Policja w Starostwie w Przysusze

Nasyłaniem policji
F
nie zwalcza się bezrobocia
R

unkcjonariusze skonfiskowali komputer,
trwają przesłuchania

To było kompletne zaskoczenie
nie tylko dla mieszkańców Przysuchy! W środę 23 kwietnia niespodziewanie policjanci z Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu weszli nad ranem do
Starostwa Powiatowego w Przysusze. Zdezorientowani urzędnicy
mogli się tylko przyglądać, jak policjanci weszli do wydziału architektury Starostwa Powiatowego
i tam zaczęli przeszukania.
O całej akcji policyjnej poinformowało „Echa Dnia”. Jak czytamy w artykule z 24 kwietnia,
pierwsze informacje z Przysuchy
mówiły o porannej akcji agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy mieli wejść
naraz do kilku wydziałów Starostwa Powiatowego. Zaraz jednak
okazało się, że to nie była akcja
CBA. Jacek Dobrzyński, rzecznik
Centralnego Biura Antykorupcyjnego wyjaśnił gazecie, że CBA
nie prowadziło żadnych czynności w Starostwie Powiatowym
w Przysusze. Szybko jednak zostało ustalone że to nie CBA,
a funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z Radomia
weszli do urzędu starostwa. Dla
„Echa Dnia” potwierdził to starosta Marian Niemirski.
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Co się wydarzyło 25 marca,
podczas Powiatowej Rady Zatrudnienia w Przysusze?
Jeszcze zanim doszło do posiedzenia Rady 25 marca, trzy dni
wcześniej starosta przysuski
Marian Niemirski wykluczył
mnie ze składu Powiatowej
Rady Zatrudnienia. To była
jego reakcja na moje postulaty,
że gmina Klwów i mieszkańcy
są pomijani w rozdziale miejsc
na aktywne formy zwalczania
bezrobocia. Wyglądało to tak,
że skoro się upominałem o te
miejsca, to jedyną reakcją starosty – było wykluczenie mnie ze
składy Rady.
Mimo tego ja postanowiłem
przyjechać do Przysuchy na to
posiedzenie i dowiedzieć się, za
co karani są mieszkańcy mojej
gminy. Postanowiłem walczyć
o sprawy gminy Klwów, nie
odpuściłem: nie było żadnych
podstaw, by Rada Powiatu pracowała w zmniejszonym składzie. Ja nie dam się wyrzucić,
a przede wszystkim nie pozwolę, by takimi decyzjami starosty
karani byli bezrobotni mieszkańcy gminy.
Czytaj dalej na stronie 2

Fot. Archiwum
- Wolę walczyć o sprawy mieszkańców, być skutecznym, niż być zgorzkniałym
urzędnikiem w zabarykadowanym gabinecie - mówi Piotr Papis, Wójt Gminy Klwów.

- Nikt w miejscowej policji w Przysusze nawet się nie domyślał, że funkcjonariusze z wojewódzkiej zajadą
nad ranem do Przysuchy i wejdą do
urzędu - opowiadał nam jeden ze
świadków wydarzenia.
Dlaczego komputer starostwa został
zabezpieczany i jak długo będzie badany, policjanci oczywiście nikomu
nie tłumaczyli. Okazało się zaraz, że
przysuska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie domniemanej
korupcji pracownika miejscowego
Starostwa Powiatowego. Dlatego na
zlecenie śledczych mazowieccy policjanci zabezpieczyli w środę jeden
z komputerów.
Dzień później „Echa Dnia” poinformowało, że akcję w starostwie przeprowadzili policjanci z wydziału do
walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji.
- Prowadzimy postępowanie w sprawie, nikomu nie zostały postawione
zarzuty. Na tym etapie nie mogę
podać żadnych szczegółów – powiedział „Echu Dnia” Jarosław Zajkowski, prokurator rejonowy w Przysusze.
Komputer zabrany ze starostwa
został zabezpieczony na wniosek
prokuratora prowadzącego postępowanie. Jakich informacji będzie
tam szukał i czego miałaby dotyczyć
ewentualne zachowania korupcyjne?
Tego nadal nie wiadomo.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
będą przesłuchiwani pracownicy starostwa powiatowego w tej sprawie.

Trzeba to wyjaśnić!
Mieszkańcy naszego powiatu
żywo komentują ostatnie zajścia,
jakie się wydarzyły w Starostwie
Powiatowym w Przysusze. Czego szukali policjanci w wydziale
architektury? Czy ich akcja skierowana jest w konkretnego urzędnika, czy grupę pracowników starostwa? Czy można spodziewać
się zatrzymań osób pracujących
w starostwie?
Zadziwiające jest milczenie starosty Mariana Niemnirskiego w tej
sprawie. Od szefa starostwa dowiedzieliśmy się jedynie, że urząd
pracuje normalnie. A jak ma niby
pracować?
Jednak nadal nic nie wiemy, kto
ponosi odpowiedzialność za nadzór nad pracownikami? Czy były
niedociągnięcia w pracy wydziału
architektury? Jakie? Czy wcześniej
nie napływały sygnały o wątpliwościach w pracy urzędników?
Czy teraz – po akcji policji z wydziału zwalczania korupcji - będą
jakieś decyzje personalne w starostwie? Dlaczego dopiero policja
musiała to przeciąć!

- Czekamy na wyjaśnienia starosty, lub
kogoś kompetentnego! – przeczytaliśmy apel jednego z mieszkańców powiatu na portalu internetowym. Dołączamy się do tego apelu, czekamy, co
do powiedzenia ma Marian Niemirski.
Akcja policji i to w dodatku z wydziału
zwalczania korupcji nie była przypadkowa. Policja zapewne miała konkretne sygnały, czego ma szukać i w jakim
wydziale. Jeśli jednak takie niepokojące sygnały najpierw docierają do policji, a nie do kierownictwa starostwa, to
źle to świadczy o szefostwie Starostwa
Powiatowego i nadzorem nad urzędnikami.
Panie starosto Niemirski! Niech pan się
zainteresuje, co dzieje się w pana urzędzie! Niech pan nie ucieka od odpowiedzi! Niech pan się nie chowa pod
biurkiem! Jeśli mieszkańcy nie usłyszą
wiarygodnych tłumaczeń – pojawią się
tylko plotki i insynuacje. Może pan to
wyjaśnić w swoim biuletynie – ostatnio bardzo się tam pan chwalił, jak to
nasyła policję na ludzi, którzy dochodzą swoich praw w urzędzie. Śmiało
panie starosto! Co ciekawego pan
nam powie.
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Tak się nie zwalcza bezrobocia
R
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Co się wydarzyło 25 marca, podczas Powiatowej Rady Zatrudnienia w Przysusze?
Jeszcze zanim doszło do posiedzenia Rady 25 marca, trzy dni
wcześniej starosta przysuski Marian Niemirski wykluczył mnie ze
składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. To była jego reakcja na
moje postulaty, że gmina Klwów
i mieszkańcy są pomijani w rozdziale miejsc na aktywne formy
zwalczania bezrobocia. Wyglądało to tak, że skoro się upominałem
o te miejsca, to jedyną reakcją starosty – było wykluczenie mnie ze
składu Rady.
Mimo tego ja postanowiłem przyjechać do Przysuchy na to posiedzenie i dowiedzieć się, za co karani są mieszkańcy mojej gminy.
Postanowiłem walczyć
o sprawy gminy Klwów, nie odpuściłem: nie było żadnych podstaw, by Rada Powiatu pracowała w zmniejszonym składzie. Ja
nie dam się wyrzucić, a przede
wszystkim nie pozwolę, by takimi decyzjami starosty karani byli
bezrobotni mieszkańcy gminy.
O czym decyduje Powiatowa
Rada Zatrudnienia? Dlaczego
pana udział w posiedzeniu był
tak ważny?
Powiatowa Rada ma wiele zadań,
a jednym z nich jest przydział zadań w ramach aktywnego zwalczania bezrobocia. Tymczasem
dowiedziałem się, że mieszkańcy
Klwowa są całkowicie pomijani przy tym rozdziale. Chciałem
dowiedzieć się, jak to możliwe,
że Klwów nie dostał ani jednego
miejsca na prace publiczne? Nie
było też żadnego przydziału na
prace interwencyjne. Klwów został też pominięty przy rozdziale
staży pracowniczych. Nic! Zero
dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Klwów został całkowicie pominięty, choć wcześniej
prosiłem i postulowałem, by dla
gminy Klwów przyznać fundusze i miejsca dla bezrobotnych.
To skandal, że zamiast rozmawiać, jak zwalczać bezrobocie,
jak zająć się tym palącym problemem – jedyną reakcją jest próba
usunięcia mnie ze składu Rady.
To dlatego pan pojechał do Przysuchy, by mimo wykluczenia
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wziąć udział w posiedzeniu Powiatowej Radu Zatrudnienia?
Przecież to starosta Marian Niemirski jednoosobowo podjął decyzję o wykluczeniu mnie z Rady.
Ja chciałem na miejscu, w starostwie dowiedzieć się, dlaczego
mieszkańcy Klwowa są pomijani
w rozdziale prac interwencyjnych. Moja wizyta była zaskoczeniem dla starosty.
Jak to wyglądało?
Nie było żadnych awantur. Zapadła cisza w Radzie, gdy upomniałem się o miejsca dla Klwowa:
wszyscy w starostwie siedzieli
za stołem, głowy pospuszczane,
chyba ze wstydu. Sam Marian
Niemirski zaczął się trząść, zapewne ze strachu. Powiedziałem do zebranych, że daję im
tydzień, by Klwów miejsca dla
bezrobotnych dostał. Jeśli nie – to
przyjadę z grupą ludzi i razem
rozpoczniemy okupację urzędu
starostwa, taką jak zrobili rodzice niepełnosprawnych dzieci
w Sejmie. Przecież nikt się nie
oburzał, że taki protest w Sejmie
był. To nie jest nic nadzwyczajnego, gdy trzeba upominać się
o swoje prawa.
Poskutkowało?
Oczywiście. Po mojej reprymendzie Klwów dostał 20 miejsc na
prace interwencyjne, publiczne.
Dodam, że starosta nie rozdziela
własnych pieniędzy, to są fundusze publiczne, a nie prywatny
folwark starosty. Pieniądze przekazuje budżet państwa. Ludziom
w potrzebnie należy się wsparcie,
trzeba im pomagać na tyle, ile jest
to możliwe.
Jak są dzielone fundusze na prace w powiecie?
Jest tajemnicą poliszynela, że nie
wszyscy dostają tyle, ile by chcieli. Niektórzy są bardziej uprzywilejowani. Znam stanowisko
radnego powiatowego Adama
Sułeckiego, który publicznie pytał w swoim czasie, dlaczego
większość miejsc dostaje stowarzyszenie Opoka. Ja się pytam:
czym się tak zasłużyła Opoka,
że dostają olbrzymią część miejsc
na prace dla bezrobotnych? Jakie są kryteria tego przydziału?
Czy to nie rodzi podejrzenia, że
inni są bardziej uprzywilejowani? A może trzeba odwdzięczyć
się Opoce za jakieś inne rzeczy,
o których nie mamy pojęcia?
To nie jest przejrzyste, ani nie jest
wyjaśnione. Mamy do czynienia
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z publicznymi pieniędzmi i trzeba wiedzieć, jaki i do kogo są one
kierowane.
Ale jednak wkroczyła policja do
starostwa, czyli nie było aż tak
spokojnie.
Ja na pewno byłem spokojny, nie
wszczynałem sporów. Powiedziałem zebranym, po co zjawiłem się w urzędzie i spokojnie
czekałem. To starosta Niemirski
nakazał zadzwonić po policję.
Niedługo po telefonie zjawił się
dwuosobowy patrol. Policjanci byli zdziwieni i zaskoczeni
tym co zobaczyli: nic wielkiego
w urzędzie się nie działo. Chyba
jedynym zdenerwowanym człowiekiem był Marian Niemirski.
Zresztą – cóż to jest za reakcja:
czy można nasyłać policjanta na
petenta, który chce coś załatwić
w urzędzie? Jak by to wyglądało,
że każdy człowiek, który zjawi się
w urzędzie, choćby w starostwie
i będzie prosił o załatwienie sprawy, to urzędnik, zamiast pomóc
– będzie dzwonił na policję? Starosta też jest urzędnikiem i powinien najpierw wysłuchać, a potem
starać się zaradzić sprawie.
To może jednak był powód do
tej interwencji?
Ależ skąd! Prawdziwy powód,
to walka z bezrobociem – to
jest problem do rozwiązania
przez władze powiatu. Przecież
nasz powiat, obok szydłowieckiego, jest rejonem o największym bezrobociu. Mamy najwyższy wskaźnik bezrobocia
w Polsce. Młodzi wyjeżdżają
z powiatu przysuskiego, szukają zarobku gdzie się da. Apeluję: panie starosto: niech pan
się zainteresuje bezrobotnymi
z naszego powiatu! Niech pan
nie dba tylko o uprzywilejowanych, ale także o najbiedniejszych. Popieranie tylko swoich,
także Opoki, to nie jest dbanie
o cały nasz powiat. Niech pan
nie idzie tą drogą! Panie starosto: więcej klasy, więcej szacunku! Nasyłanie policjantów na
ludzi, którzy o coś się dopominają, walczą, budzi jak najgorsze
skojarzenia.
Twierdzi pan, że w czasie pana
wizyty w starostwie nie została
naruszona litera prawa?
Oczywiście, że nie. Trzeba odróżnić agresję, arogancję od troski
o mieszkańców mojej gminy. Gabinet starosty nie jest świątynią,
gdzie nie można wejść. To jest ta-

