 2015 r. 
na boisku szkolnym w  Rozwa-
dach odbył się rodzinny festyn 
pod apetyczną nazwą „Święto 
pieczonego ziemniaka”. Orga-
nizatorem tej uroczystości było 
stowarzyszenie Rozwadzianki. 
Tego dnia aura wyjątkowo dopi-
sała. Piękna i  słoneczna pogoda 
zgromadziła liczną publiczność 
– zarówno mieszkańców sa-
mych Rozwad, jak i  wielu gości 
z  ościennych miejscowości. Or-
ganizatorem uroczystości było 
miejscowe stowarzyszenie ,,Roz-
wadzianki”. I to z ich inicjatywy 
narodził się sam pomysł tego 
święta, tak, aby uczcić czas sa-
mych wykopków i  aby zachęcić 
mieszkańców do wspólnej bie-
siady i  integracji. Uroczystość 
rozpoczęła się powitaniem wy-
głoszonym przez prezes stowa-
rzyszenia Panią Danutę Bola-
sińską i  wójta gminy Gielniów 
Pana Władysława Czarneckiego. 
Wyjątkowym gościem tej uro-
czystości był pan Piotr Papis 
kandydat na posła do Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba 
Pana Piotra Papisa była bardzo 
ciepło i serdecznie przyjęta przez 
tamtejszą społeczność. Tematów 
do rozmowy było wiele, więk-
szość z nich dotyczyła spraw ży-

cia codziennego. Pan Piotr Papis 
bardzo uważnie wsłuchiwał się 
w  słowa płynące od mieszkań-
ców i  zapewnił ich, że na pew-
no nie pozostanie głuchy na ich 
problemy, ponieważ wyznaje 
dewizę iż, zawsze najważniejszy 
powinien być człowiek. Miłym 
i  słodkim akcentem kończącym 
wizytę Pana Piotra Papisa były 
słynne krówki papisówki.
Po części oficjalnej na scenie 
zaprezentowali się uczniowie 
z tamtejszej szkoły jak też zespo-
ły – Mali Drzewiczanie i  Drze-
wiczanie. Przybyli goście z uwa-
gą i podziwem oglądali występy 
tych młodych artystów. Dla ca-
łych rodzin przygotowano liczne 
gry i  konkursy, które pozwoliły 
im wykazać się w wielu dziedzi-
nach oraz miło i  ciekawie spę-
dzić czas w gronie najbliższych. 
W  międzyczasie na zgromadzo-
nych czekały rozmaite posiłki. 
M.in. zorganizowane zostały 
stoły z  produktami regional-
nymi, przy których uczestnicy 
wydarzenia mogli zjeść smaczne 
i  ekologiczne produkty regio-
nalne. Dla gości przygotowano 
również prezentację i degustacje 
tradycyjnych potraw z  ziemnia-
ka, które cieszyły się wielkim za-
interesowaniem.

Ze wszystkich stron Polski już 
po raz jedenasty zjechali do Li-
pin absolwenci szkoły średniej 
narodzonej w  konspiracji. 26 
września odbył się Zjazd Absol-
wentów, inaugurując obchody 
75 rocznicy powstania szkoły.
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych i Mistrzowa Sportowego to 
szkoła założona w  1940r. przez 
nauczycielkę Helenę Spoczyń-
ską na leśnej polanie. Przetrwa-
ła w  ukryciu czas okupacji by 
później rozkwitnąć jako ośrodek 
kształcenia nauczycieli, han-
dlowców, pracowników admini-
stracji i  księgowych. Zmieniały 
się nazwy szkoły ale niezmiennie 
cieszyła się dużym prestiżem. 
Dzień dzisiejszy to kształcenie 
ekonomistów, techników ob-
sługi turystycznej, klasy licealne 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
oraz Liceum Kadetów.
W  sobotę 26 września do Lipin 
zjechało ponad 200 absolwen-
tów, najstarsi kończyli szkołę 
w latach pięćdziesiątych.
Uroczystość rozpoczęła msza 
św. w  kaplicy. Na placu szkol-
nym swoje umiejętności zapre-
zentowali kadeci w  musztrze 
paradnej. Oficjalnego otwarcia 