Fot. Archiwum
- Wolę walczyć o sprawy mieszkańców, być skutecznym, niż być zgorzkniałym
urzędnikiem w zabarykadowanym gabinecie - mówi Piotr Papis, Wójt Gminy Klwów.

kie samo miejsce do załatwienia
sprawy, jak każde inne w urzędzie. Do starostwa przychodzi
się, by załatwić swoje sprawy,
a nie żeby słuchać dyktatorskich zapędów takich, jak widzimy to na Białorusi. Polska, a w tym także urząd w Przysusze, to nie Białoruś. Zresztą wizyta policjantów skończyła się na
niczym: zaskoczeni funkcjonariusze nie dopatrzyli się niczego
zdrożnego. Po co byli wzywani? A z tego co słyszę ostatnio – starosta w kolejnym przypadku nie
musiał dzwonić po policję: sami
przyszli! I to zjawili się nad ranem, kiedy nikt się nie spodziewał, w dodatku przyjechali aż
z Wojewódzkiej Komendy Policji i szukali w starostwie zupełnie innych rzeczy. Chyba to nie
była ostatnia wizyta policjantów i zapewne nie takich rozmów teraz mogą spodziewać
się niektórzy wysocy urzędnicy

starostwa. Jak przypuszczam
– teraz już więcej osób w starostwie może być zdenerwowana
z powodu wkroczenia policjantów z wydziału zwalczania korupcji.
W biuletynie starostwa czytamy, że z młodego działacza,
pełnego dynamiki i pomysłów
zmienił się pan w lokalnego
watażkę. Jak pan to skomentuje?
Wolę być człowiekiem dynamicznym, walczącym o sprawy
mieszkańców, niż smutnym,
zgorzkniałym urzędnikiem. Taki
smutas nie rozumie spraw zwykłych ludzi. Siedzi zabarykadowany w swoim gabinecie, a jego
podwładni wypisują w biuletynie wydumane opinie. Trzeba
żyć sprawami zwykłych ludzi,
wychodzić do nich, starać się
ich wysłuchać, a nie napuszczać
policję, gdy coś nie pasuje do naszych chorych urojeń.

Komunikat
W marcowym wydaniu Informatora Samorządowego starostwa
ukazało się stanowisko podpisane
przez kilku samorządowców, radnych.
Oświadczam, że nie będą odnosił
się do tych kłamstw, podobnie jak
do wielu innych zawartych w biuletynie starostwa.
Ostatecznie to mieszkańcy powiatu
przysuskiego zweryfikują zachowanie i postępowanie starosty. Już
niedługo, za pół roku!
Jeśli zaś chodzi o rzekome stanowisko radnych i wójtów, to okazało
się, że już po jego publikacji tego

artykułu wójt Borkowic złożył
rezygnację z dalszej współpracy
z Informatorem Samorządowym starostwa. To świadczy, jak powstają te
stanowiska i listy poparcia.
Oświadczam też, że nie zamierzam
stosować metody tak chętnie stosowanej przez drugą stronę – oczerniania, obrzucania błotem, stosowania
mowy nienawiści. To wasze metody!
Jednak nie pozwolę na opluwanie. Publiczne kłamstwa będą
piętnowane!
Piotr Papis
Wójt Gminy Klwów

Fot. Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
To przykład na to, że mieszkańcy mogą korzystać i z takiej formy upominania się o swoje prawa. Na zdjęciu – mieszkańcy Borkowic
pikietowali w 2009 roku pod urzędem starostwa, sprzeciwiając się otwarciu ośrodka młodzieży.
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Lekcja z ministrem

Szkolenie dla uczniów
szkoły w Klwowie

Fot. Archiwum. Uczniowie z Mariówki na spotkaniu z ministrem gospodarki, wicepremierem Januszem Piechocińskim.

U

czniowie z Mariówki
pojechali na ciekawe
zajęcia w Warszawie
Uczniowie klasy I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. św.
Królowej Jadwigi w Mariówce
26 marca br. udali się do Warszawy na
zajęcia terenowe. Temat przewodni
zajęć obejmował usługi intelektualne w Polsce na tle przemian gospodarczych. Młodzieży towarzyszyły:
Barbara Pomykała - wychowawczyni
klasy oraz Marzena Papis nauczycielka geografii.
Pierwszym punktem tej naukowej wyprawy były warsztaty przeprowadzone w Ministerstwie Gospodarki, gdzie
uczestnicy zajęć zostali przyjęci bardzo
serdecznie i gościnnie. Po zwiedzeniu
zarówno części otwartej, jak i zamkniętej instytucji uczniowie uczestniczyli
w kameralnych warsztatach, przy
wspólnym stole. Zajęcia kolejno prowadzili przedstawiciele Departamentu
Komunikacji Społecznej, Departamen-

tu Spraw Europejskich oraz Departamentu Strategii i Analiz.
Najwięcej emocji wzbudziło spotkanie
z ministrem gospodarki, wicepremierem Januszem Piechocińskim, który
nie tylko udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące stanu polskiej gospodarki, kierunków jej rozwoju, ale chętnie
wysłuchał opinii uczniów na ten temat.
Po wspólnej debacie uczniowie zostali
zaproszeni na konferencję „Kolej a gospodarka”, której otwarciu przewodniczył minister Janusz Piechociński.
W czasie jej trwania uczestnicy spotkania mieli okazję poznać przedstawicieli kolejnego resortu - Ministerstwa
Infrastruktury.
Z placu Trzech Krzyży, gdzie mieści
się Ministerstwo Gospodarki, grupa udała się na Bemowo, do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie
odbyły się interesujące zajęcia pod
kierunkiem kpt. Pawła Jęcka i dr inż.
Wojciecha Kocańdy. Uczestnicy zajęć
poznali wpływ polskiej myśli naukowej na rozwój gospodarczy nie tylko
kraju, ale i świata. Warsztaty zostały

wzbogacone filmem i prezentacją multimedialną. Uczniowie zwiedzili Izbę
Tradycji, spotkali się z przedstawicielami akademickiego koła historycznego,
zajmującego się rekonstrukcją walk,
w których uczestniczyli polscy żołnierze. Byli też w laboratorium językowym
i zwiedzili odnowiony budynek biblioteki akademickiej.
Kolejnym punktem naukowej wyprawy była Szkoła Główna Handlowa.
Tam poznali treści dotyczące funkcjonowania uczelni, zasady rekrutacji oraz
działania wyróżniające tę placówkę naukową.
Punktem kończącym zajęcia było laboratorium kosmetyczne dr Ireny Eris,
gdzie uczniowie dowiedzieli się
o czynnikach lokalizacji tej branży przemysłu i historii powstania placówki.
Poznali trzy główne filary firmy, zaplecze naukowo - badawcze, partnerów
handlowych, obejrzeli film o zakładzie.
Uczestnicy terenowych zajęć z geografii
wrócili do Mariówki pełni wrażeń.
M. Papis

Tydzień Zdrowia i Profilaktyki w ZSO w Rzucowie

Fot. Szkoła. Uczestnicy projektu.

P

odsumowanie projektu
edukacyjnego

11 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rzucowie
odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego z okazji Tygodnia
Zdrowia i Profilaktyki.
W ramach projektu odbyły się warsztaty RAPPEDAGOGIA pod hasłem
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” dla
młodzieży gimnazjalnej autorstwa
Dobromira Makowskiego, który zajęcia prowadził. Dobromir Makowski
jest pedagogiem oraz animatorem
projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Przed laty, będąc
wychowankiem Domu Dziecka sam
mierzył się z wieloma problemami.

Obecnie jeżdżąc po Polsce dociera do
wielu szkół, domów dziecka, domów
poprawczych i zakładów karnych
mówiąc do młodzieży jak należy
żyć i jakimi wartościami kierować
się w życiu. W rytmie muzyki Hip-Hop przedstawił naszej młodzieży
prawdziwą, oryginalną lekcję profilaktyki twierdząc, że alkohol, dopalacze, narkotyki i łamanie prawa już
dawno wyszły z mody i straciły sens.
Zwrócił uwagę na szacunek wobec
rodziców i osób starszych. Mamy
nadzieję, iż to spotkanie skłoni młodych ludzi do refleksji nad własnym
życiem, wielu zrozumie, że marzenia
się spełniają i że warto pracować nad
sobą, podejmować wysiłek każdego
dnia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej jako
podsumowanie tygodnia
zdrowia
i profilaktyki przygotowali inscenizację
pt. „ Zdrowo się odżywiam, jem owoce i warzywa” oraz plakaty na temat
zdrowego odżywiania i higienicznego
trybu życia. Nie zabrakło wierszy i piosenek o tematyce zdrowotnej. Uczniowie podziękowali pani pielęgniarce za
opiekę medyczną. Na koniec odbyła
się degustacja owoców i warzyw. Biorący udział w projekcie obejrzeli filmy
„Jak żyć zdrowo” oraz „Jak zapobiegać
chorobom”. Projekt był realizowany
we współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borkowicach.
Pedagog szkolny Małgorzata Tamioła

Szanowny Czytelniku,
Tegoroczna wiosna, która obudziła się bujną zielenią i kwiatem,
zainspirowała nas do stworzenia
nowego czasopisma pn. „Kurier
Ziemi Przysuskiej”.
Myślę, że każdy znajdzie to coś
dla siebie. Będziemy pisać o wie-

lu problematycznych dziedzinach,
które na pewno Państwa zainteresują.
Ponadto zachęcamy do współdziałania przy tworzeniu każdego wydania naszej gazety. Zachęcamy do
nadsyłania informacji do redakcji,

które znajdują miejsce w naszym
wspólnym czasopiśmie.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury i dziękujemy, za wybór naszego miesięcznika.
Z poważaniem Redakcja „KZP”

J

Fot. Archiwum. Uczniowie z Klwowa dowiedzieli się, jak bronic się przez atakiem psa.

ak bronić się przed atakiem psa.

Uczniowie mogli zapoznać się z metodami tresowania psów oraz obrony w razie
ataku niebezpiecznego zwierzęcia. Aby
W Zespole Szkół Samorządowych obronić się przed atakującym zwierzęw Klwowie szkole odbyło się szko- ciem, powinniśmy zrobić tzw. żółwika,
lenie w zakresie samoobrony przed lub przyjąć postawę stojącą, osłaniając
rękoma klatkę piersiową i szyję.
psami.

Problem powraca
jak bumerang

S

traż pożarna
strzega

prze-

Problem wypalania traw na wiosnę,
niestety powraca co roku jak bumerang. Podobnie późnym latem i jesienią wypalanie resztek pożniwnych.
Straż pożarna poucza, przestrzega
i w ramach edukacji organizuje spotkania z młodzieżą szkolną.
- Mając na uwadze zaprzestanie wypalania traw Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
w miesiącu kwietniu br. zorganizowała
zajęcia edukacyjne dla dzieci z udziałem funkcjonariuszy straży w szkołach
podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu. Podczas zajęć uczniowie
mieli możliwość obejrzenia filmu na

temat szkodliwości wypalania traw
oraz wysłuchać krótkiej pogadanki
o zagrożeniach jakie mogą powstać
podczas wypalania traw – poinformował nas rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Przysusze mł. bryg. Artur
Kucharski.
- Każdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta. Wypalanie traw jest
to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew
pozorom nie daje żadnych korzyści,
a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody przyrodzie i człowiekowi.
Przestrzegamy przed zagrożeniami
wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsądek! – czytamy
w apelu KP PSP.
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Lato z Radiem

N

a zaproszenie Burmistrza Przysuchy
w dniu 19.07.2014 roku Przysuchę
odwiedzi „Lato z Radiem”.
Podpisana została już umowa pomiędzy
Gminą i Miastem Przysucha a Dyrekcją
Polskiego Radia w tej sprawie. Umowa
przewiduje bezpośrednią audycję na antenie Polskiego Radia Program I w dniu
19.07.2014 roku, w godzinach 9:00- 13:00.
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Antropologiczne badania w Przysusze

Wiele atrakcji oraz koncert finałowy rozFot. Archiwum. Uczestnicy badań.
poczynający się od godziny 16:00, w którym wystąpią znane zespoły jak: Maciej
aukowcy z Poznania
Pol – program dla najmłodszych, KOMBI
– ŁOSOWSKI, DE MONO i WILKI.
w naszym regionie
Już dziś serdecznie zaprasza Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha Tadeusz To- W dniach 3-12 kwietnia br. grupa stumasik. Szerzej na ten temat w następnym dentów, doktorantów i pracowników
numerze.
naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przeprowadziła antropologiczne badania terenowe w Przysusze i Szyw Wieniawie, oraz na stronie facebook dłowcu, w ramach projektu badawForum Młodych Ludowców Powiatu czego: „Praktykowanie krajobrazu
Przysuskiego. Wyniki zostaną podane na kulturowego. Lokalne i regionalne
Pierwszym Powiatowym Dniu Mamy wymiary zjawiska na przykładzie
i Taty, „Mamo, tato- dziękuję”
społeczności z południowego Mazoww Wieniawie po informacji telefonicznej sza”.
o dacie, a także godzinie.
Zadanie polegało na dokumentacji
Nagrodami w konkursie jest:
fotograficznej oraz zapisie rozmów
• Kolacja dla 1 pary w Pałacu
z mieszkańcami na tematy związane
• Domaniowskim w Konarach.
z dziedzictwem kulturowym, poczu• Kolacja dla 1 pary w restauracji 		 ciem tożsamości, definiowaniem i poMaxima w Wolanowie.
strzeganiem lokalności oraz określeniu
• Kolacja dla 1 pary w restauracji 		 stosunku do lokalnego dziedzictwa
Ostoja w Zawadach.
kulturowego. Zdobywaniu informa• Kolacja dla 2 par w Dworku
cji w trakcie badań terenowych służył
Zbożenna.
kwestionariusz, składający się z czte• Bony dla 3 par do SPA 		
rech części. Pierwsza część dotyczyła
w Manor House w Chlewiskach.
rodziny, dzieciństwa oraz zwyczajów
Regulamin konkursu dostępny jest i tradycji. Złożona była z dwunastu
na facebook: https://www.facebook. pytań pozwalających informatorom na
com/pages/FML-Powiatu-Przysu- dość swobodną narrację na temat dzieskiego/540281736091303?ref=hl
ciństwa, szkoły, pochodzenia rodziny,
Więcej informacji można uzyskać a także sposobu obchodzenia świąt.
pod nr tel. 785-052-754.
Druga część poruszała tematykę miej-
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Uwaga konkurs!

P

rezes ZP Forum Młodych Ludowców
Powiatu Przysuskiego Kamil Kapusta
ogłasza konkurs dla wszystkich mieszkańców powiatu przysuskiego powyżej
18 roku życia. Konkurs polega na tym, żeby
przygotować pracę z odpadów ekologicznych w dowolnym formacie związaną
z tematem: „Mamo, tato – dziękuję”.
Pracę należy przysłać na podany adres:
Prezes ZP Forum Młodych Ludowców
Powiatu Przysuskiego
Kamil Kapusta ul. Legionów Polskich
5m.27, 26-400 Przysucha.
Pracę przyjmujemy od 15.05 – 15.06.2014r.
(decyduje data stempla pocztowego),
praca musi być podpisana imieniem,
nazwiskiem, miejscowością i numerem
telefonu. Dane osobowe uczestników
będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody głównej. Najlepsze prace zostaną
zaprezentowane podczas Pierwszego Powiatowego Dnia Mamy i Taty, „Mamo,
tato- dziękuję”
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scowości i lokalności; składała się
z dziewiętnastu pytań mających
sprawdzić, co mieszkańcy sądzą
o miejscowości, czy w ich odczuciu
Przysucha i okolice są miejscami atrakcyjnymi kulturowo i turystycznie, jak
wygląda życie w danej miejscowości
i koegzystencja z innymi mieszkańcami. Większość pytań miała tu charakter
uzupełniający, polegały one na dopytywaniu respondentów. Trzecia część
kwestionariusza dotyczyła regionu
i wielokulturowości, zawierała dwanaście pytań, które sprawdzały wiedzę
mieszkańców na temat regionu, lokalności, kwestii religijnych oraz tego,
w jakim stopniu respondenci są świadomi różnorodności kulturowej i przynależności narodowej czy religijnej.
Ostatnia część zawierała dwanaście
pytań dotyczących pamięci jednostki
oraz pamięci miejsca. Miały one za zadanie sprawdzić wiedzę i świadomość
historyczną mieszkańców na temat
Przysuchy i południowego Mazowsza.
Studenci zostali podzieleni na trzy grupy: pierwsza grupa trafiła do instytucji kulturalnych w mieście, kolejna do
szkół, a trzecia do urzędów i stowarzyszeń. W każdej jednostce starano się
zrealizować modelowy kwestionariusz
i pozyskać kolejnych informatorów.
Podstawowymi pojęciami wyznaczającymi ramy realizowanych badań

były: lokalność, dziedzictwo, krajobraz
kulturowy, pamięć i miejsca pamięci
oraz wielokulturowość. Relacje z penetracji ziemi przysuskiej, ukazywały
się na bieżąco na blogu: www.przysucha2014.blogspot.com. Wkładano
tam ciekawe opisy prób nawiązania
kontaktu z mieszkańcami, fotoeseje
i fotorelacje np. „Transport ludu przysuskiego”, „Wierzenia ludu” oraz „Praca ludu”.
11 kwietnia w Muzeum odbyło się podsumowanie studenckiego projektu, na które przybyli
mieszkańcy
Przysuchy,
przedstawiciele urzędów, w których pozyskiwano relacje i realizowano projektowy kwestionariusz.
Efekty badań pokazano „na gorąco”
w postaci humorystycznych prezentacji multimedialnych. Studenci
w swoich wypowiedziach podkreślali bardzo życzliwą i gościnną postawę mieszkańców miasta i okolic,
ogromną wiedzę historyczną rozmówców, zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Pokłosiem badań terenowych mają
być raporty badawcze z Przysuchy, które prawdopodobnie zostaną
przedstawione w Przysusze podczas
tegorocznych Dni Kolbergowskich.
Agnieszka Zarychta-Wójcicka