75 lat minęło… XI Zjazd Absolwentów Szkół Lipińskich
„Niektórych wydarzeń się nie wspomina,

lecz przeżywa je od nowa”
R.S. Bakker

Zjazdu dokonali dyrektor szkoły 
Mirosław Mijał i prezes zarządu 
Koła Absolwentów Szkół Lipiń-
skich Stanisław Bartos. Delega-
cja absolwentów złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze pod pomnikiem 
patronki – założycielki szkoły dr 
Heleny Spoczyńskiej. A  potem 
już tylko długie rozmowy, wspo-
minki, łzy wzruszenia, wspólne 
śpiewy przy ognisku. Czas za-
trzymał się podczas pokazu na 
dużym ekranie zdjęć i  filmów 
z  historii szkoły. Zwieńczeniem 
był Bal Absolwenta, tańce trwały 
do białego rana.
Następny Zjazd już za 5 lat. Nie-
którzy przygotowania już roz-
poczęli, a  wszyscy uczestnicy 
zgodnie stwierdzili, że na pewno 
przyjadą do Lipin. Z  radością 
będziemy Was gościć i  mamy 
nadzieję, że atrakcyjna formuła 
zjazdu pozwoli spotkać się nam 
w jeszcze większym gronie.
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Magazyn gospodarczy VIP po raz kolej-
ny nagrodził Gminę Klwów w  kategorii 
„SAMORZĄD”.
Od 2006 roku odkąd Wójtem 
Gminy został Piotr Papis gmina 
rozwija się bardzo dynamicznie 
ku zadowoleniu mieszkańców.
W  okresie sprawowania funkcji 
Wójta wykazał bardzo duże za-
angażowanie w  sprawy rozwoju 
Gminy i  zaspokajanie potrzeb 
lokalnej społeczności.

Potrafi wykorzystać szanse – 
wykonał szereg inwestycji infra-
strukturalnych ze środków bu-
dżetowych oraz pochodzących 
z  zewnątrz, przede wszystkim 
z funduszy unijnych.

Edukacja priorytetem życia.
Dzięki staraniom Pana Wójta – 
Piotra Papisa, Gmina pozyska-
ła środki na zadanie związane 
z  podnoszeniem poziomu edu-
kacji dzieci oraz upowszechnia-
niem edukacji przedszkolnej. 
Edukacją przedszkolną obję-
tych jest 100% dzieci z  terenu 
Gminy Klwów, a  rodzice mogą 
bez przeszkód pracować zawo-
dowo przez co zdecydowanie 
w  ostatnich latach zmniejszyło 
się bezrobocie na terenie Gminy 
– obecnie wynosi 7% przy 23 % 
bezrobociu w  powiecie przysu-
skim.
W 2009 r. wybudowano stadion 
sportowy z  widownią na 1000 
osób, a  w  roku 2013 profesjo-
nalną halę sportową, z  której 
korzystają nieodpłatnie wszyscy 
mieszkańcy Gminy Klwów oraz 
kompleksowo zmodernizowano 
obiekty oświatowe.

Wójt dba o  swych mieszkań-
ców, ponieważ jak mówi – 
„dbałość o ludzi jest gwarancją 
sukcesu”.
Poza tym Wójt Gminy Klwów 
szeroko działa na rzecz osób:

• niepełnosprawnych z  po-
wiatu przysuskiego, opo-
czyńskiego i  radomskiego 
poprzez utworzenie Zakła-
du Aktywności Zawodowej 
w Klwowie, gdzie zatrudnio-
nych jest 54 osób niepełno-
sprawnych

• wykluczonych społecznie 
poprzez utworzenie Klu-
bu Integracji Społecznej 
w Klwowie ( w ramach środ-
ków z PO KL), umożliwiając 
tym osobom powrót na ry-
nek pracy tj. porady prawne, 
szkolenia i staże zawodowe.

Kreowanie marki „KLWÓW”
W  ostatnim czasie zaangażował 
się również w utworzenie Ogól-
nopolskiego Związku Producen-
tów Papryki by ustrzec rolników 
z subregionu radomskiego przed 
problemami związanymi ze zby-
ciem plonów rolnych. W  tym 
celu prowadzi liczne rozmowy 
z Kazachstanem. Jest członkiem 
Zarządu Izby Euroazjatyckiej 
KZ – EURO – PL oraz człon-
kiem organu Ogólnopolskiej Fe-
deracji Przedsiębiorców i Praco-
dawców „Przedsiębiorcy.pl”.
Działa aktywnie w  strukturach 
strażackich i  dba o  rozwój jed-
nostek ochotniczych straży po-
żarnych w gminie Klwów, gdzie 
sam jest strażakiem – ochotni-
kiem.
Gmina Klwów zajęła 78 miejsce 
w  kraju – a  jedyna w  regionie 
radomskim – w przygotowanym 
przez Rzeczpospolitą rankingu 
najlepszych polskich samorzą-
dów w kategorii gmin wiejskich, 
które w  latach 2006 – 2015 po-
zyskały najwięcej środków unij-
nych na realizację inwestycji.