Wycieczka uczniów z Klwowa do Warszawy

N

aukowa wyprawa do
stolicy

Uczniowie z Klwowa należący po
projektu edukacyjnego „Akademia
Uczniowska” uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy.
Pierwszym odwiedzonym miejscem
było Muzeum Techniki. Znajdujące
się tam wystawy przypominały wynalazki z minionych epok. Uczniowie
uczestniczyli również w lekcji poświęconej energii elektrycznej. Kolejnym
miejscem było muzeum Marii Curie
Skłodowskiej. Uwagę wielu uczniów
zwróciły nietypowe eksperymenty chemiczne, poznali właściwości soli

Fot. Archiwum.
Uczniowie z Klwowa mieli okazje poznać nowe rzeczy podczas wyprawy do Warszawy.

i przebieg reakcji chemicznych oraz życie Marii Skłodowskiej-Curie. Ostatnim
punktem wycieczki była Niewidzialna
Wystawa, dzięki której uczniowie mie-

li okazję poczuć się przez chwilę jak
osoby niewidome. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, choć nieco zmęczeni
i oszołomieni natłokiem wiadomości.

Opłaty za wodę i ścieki bez zmian

R

ada Gminy i Miasta Przysucha
podczas sesji 27 marca br. podjęła
uchwałę w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Przysucha.
Wniosek o utrzymanie do 30 kwietnia
2015 roku aktualnie obowiązujących taryf złożyło przysuskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Przypomnijmy, że aktualna wysokość opłat za pobór wody i odpro-

wadzanie ścieków obowiązuje od
maja 2013 r. Wówczas to, z powodu
wzrostu kosztów energii, cen części
i materiałów niezbędnych do prowadzenia modernizacji sieci wodno
– kanalizacyjnej, opłaty w przypadku gospodarstw domowych nieznacznie wzrosły. Dla pozostałych
odbiorców: firm, szkół, placówek
ochrony zdrowia pozostały niezmienione. Dziś, jak wyjaśnił Marek Kilianek prezes PGKiM, podjęte

w przedsiębiorstwie działania mające na celu obniżenie kosztów utrzymania spółki dały wymierne efekty.
Między innymi odnotowano spadek
ilości awarii, jak też, rezygnując
z zewnętrznych usługodawców
i wykonując wiele prac własnymi
siłami, zaoszczędzono środki finansowe. W tej sytuacji zasadne jest
utrzymanie wysokości opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków
bez zmian.

5

KLWÓW K U R I E R Z I E M I P R Z Y S U S K I E J

MAJ 2014 R.

Wizyta Jolanty Hibner

Będzie zielono

P

osłanka przyjechała
do Klwowa na zaproszenie
stowarzyszenia
pań

Stowarzyszenie Babska Rzeczpospolita gościła u siebie Jolantę
Hibner, posłankę w Parlamencie
Europejskim. Spotkanie przebiegło
w niezwykle miłej i ciepłej atmosferze.
Jolanta Hibner opowiadała o pracy w Parlamencie Europejskim,
o decyzjach, jakie zapadły w ostatnim czasie. Pani poseł z zawodu jest
inżynierem środowiska i nie ukrywała w rozmowie, że jej jako inżynierowi tematy gospodarcze są bardzo
bliskie, dlatego poświęca im bardzo
dużo czasu i energii. Tym bardziej,
że w istotny sposób dotyczą one naszego kraju.
- Najbardziej utkwiły nam słowa,
kiedy pani poseł powiedziała ,,Dla
mnie to nie bycie politykiem jest najważniejsze, ale to co mogę zrobić dla
zwykłego człowieka wykonując swój
mandat posła” – opowiada Dorota
Macierzyńska, szefowa stowarzyszenia.
Poseł bardzo uważnie zapoznała się
z działalnością stowarzyszenia. Panie
specjalnie dla gościa zaprezentowały program artystyczny. Na koniec
działaczki stowarzyszenia otrzymały
prezenty. Wszyscy umówili się też na
kolejne spotkanie już w czerwcu.

Fot. Archiwum.
Nowe drzewa zasadzono
przy ulicy Opoczyńskiej w Klwowie.

Z

Fot. Archiwum. Panie z Rzeczpospolitej Babskiej zaprezentowały pani poseł swój program artystyczny.

- Obecność u nas tak znakomitego
gościa dowiodła tego, że podejmowane przez nas działania są szansą
na rozwój aktywności społecznej,
a efekty naszych działań cieszą się
uznaniem i są widoczne już szeroko
znane – dodaje pani prezes.
Spotkanie to niewątpliwie było dla
pań z Babskiej Rezczpospolitej fascynującym doświadczeniem i zarazem okazją do przybliżenia wiedzy
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Stresowali się na egzaminie

Fot. Archiwum. Wszyscy uczniowie klasy trzeciej gimnazjum pisali egzamin.

J

ak płynie prąd?

Od pytań z historii i języka polskiego
rozpoczęli egzaminacyjny maraton
uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Klwowie.
Do egzaminu przystąpiło 32 uczniów
klasy III gimnazjum .Wynik gimnazjalny ma istotny wpływ na dalsze losy
edukacyjne uczniów, którzy coraz częściej wybierają szkoły podadgimnazjalne o wyższym progu punktowym.
23 kwietnia o godz. 9.00 uczniowie pisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie, później, po krótkiej przerwie o godz. 11.00 z języka polskiego.
W pierwszej części mieli odpowiedzieć
na 24 pytania z dziejów Polski i świata
od starożytności do I wojny światowej.
W opinii uczniów test nie był bardzo
trudny, lecz wymagał koncentracji
i dość szybkiej pracy – 20 stronicowy
arkusz należało rozwiązać w ciągu
60 minut. Egzamin z języka polskiego
w znacznej części opierał się na frag-

mencie tekstu Ryszarda Kapuścińskiego „Heban”. Arkusz obejmował 22 zadania, na jego rozwiązanie uczniowie
mieli 90 minut. Jednym z istotniejszych
zadań było zadanie ostatnie – tworzenie własnego tekstu. Uczniowie pisali
rozprawkę na temat „Ciekawość – ułatwia czy utrudnia życie?”.
- Forma wypowiedzi bardzo nam odpowiadała, choć sam temat wcale nie
był łatwy, ponieważ należało wskazać
argumenty na podstawie literatury,
a my, lektury czytaliśmy raczej niechętnie – mówią uczniowie.
Drugi dzień egzaminów rozpoczął
się od testu z przyrody, który zdaniem piszących był bardzo trudny, szczególnie dużo kontrowersji
wzbudziły pytania z biologii. Jedno
z zagadnień dotyczyło przepływu
prądu. Kolejny test w tym dniu dotyczył matematyki i zdaniem uczniów
był nawet nieco łatwiejszy niż przyrodniczy.
Wszyscy młodsi koledzy życzyli
trzecioklasistom powodzenia!

Fot. Archiwum. Spotkanie z posłanka Danutą Hibner odbyło się w przyjaznej atmosferze.

akończyła się w Klwowie wycinka starych drzew, często chorych
i obumarłych. Na ich miejsce posadzono nowe drzewka.
Ekipy wycięły łącznie 53 lipy wzdłuż
ulicy Opoczyńskiej. Często drzewa te
kolidowały z infrastrukturą, częściowo
spróchniałe konary groziły upadkiem
i przypadkowym zranieniem. Także
korzenie drzew niszczyły nawierzchnię. W miejsce wyciętych drzew zostało
nasadzonych 60 sztuk klonów pospolitych. Są to mrozoodporne odmiany
klonu, o niewielkich wymaganiach
glebowych i łatwe w uprawie. Drzewo
dobrze znosi warunki miejskie. Odmiana szczepiona na pniu doskonale
sprawdza się zarówno w dużych, jak
i małych ogrodach. Dzięki cięciu można
nadać jej na przykład kulistą, efektowną formę korony.
Urząd Gminy zwraca się nie tylko do
mieszkańców naszej gminy, by zwracać uwagę na wandali dewastujących
drzewa oraz zieleń. W wypadku, kiedy
jesteśmy świadkami takiego zdarzenia
– trzeba reagować, lub informować natychmiast policję.
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Odnieśli sukces w Rolnictwie
M

istrzowie
Agroligi 2013 pracują
i mieszkają w Komorowie
na terenie gminy Wieniawa
Właściciele 36-hektarowego gospodarstwa ogrodniczego w Komorowie pod Wieniawą - Monika
i Tomasz Bankiewiczowie zostali
mistrzami krajowymi rolnictwa
w ogólnopolskim konkursie Agroliga 2013. Puchar i list gratulacyjny
otrzymali z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas
uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Państwo Bankiewiczowie zajmują
się także szkółkarstwem oraz tłoczeniem soków.
- Jesteśmy trzecim już pokoleniem
sadowników, a czwarte pokolenie
zaczyna wdrażać się do zawodu.
Większość polskich gospodarstw sadowniczych jest na bardzo dobrym
poziomie, a nasze owoce chętnie
kupowane są za granicą – stwierdził
mistrz polskiego rolnictwa Tomasz
Bankiewicz.

PODZIĘKOWANIE
PREZYDENTA

OD

Organizatorom konkursu oraz polskim rolnikom i sadownikom dziękował prezydent Bronisław Komorowski.
– Chciałem podziękować za ogromny wkład nie tylko w unowocześnienie myślenia o polskiej wsi
i rolnictwie, ale także za wkład
w budowanie naszego wewnętrznego przekonania, że bardzo wiele
potrafimy i możemy – powiedział
Komorowski.
Dodał, że wieś, rolnictwo i przemysł
przetwórczy to miejsca w polskiej
rzeczywistości, gdzie widać ogromne zmiany.
Agroliga to konkurs, w którym nagradzane są gospodarstwa rolne
i firmy produkujące żywność. Celem
jest promowanie rolników oraz producentów na konkurencyjnym rynku. Organizatorami są Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
a na szczeblu krajowym redakcja rolna I programu publicznej telewizji
we współpracy ze Stowarzyszeniem
AgroBiznesKlub

łożył je dziadek pana Tomasza – Jan
Bankiewicz wraz z żoną Kazimierą. W latach 60-tych gospodarstwo
przejął ich syn Janusz, który wraz
z żoną Janiną zaczął przekształcać
gospodarstwo na szkółkarsko–sadownicze. Każde pokolenie wniosło znaczący wkład do gospodarstwa, dzięki czemu jest ono obecnie
sprawnie działającą rodzinną firmą.
Dziś wchodzi w skład Grupy Producenckiej Skowronki – która jest
wspólnym przedsięwzięciem 24 gospodarstw sadowniczych ziemi grójeckiej i radomsko-przysuskiej.
W roku 2012 w gospodarstwie Bankiewiczów rozpoczęto produkcję
naturalnie tłoczonych mętnych soków jabłkowych - Smaczek z Doliny
Radomki. To 100 procentowy sok
jabłkowy, bez dodatku wody, cukru
i substancji konserwujących.
Rozwój gospodarstwa Bankiewiczów wpłynął pozytywnie na innych
sadowników z regionu, którzy poszli
za ich przykładem. Teraz coraz więcej rodzin decyduje się na powiększanie sadów.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Monika Bankiewicz została również uhonorowana odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”. To
ogromne wyróżnienie za pracę kobiety w gospodarstwie rolnym.
- Kobiety schodzą zawsze na drugi
plan, ale rolnik – mąż nie miałby tyle
czasu na pracę w gospodarstwie, czy
w sadzie, gdyby żona nie zajmowała
się domem, dziećmi, całą biurokracją, która wkroczyła do gospodarstw
wiejskich i zajmuje dużo czasu –
usłyszeliśmy na miejscu.

Fot. Archiwum Prywatne. Monika i Tomasz Bankiewiczowie z Komorowa pod Wieniawą otrzymali puchar i list gratulacyjny
otrzymali z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

NASTĘPNE POKOLENIE

Fot. Archiwum Prywatne. Laureaci Agroligi 2013 podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Również najstarszy syn Państwa
Bankiewiczów – Michał odnosi sukcesy. Założył firmę AgroEnergia
z Komorowa i podczas tegorocznych Targów Sadownictwa i Warzywnictwa w Warszawie otrzymał
nagrodę im. profesora Szczepana
aństwo Bankiewiczobyć otwartym dla ludzi, posukces jest również ich sukcesem
Andrzeja Pieniążka za najbardziej
trafić skupiać ich wokół siebie.
a
my
w
tym
roku
reprezentowainnowacyjny korzystny dla ogrodwie to bardzo miła,
Nie można być w życiu egoistą
liśmy te gospodarstwa w Pałacu
nictwa, środowiska i społeczeństwa
rodzina.
- dobro wcześniej czy później
Prezydenckim.
produkt. Była to nagroda za prasę sympatyczna
powraca. Nie jest łatwą rzeczą
Jak
doszło
do
tego,
że
zostalizbierająco-rolującą, która umożli- Pomimo
nawału zajęć
pozyskać zaufanie innych osób,
ście państwo Mistrzami Agroliwia zebranie obciętych podczas ziznajdują chwilę czasu na
jednak nam się to udało, ludzie
gi 2013?
mowego cięcia drzew gałęzi, pędów
nam zaufali.
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
i liści w bele. Pozwala to na bardzo rozmowę
Rolniczego w Radomiu zgłosił - Państwo powiększacie swoje
wydajny sposób zbierania i magazygospodarstwo, czy przystęponasze gospodarstwo do konkursu
nowania gałęzi. Bele ze zwiniętych - Zdobyli Państwo tytuł Mistrzów
waliście do przetargu dotycząagroligi, co było dla nas dużym
pędów mogą zostać użyte na opał.
Kraju AgroLigi roku 2013. Czym
cego gospodarstwa w Borkowizaskoczeniem. W pierwszym etaMożna je spalać w specjalnych kojest dla Państwa to tak wielkie
LATA PRACY
cach?
pie były to eliminacje wojewódzwyróżnienie?
Początki powstania gospodarstwa tłach CO przystosowanych do spakie gdzie zajęliśmy I miejsce. - Przystępowaliśmy do przetar- To olbrzymia radość, satysfakcja
w Komorowie sięgają 1931 roku. Za- lania biomasy.
gu. Podejmując tą decyzję mieliJuż jako mistrzowie wojewódzi motywacja do dalszej pracy.
śmy na myśli przede wszystkim
cy startowaliśmy do konkursu
Możliwość przebywania w Pałacu
młodych ludzi, którym dając
o tytuł Mistrza Krajowego AgroPrezydenckim i otrzymanie prepracę i przekazując wiedzę
Ligi. Tutaj już wymagania były
stiżowej nagrody z rąk pana Premieliśmy szansę zatrzymać na
większe. Komisja konkursowa
zydenta, to niesamowite przeżynaszym terenie. Było kilka kryprzyjechała akurat w momencie
cie. Doceniono wielopokoleniową
teriów, które spełnialiśmy – jedzbiorów, miała możliwość zaobpracę naszej rodziny w gospodarnak cena stała się przeszkodą,
serwować nas w czasie najwiękstwie - pracę rolnika, który na co
którą nie mogliśmy przeskoszych prac. Komisji najbardziej
dzień zmaga się z przeciwnościaczyć. Przejęcie gospodarstwa
spodobało się to, że pracujemy
mi losu. Nie osiągnęlibyśmy taw Borkowicach dałoby szansę
rodzinnie. Sprawdzani byliśmy
kiego sukcesu, gdyby nie pomoc
na zatrudnienie kilkudziesiępod różnym kątem, choćby jak
wielu osób. Słowa wdzięczności
ciu osób. Chcieliśmy przywrópostrzegana jest nasza rodzina
kierujemy do członków naszej
cić świetność tego gospodarw środowisku, w którym mieszGrupy Producenckiej Skowronki,
stwa. Naszym marzeniem było
kamy. Jak wygląda współpraca
do osób, wspólnie z nami pracuutworzenie klas na przykład
z lokalnymi władzami, instytują i pomagają rozwiązywać nam
o profilu sadowniczym, upracjami, gospodarstwami.
nasze problemy. Mamy świadowa warzyw pod osłonami,
Tego typu nagrody bardzo bumość, że gospodarstw takich jak
Fot. Archiwum Prywatne. Prace w sadzie państwa Bankiewiczów.
uprawa papryki.
dują. Trzeba uczciwie pracować,
nasze w Polsce jest wiele – nasz

Doceniona praca rodziny
P
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Owocna współpraca z sejmikiem

Pamięć o Papieżu

S

ą pieniądze na inwestycje w gminie Borkowice

Dzięki owocnej współpracy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego
Gmina Borkowice mogła zrealizować
w latach 2011-2013 szereg inwestycji,
które poprawiły gminną infrastrukturę oraz wpłynęły na rozwój poszczególnych sołectw.
Urząd
Marszałkowski
dofinansował m.in. budowę sieci kanalizacyjnej
w Borkowicach - kwotą 2 mln zł, budowę dróg gminnych w Politowie, Borkowicach i Woli Kuraszowej - kwotą
150 tyś. zł. Współpraca w zakresie ochrony p-poż przyniosła dofinansowanie do
zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA w kwocie
80 tyś. zł oraz sprzętu dla czterech jednostek OSP w kwocie 47 tyś. zł. W latach
2011-2013 w Gminie Borkowice powstała nowoczesna baza sportowa w postaci
nowych boisk i placów zabaw. Urząd
Marszałkowski dofinansował kwotą
1,1 mln zł następujące zadania: budowa
boiska i placu zabaw w Radestowie, modernizacja stadionu w Ruszkowicach,
budowa boiska i skoczni w dal w Rzucowie, budowa kompleksu boisk ORLIK
2012 i placu zabaw w Ninkowie oraz
budowa boiska wielofunkcyjnego we
wsi Rudno. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim realizowane były również
małe projekty, dzięki którym dofinansowywane są Wakacyjne Festyny Rodzinne a w 2013 roku ukazał się przewodnik turystyczny po Gminie Borkowice.
Również w 2014 roku współpraca
z Sejmikiem Województwa Ma-

Fot. Archiwum. Program artystyczny zaprezentowano w 28 kwietnia.

W

Klwowie pamiętają
o naszym Papieżu

Piękny koncert poświęcony Janowi
Pawłowi II wysłuchali uczniowie,
nauczyciele i mieszkańcy Klwowa
w Zespole Szkół Samorządowych imienia Lotników Polskich w Klwowie.

Pielęgnują tradycje

Fot. Archiwum. Na zdjęciu Marszałek Adam Struzik i Wójt Robert Fidos.

w Rzucowie przy ul. Armii Krajowej,
modernizacja drogi dojazdowej do
Fot. Archiwum. Uczniowie i ich prace wielkanocne.
gruntów rolnych w Ruszkowicach
oraz budowa boiska do piłki nożnej
iecodzienna lekcja
dyk kl. III, 3 miejsce - (ex equo) Dawid
przy szkole w Borkowicach.
Nowakowski kl. I, Gabriela SzczepańGmina Borkowice liczy na dofinanw Kłudnie
ska i Patryk Kwiatkowski kl. III.
sowanie przez UM planowanych
w 2014 inwestycji na poziomie 700 tyś. zł. Jak co roku w Publicznej Szkole Pod- A w kategorii klas IV –VI zwyciężyły
stawowej w Kłudnie zorganizowano prace uczniów: 1 miejsce - Strasińska
Szkolny Konkurs Plastyczny na „Naj- Dominika kl. V, 2 miejsce – (ex equo)
Piotr Rokicki kl. IV i Weronika Fijołek
piękniejszą Ozdobę Wielkanocną”.
Konkurs nie mógł obejść się bez jaj kl. V, 3 miejsce – Aleksandra Smolarwielkanocnych. Uczniowie zdobili je ska kl. V
w różny sposób i różnymi technikami. Organizatorem konkursu była T. KopPocząwszy od malowania farbami, do czyńska z udziałem wychowawców.
naklejania z papieru, przypinania ce- Nauczyciele podkreślali, że Święta
kinów i układania we wzory wstążek Wielkanocne mają bogatą tradycję.
specjalnie upinanych szpilkami na sty- Wiele z tradycji wielkanocnych już zanika, jednak wiele z nich preferuje się
ropianowym jajku lub koguciku.
Konkurs odbył się w dwóch katego- nadal w polskich domach i szkołach.
riach wiekowych: w kategorii uczniów Zmienia się technika wykonywania
klas I – III i IV - VI szkoły podsta- „pisanek”, ale tradycja zdobienia jajka
wowej. Wszystkie prace ocenilo jury nadal pozostała.
konkursowe: Agata Borowiec, D. Ko- Dyrektorka szkoły Ewa Płosarek podziekowała wszystkim uczniom,
rycka, T. Kopczyńska.
Zwyciężyły prace następujących rodzicom i nauczycielom za zaangaFot. Archiwum. Stoisko Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”
uczniów w kat. I-III. 1 miejsce - Filip żowaną i twórczą pracę, oraz podtrzystanęło na targach „Agrotravel” w Kielcach.
Durka kl. III, 2 miejsce- Natalia Gie- mywanie tradycji.

zowieckiego, na czele którego stoi
Marszałek Adam Struzik pozwoli
na dalszy rozwój naszej gminy. Do
ważniejszych wspólnych inwestycji
w bieżącym roku zaliczyć należy:
zagospodarowanie placu przy dawnym Ośrodku Zdrowia w Borkowicach, rewitalizacja terenów zielonych

N

Lokalna Grupa Działania w Kielcach
„Wszyscy razem” na targach „Agrotravel”
Lokalna Grupa Działania „Wszyscy
Razem” uczestniczyła 13 kwietnia
w VI Międzynarodowych Targach
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
„Agrotravel” w Kielcach.
Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 150 wystawców oraz ok. 20 tysięcy odwiedzających, w tym wielu
gości zagranicznych, także z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich całej
Europy oraz z placówek dyplomatycznych.
Program targów obejmował, m.in.:
prezentacje wystawców krajowych
i zagranicznych, oferty atrakcyjnego
wypoczynku na wsi, liczne konkursy dla wystawców i zwiedzających,
jarmark rękodzielnictwa i wyrobów
artystycznych oraz potraw regionalnych z możliwością ich degustacji.
Stoisko Województwa Mazowieckiego tradycyjnie już zorganizowane
zostało przez Sekretariat Regionalny
KSOW oraz LGD „Razem dla Radomki”. Do współudziału w szóstej edycji targów LGD „Wszyscy
Razem” zaprosiło Zespół Ludowy
Przystalanki oraz Stowarzyszenie
„Przystalanie”. Stoisko, które Panie
zaprezentowały miało akcent Wielkanocny ze względu na zbliżające się
święta. Ponadto uczestniczki ubrane w stroje ludowe, serwowały regionalne specjały: pierogi z kapustą
i grzybami, kapustę z grochem, mazurki wielkanocne, ciasta. Na scenie
Województwa Mazowieckiego Panie

Program artystyczny „Przekroczyć
próg nadziei” zaprezentowali w szkole Jacek Kadis i Michała Dzik. Wszystko działo się w poniedziałek 28 kwietnia. W Arenie Klwów zgromadził się
tłum widzów, którzy w skupieniu
wysłuchali pięknych strof o naszym
Papieżu.

Fot. Archiwum. Lokalna Grupa Działania promowała nasz region.

z Zespołu zaśpiewały pieśni ludowe jak również pieśni wielkopostne.
Sympatyczna atmosfera oraz pyszne
jedzenie sprawiły, że odwiedzający
na dłużej zatrzymywali się przy na-

szym stoisku. Województwo Mazowieckie w tegorocznej edycji zajęło
III miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko, z czego jesteśmy bardzo
dumni.
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Uroczystość na Dzień Strażaka
P

odczas powiatowych
uroczystości w Gielniowie były podziękowania za służbę, odznaczenia i awanse

Msza święta odprawiona przez
księdza biskupa Henryka Tomasika, z udziałem przedstawicieli
samorządów gmin i powiatu była
głównym punktem obchodów strażackiego święta, jakie odbyły się
w niedzielę 4 maja. Nabożeństwo
zostało odprawione w intencji braci strażackiej.
Uroczyste obchody Powiatowego
Dnia Strażaka odbyły się w Gielniowie. Uroczystość rozpoczęła się od
zbiórki strażaków. Na uroczystości
zjawili się między innymi marszałek
Mazowsza Adam Struzik, wicemarszałek Leszek Ruszczyk, druh Zbigniew Gołąbek, Zastępca Prezesa
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych powiatu przysuskiego, byli też wójtowie
z gmin powiatu.
Po nabożeństwie w miejscowym kościele wszyscy przeszli pod nowy
pomnik Jana Pawła II, jaki został odsłonięty i poświęcony przy kościele
w Gielniowie.

Druga część obchodów rozpoczęła się od przeglądu pododdziałów
i odegrania hymnu państwowego,
została podniesiona flaga państwowa na maszt. Komendant Komendy
Powiatowej PSP w Przysusze, brygadier Władysław Piątkowski, przypomniał, że ostatnie lata nie szczędziły
zagrożeń mieszkańcom powiatu.
Komendant nadmienił, że z roku na
rok poprawia się stan wyposażenia
jednostek i jakość szkolenia.
Ważną częścią uroczystości było
wręczenie odznaczeń, wyróżnień
oraz awansów strażakom PSP na
wyższe stopnie.

Poznajemy nasze sołectwa: Ruszkowice i Borkowice
R

uszkowice – wieś znana już
w 1308 roku. Kronikarz Jan Długosz w opisie parafii.
Borkowice z XV wieku wymienia Ruszkowice Wielkie i Ruszkowice Małe.
W 1508r. Ruszkowice Wielkie i Rudno
były własnością Andrzeja Modliszewskiego, zaś Ruszkowice Małe i Kawy
Elżbiety z Ruszkowic. W XVII wieku
w Ruszkowicach działała szabelnia.
W 1797 roku we wsi było 36 domów
i 162 mieszkańców, a w 1880 roku
38 domów drewnianych, 7 murowanych i 534 mieszkańców. W okresie
międzywojennym folwark Ruszkowice należał do rodziny Dembińskich
z Borkowic. We wsi była cegielnia
dworska, gorzelnia, browar, młyn-wiatrak i karczma wybudowana w 1860r.
Do dziś zachował się budynek dworu
z początku XX wieku – murowany,
parterowy z podcieniem, od frontu
wspartym na słupkach. Dworek otaczają pozostałości parku z fragmentami
alei grabowej i kasztanowej. Od 1918
do 2012 roku funkcjonowała tu szkoła
podstawowa. W latach dwudziestych

XX wieku powstała Ochotnicza Straż
Ogniowa oraz Koło Rolnicze (1923r.),
a w 1937r. Koło Gospodyń Wiejskich
i Koło Rolnicze „Nowość”. W czasie II wojny światowej do aktywnych
działaczy podziemia należał Julian
Cios „Czajka” – kierownik szkoły powszechnej w Ruszkowicach. Pełniąc
funkcję kwatermistrza podobwodu
ZWZ- AK Borkowice „Bzura”, nadzorował magazyn z bronią, kierował
sprawami gospodarczymi, prowadził
kontrolę finansową i redagował informacje dla tajnej prasy. Podczas wojny
mieszkali w Ruszkowicach działacze
podziemia, nauczyciele – Jadwiga
i Marian Wróblewscy. Marian Wróblewski „Mewa” był od 1943 roku komendantem placówki AK Borkowice „Janina”. Jadwiga „Jawa” założyła
w Borkowicach Wojskową Służbę Kobiet. Małżeństwo prowadziło w Ruszkowicach, lekcje tajnego nauczania oraz
szkolenia dla sanitariuszy. W styczniu
1945r. ppor. „Mewa” został aresztowany
przez hitlerowców. Po wojnie państwo
Wróblewscy przyczynili się do wybu-

dowania szkoły w Pawłowie. W walkach
o Lwów w 1939 roku uczestniczył mieszkaniec Ruszkowic Walenty Pokora. Po
II wojnie światowej w Ruszkowicach wybudowano świetlicę wiejską z garażem dla
straży pożarnej. W 1994r. oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej.
W pobliżu świetlicy znajduje się figura
Matki Bożej. U stóp Maryi stoi orzeł polski.
Na pomniku napisano:
„Królowo Korony Polskiej
Dźwignij Twój Naród z upadku
I prowadź nas do zbawienia
O niepokalana!
Maryjo, Dziewico, o Niepokalana
Cała dziś Polska krwią, łzami zalane
Żebrze: cierniowy zdejm wieniec z mej
skroni
Włościanie wsi Ruszkowic
Ufni w opiekę Maryi
Najświętszej Matce
Wznoszą 1918 roku.
W czasie okropnej światowej wojny
Gdy się ważą losy naszego Narodu”
Po drugiej stronie widnieje napis:
Poświęcił X. Jan Wiśniewski Kon. Katedry
Sandomierskiej Proboszcz Borkowic

Idąc w kierunku Przysuchy, sto metrów
od świetlicy, widzimy ogromny przydrożny głaz z osadzonym metalowym
krzyżem. Na kamieniu odczytać można
napis: POLSKA 1918-1928.
Fundacja ta powstała z inicjatywy
ks. Jana Wiśniewskiego w 10 rocznicę odzyskania niepodległości. W 2011r.
w budynku szkoły podstawowej utworzona została Szkoła Muzyczna
I Stopnia im. Oskara Kolberga. Młodzież
i dzieci z powiatów przysuskiego i szy-

dłowieckiego doskonalą swoje umiejętności muzyczne w klasach: fortepianu,
skrzypiec, trąbki, saksofonu, tuby, perkusji, fletu, klarnetu i akordeonu. Od 1994r.
w Ruszkowicach działa klub piłki nożnej
Ruszcovia Borkowice, grający obecnie
w lidze okręgowej.
W świetlicy wiejskiej zorganizowana została w 2013 roku Izba Pamięci poświęcona historii Ruszkowic.
Robert Fidos
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Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach

Z

alecenia uprawowe –
część 1

Wiosenne przygotowanie gleby:
1 – badanie zasobności gleby w okresie luty-kwiecień korzystnie jest
wykonać analizę próbek gleby.
Próbki należy pobierać starannie wg zasad publikowanych na
stronach internetowych certyfikowanych laboratoriów. W skrócie
można podać , że 1 próbka powinna odzwierciedlać 1 stanowisko
uprawowe o podobnej historii
Fot. Archiwum. Kwitnąca papryka.
Fot. Archiwum. Tunel foliowy.
uprawy, historii nawożenia a także o wyrównanych cechach upramiejscu stałym co możemy przysowanie może nawet pogorszyć
wowych. Na stanowiskach nie- 2 – uprawki wiosenne.
śpieszyć podając dolistnie co
zdrowotność gleby ( np. SalmonelBezpośrednio po rozmarznięciu
wyrównanych należy oddzielnie
najmniej 1 raz w tygodniu nalozy ).
gleby korzystne jest jej okresowe
pobierać próbki z miejsc odmienwozy dolistne zawierające fosfor
Ciekawą technologią zapobiegaspulchnianie – kultywatorowanie
nych o ile producent chce poznać
w stężeniu 0,3-0,5 %. W tym
niu chorobom odglebowym jest
w celu napowietrzenia gleby co
ich zasobność.
celu należy zapoznać się z bopodawanie w okresie jesiennym
przyśpiesz jej osuszanie oraz naDo pobierania próbek glebowych
gata ofertą tego typu nawozów
preparatów zawierających szczegrzewanie się. Zazwyczaj zabieg
służy Laska Egnera a w przydostępnych w sprzedaży. Oprypy pożytecznej mikroflory, które
ten stosujemy 2-3 krotnie przed
padku jej braku w gospodarski preparatami zawierającymi
przyśpieszą mineralizację resztek
rozpoczęciem uprawy.
stwie można ją wykonać samemu
fosfor prowadzimy zawsze rano
pożniwnych .
W glebie, której temperatura podz rurki plastikowej lub metalowej,
od wschodu słońca do około goW okresie wiosennym zaleca się
niesie się na głębokości 10 cm
z której na odcinku 25 cm odcinadziny 10 rano zanim nagrzeją
stosowanie preparatów na bazie
powyżej 8C, zaczynają namnamy około ¼ cześć bocznej ściany
się liście roślin co zapobiega ich
grzybów z rodzaju Trichoderma
żać się pożyteczne mikroorganico ułatwia wyjmowanie profilu
oparzeniu.
bezpośrednio w trakcie prowadzezmy a produkty ich przemiany
glebowego pobieranej próbki.
Podawanie tego typu nawozów
nia kultywatorowania gleby przed
materii rozpuszczają zawarte
Próbka powinna się składać z co
dolistnych w okresie wieczorsadzeniem roślin.
w glebie składniki pokarmowe czynajmniej 7 losowo pobranych prónym lub nocami jest bezcelowe
Koszt takiego zabiegu na 1 ha
niąc je przyswajalnymi dla roślin.
bek częściowych, które następze względu na zastopowanie akuprawy to obecnie około 1 tysiąca
W szczególności dotyczy to fosfonie należy dokładnie wymieszać
tywności biochemicznej roślin.
złotych.
ranów.
i z tego przekazać do laboratorium
Nawożenie dolistne należy proZaobserwowano , że podawanie
Przyjmuje się , że dopiero po
jedna próbkę o masie około 1 kg.
wadzić aż do połowy czerwca
takich preparatów przez 2-3 se2 tygodniach od rozpoczęcia żyPróbka powinna być pobierana
i możemy je łączyć z równoczezony uprawowe cofa w znaczący
cia mikrobiologicznego gleba jest
równomiernie z całego przekroju
snym zwalczaniem szkodników
sposób zmęczenie gleb prowadząc
gotowa do prowadzenia w niej
profilu glebowego do głębokości
( mszyce, wciornastki, przędziodo odbudowania równowagi miuprawy warzyw ciepłolubnych do
do 25 cm.
rek ) zgodnie z aktualnym prokrobiologicznej w glebie.
których należy papryka.
PRÓBKI
NALEŻY
BADAĆ
gramem ochrony roślin.
Zabieg taki pozwala także na
W CERTYFIKOWANYCH LA- 3 – przygotowanie tuneli foliowych
Rośliny dobrze ukorzenione
uniknięcie przeprowadzania koszdo sadzenia roślin.
BORATORIACH zazwyczaj są to:
odparowując wodę z liści same
townych zabiegów dezynfekcji
Przed wysadzeniem roślin w tuneOkręgowe Stacje Chemiczno-Rolpotrafią w znaczący sposób zachemicznej gleb.
le foliowe należy je starannie ponicze ( ich wykaz znajduje się na
pobiec powstaniu uszkodzeń
kryć folią ogrodnicza. W trym celu 5 – sadzenie roślin papryki.
stronach Ministerstwa Rolnictwa )
chłodowych.
Do sadzenia przeznaczamy jedynależy się zapoznać z bogata ofera także w: Laboratorium OgrodNiestety rośliny papryki nie ponie prawidłowo wyprodukowana
tą tego typu materiałów dostępną
niczym w Instytucie Orgodnictwa
radzą sobie e skutkami powodozdrową i przesortowaną rozsadę.
na rynku. Należy zaznaczyć , że
w Skierniewicach oraz w Laborawanymi przez działanie mrozu
Przed sadzeniem rozsadę należy
wszelkie dodatki uszlachetniające
torium Ogrodniczym Polskiego
...a tutaj przeciwdziałać możemy
zabezpieczyć poprzez oprysk donp. ograniczające skraplanie się
Związku Ogrodniczego w Plejedynie poprzez stosowanie różlistny preparatami miedziowymi
wody na ich powierzchni będą
szewie, ul. Targowa 1, 63-300 Plenych form ogrzewania lub ustaw stężeniu 0,3% co zabezpiecza roprawidłowo działały jedynie
szew.
wicznego deszczowania roślin
śliny przed ewentualnymi wczeprzez jeden sezon uprawowy przy
Koszt podstawowej analizy gleby
w trakcie przymrozków prowasnymi infekcjami odglebowymi.
prawidłowym ich założeniu na tuogrodniczej ( zawartość makrodzonego aż do momentu gdy
Należy także zabezpieczyć przed
nel.
składników + pH oraz zasolenie )
temperatura przekracza 4C.
wysadzeniem na miejsce stale sysPraktycznie należy założyć , że foto około 35 zł + Vat
W przypadku powstania uszkotem korzeniowy rozsady poprzez
lie o większej grubości, wytrzymaW laboratoriach tych można także
dzeń poprzymrozkowych kojej podlanie zarejestrowanymi prełości oraz lepszych parametrach
zlecić wykonanie zaleceń nawozorzystnym jest stosowanie prepaparatami chemicznymi ( Previcur,
przenikania światła fotosyntewych co z pewnością obniży koszratów antystresowych takich jak
Ridomil, Topsin ) lub preparatami
tycznie czynnego będą droższe od
ty nawożenia w gospodarstwie
Asashi czy Tytanit
mikrobiologicznymi na bazie Trifolii podstawowych. Także dobre
oraz da pewność uzyskania pra7 – wczesnowiosenna ochrona roślin
chodermy.
materiały zawierające stabilizatowidłowych i wysokich plonów.
– zazwyczaj jest prowadzona preSadzenie roślin należy wykonać
ry ograniczające niszczenie i fotoKolejne badania gleby należy
wencyjnie i jest łączona z dokarstarannie unikając nazbyt głębodestrukcję szczególnie o dłuższym
wykonywać co najmniej zaraz po
mianiem dolistnym fosforem.
kiego ich sadzenia. Sadzimy tak
okresie działania znacząco wpłypierwszych obfitych zbiorach paaby liścienie zawsze znajdowały Zwalczając choroby czy szkodniwają na koszt zakupu folii ogrodpryki na danym stanowisku.
ki i wybierając preparat należy
się ponad poziomem gleby.
niczej.
W gospodarstwach specjalistyczzwrócić uwagę na temperatury
Rośliny należy starannie obsypać,
nych takie badania są wykonywa- 4 – zapobieganie występowaniu chow jakich będzie on skuteczny
obcisnąć a po sadzeniu dokładnie
rób doglebowych.
ne co około 4 tygodnie i pozwala
oraz na to jaka jest minimalna
i obficie podlać.
W praktyce ogrodniczej najskuto na uzyskanie optymalnych
wymagana ilość cieczy roboczej
Kolejne podlewanie wykonujemy
teczniejszą metoda zapobiegającą
i możliwie najwyższych plonów
jaka powinna być wydatkowadopiero po kilku dniach tak aby
degradacji gleb jest prawidłowe
papryki.
stymulować rozrastanie się korze3-4 letnie zmianowanie. Jednak
Należy zaznaczyć , że wykonanie
na na jednostkę powierzchni.
ni roślin poprzez przymuszenie
na skutek występowania w uprawiosennej analizy gleby pozwala
Błędy popełniane na skutek nie
ich do poszukiwania wody w podwach pod osłonami monokultur
na uniknięcie wielu błędów naczytania i nie stosowania się do
łożu.
zaleca się producentom podawawożeniowych a także pozwala na
zaleceń zawartych na etykietach
Dopiero po 2-3 podlewaniach roznie co najmniej co 2 -3 lata obfitego
uzyskaniu znacznych oszczędnoinformacyjnych stanowią około
poczynamy podlewanie roślin linawożenia dobrej jakości oborści nakładów ponoszonych na za90% ogółu błędów popełnianych
niami kroplującymi.
nikiem lub stosowanie nawozów
kup nawozów ponieważ zazwyprzy prowadzeniu efektywnej
6 – zapobieganie przechłodzeniu
zielonych.
czaj przed wysadzeniem roślin
ochrony roślin a niestety zazwyroślin.
Maksymalne dawki obornika to
możemy podać doglebowo około
czaj obwinianymi są firmy farNajlepszym sposobem zabezpieokoło 15 kg/m2 uprawy.
70% niezbędnych składników pomaceutyczne oraz jakość stosoczającym wiosennym przechłoNależy zaznaczyć , że powszechkarmowych stosując nawozy typu
wanych środków chemicznych.
dzeniom roślin jest prawidłowe
nie stosowany kurzak – nie jest
rolniczego oraz nawozy tańsze
Powielanie błędów prowadzi do
i szybkie ich ukorzenienie na
substytutem obornika a jego stoo niższej rozpuszczalności.
uodparniania się szkodników

i chorób na preparaty oraz
znacznie podnosi koszty zabiegów ochrony.
8 – pierwsze nawożenie pogłówne,
Zazwyczaj rozpoczynamy po
około 10-14 dniach od posadzenia roślin.
Na plantacjach gdzie pobierano
i badano próby glebowe zazwyczaj ogranicza się takie nawożenie do podania na 1 ar uprawy
około 2 kg saletry wapniowej na
tunel wzdłuż rzędów roślin co
przyśpiesza budowę rozległego
systemu korzeniowego oraz do
podania około 1-2 kg Fosforanu
potasu poprzez linie kroplujące.
Kolejne dawki nawozów podajemy w pierwszym miesiącu uprawy raz w tygodniu w ilości 2-3
kg nawozów wieloskładnikowych o podwyższonej zawartości fosforu na powierzchnię 1 ara
( 100m2 )
9 – prawidłowe wietrzenie obiektów uprawowych.
Wietrzenie sprzyja aktywizacji
pracy roślin i powinno być prowadzone także w dni pochmurne.
Wietrzenie należy rozpoczynać
jak najwcześniej rano. Całkowite
zamknięcie tuneli powinno następować nie wcześniej niż 1 godzinę po zmroku. Zabezpiecza
to rośliny przed nadmierną wilgotnością powietrza oraz liści.
Unikać należy sytuacji, w której
zimny wiatr bezpośrednio owiewa rośliny. W tym celu stosuje się
na wejściach do tuneli specjalne
fartuchy ochronne zawieszone
1 m nad ziemia zainstalowane
tak aby po otwarciu drzwi tuneli
możliwe było jedynie ich wietrzenie w górnej części tunelu.
Fartuchy takie likwidujemy pod
koniec czerwca.
10 – formowanie rośliny.
Polega na szybkim ich podwiązywaniu do podpór w celu stworzenia wąskich szpalerów. W ten
sposób zapobiegamy zakleszczaniu się owoców a także docelowo uzyskujemy ograniczenie wybijania zbędnych pędów
bocznych które mogą jedynie
ogładzać zawiązki.
Podwiązywanie roślin rozpoczynamy w trakcie kwitnienia roślin
powyżej 2 rozgałęzienia. Korzystnym jest najpierw podwiązać rośliny niskie i silnie krzewiące się
z uwagi na ryzyko zakleszczania
a w dalszej kolejności podwiązujemy odmiany wysokie.
Opracował: Tomasz Marasik
Dalsze zalecenia opublikujemy
w kolejnym numerze.
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Piłkarska wiosna pełna zmian
P

rzed Oskarem kolejne
ważne spotkania

Bolesław Strzemiński jest od niespełna miesiąca nowym trenerem
MKS Oskar Przysucha. Zastąpił
Ryszarda Pomykałę, który po przegranych, pierwszych w wiosennej
rundzie IV ligi meczach, oddał się
do dyspozycji zarządu klubu.
Przypomnijmy, że już ostatni weekend marca nie był ta udany dla piłkarzy Oskara. Zanotowali drugą
porażkę w rundzie wiosennej, przegrywając na własnym boisku z Okęcie Warszawa 2:3. Bramki dla przysuszan zdobyli: Jaworski (80.), Najdzik
(90.). Następnie 5 kwietnia Oskar poległ w Raszynie z UKS-em Łady wynikiem 0:1. Gra zawodników Oskara
w tym meczu oceniona była wysoko,
ale w rezultacie zakończyła się porażką.
Po tej przegranej ówczesny trener
Oskara oddał się do dyspozycji zarządu klubu. Zarząd zdecydował
o zatrudnieniu Bolesława Strzemiń-

skiego, wcześniej trenera GKS Mazowsze Grójec.
- Ryszardowi Pomykale podziękowaliśmy za ogrom pracy, która doprowadziła drużynę do IV ligi, ale też
uszanowaliśmy jego decyzję. Odbyliśmy również motywacyjne rozmowy
z zawodnikami – powiedział nam
Tadeusz Rejmer prezes MKS Oskar.
– Mam nadzieję, że zła passa minie –
dodał prezes.
Kolejny mecz, 18 kwietnia był pięknym przedświątecznym prezentem
dla kibiców. Oskar wygrał 3:0 z GKS
Mazowsze Grójec. Bramki: Najdzik
(35.), Gil (56.), Książek (65.) Team
z Przysuchy nie dał szans przeciwnikom na jego własnym terenie.
Kolejny mecz to 26 kwietnia wygrana Oskara z PKS Radość ze świetnym wynikiem 5:1. Bramki: Skałbana
(5., 13., 36.), Obuch (46.), Najdzik (53.)
W maju MKS Oskar Przysucha spotka
się z: KS Ożarowianka, KS Drukarz
W-wa, MKP Pogoń II Siedlce, LKS
Sparta Jazgarzew, LKS Mszczonowianka i MKS Znicz II Pruszków.

Biegi w Lipinach

U

dane zawody sportowe

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych im. Lotników Polskich w Klwowie wzięli udział w powiatowych
zawodach w indywidualnych biegach przełajowych, które odbyły się
31 marca w Lipinach.
Spośród wszystkich startujących do kolejnego etapu międzypowiatowego zakwalifikowało się 21 uczniów, zarówno
z gimnazjum jak i podstawówki. Najlepszymi wynikami mogą poszczycić
się: Karolina Szmigiel, Cezary Korycki
oraz Patryk Łukasik. Zajęli oni pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych.
W etapie międzypowiatowym, który
odbył się 10.04.2014r na terenie lotniska w Piastowie, spośród wszystkich
uczniów szkoły kwalifikacje do etapu wojewódzkiego uzyskało dwóch
uczniów: Patryk Łukasik i Natalia
Pogorzała. Patryk w swojej kategorii
wiekowej zajął trzecie miejsce, co jest
dobrym prognostykiem przed zawo-

Fot. Archiwum
Reprezentanci gminy Klwów wzięli udział
w biegach przełajowych w Lipinach.

dami wojewódzkimi. Za sukcesami
swoich uczniów stoją nauczyciele
WF-u z ZSS w Klwowie – Radosław
Stańczykowski i Szymon Głuch (na
zdjęciu z lewej).

Fot. Adrian Nitzki. Fragment spotkania MKS Oskar - GKS Mazowsze Grójec.

Program ogólny biegu:
8.30 – 9.15 - weryfikacja drużyn
przy muszli koncertowej w parku miejskim, w Przysusze; 9.30
- otwarcie biegu; 9.50 - start rocznika 2005 i młodsze /dziewczęta
– 0,6 km /; 10.00 - start rocznika
2005 i młodszych /chłopcy – 0,6
km /; 10.10 - start rocznika 2004 2003 /dziewczęta - 1,0 km/,\; 10.20
- start rocznika 2004 - 2003 /chłopcy - 1,0 km /; 10.30 - start rocznika
2002 – 2001 /dziewczęta - 1,0 km /;
10.40 - start rocznika 2000 – 1999
/dziewczęta - 1,0 km /,\; 10.50 start rocznika 1998 /dziewczęta
- 1,0 km /,\; 11.00 - start rocznika
1997 i starsze /dziewczęta - 1,0 km
/; 11.10 - start rocznika 2002 - 2001
/chłopcy - 1,5 km /; 11.25 - start
rocznika 2000 - 1999 /chłopcy – 1,5
km /; 11.40 - start rocznika 1998 /
chłopcy – 1,5 km /; 11.55 - start
rocznika 1997 i starszych /chłopcy
– 2,0 km /

Bieg “Szlakiem Walk Hubalczyków” Oświaty w Przysusze, 26-400 Przysucha, ul. Krakowska 35, faxem
W sobotę 17 maja na trasie Skrzyń- (0 48 ) 675 35 21, (0 48 675 21 06 lub
sko – Przysucha wyruszą uczestnicy e-mailem: pao@neostrada.pl, pao.
XXXIV Biegu „Szlakiem Walk Hubal- przysucha@wp.pl
Zgłoszenia należy przesyłać z poczyków”.
Celem biegu jest uczczenie 69. rocz- daniem ilości startujących dziewnicy zwycięstwa nad faszyzmem, cząt i chłopców w poszczególnych
pamięci działającego na terenie ziemi kategoriach. Uczestników biegu
przysuskiej mjr Henryka Dobrzań- obowiązuje posiadanie aktualnych
skiego ps. “Hubal” oraz popularyza- badań lekarskich, dokumentu tożcja biegania wśród młodzieży szkolnej samości oraz stroju sportowego.
i poznanie Przysuchy i jej okolic. Or- Transport i wyżywienie uczestnicy
ganizatorem biegu jest Urząd Gminy zapewniają sobie we własnym zakresie.
i Miasta w Przysusze.
Weryfikacja uczestników odbędzie się Współzawodnictwo indywidualne
17 maja 2014 r. przy muszli koncerto- będzie prowadzone w kategorii
szkół podstawowych, gimnazjalwej w parku miejskim,
nych oraz ponadgimnazjalnych.
w Przysusze, ul. Warszawska,
Współzawodnictwo
drużynowe
w godz. 830 - 915.
będzie
prowadzone
tylko
wśród
W biegu mogą wziąć udział wszyscy,
szkół
podstawowych
i
gimnaktórzy w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja br. prześlą zgłoszenia zjalnych. Przewidziano nagrody
na adres: Przysuska Administracja w każdej grupie wiekowej.
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Udany turniej siatkówki
Z

awody piłki siatkowej
zostały rozegrane
w Klwowie, na specjalnym
turnieju przygotowanym
przez młodych ludowców

Młodzi
ludowcy
zorganizowali
w Klwowie Charytatywny Turniej
Piłki Siatkowej pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
– Adama Struzika. Najlepszą drużyną
turnieju był Jaguar Wolanów.
Wszystkie mecze odbyły się w hali sportowej Arena Klwów. Na zaproszenie
Forum Młodych Ludowców Powiatu
Przysuskiego przyjechały drużyny
z całego regionu.

SPORT I POMOC

- Celem naszego turnieju była pomoc
materialna dla dwóch chłopców, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. I to nam się udało – mówi Kamil Kapusta, szef młodych ludowców.
W turnieju wzięły udział następujące
drużyny: Forum Mlodych Ludowców
Powiatu Przysuskiego, Rusinów, Jaguar Wolanów, UKS OLIMP Skaryszew,
UMCS Warszawa, Straż Przysucha.
Sędzią turnieju był Marian Bielawski.
Najbardziej zacięty mecz został rozegrany pomiędzy Jaguar Wolanów, a UKS
OLIMP Skaryszew. Na koniec był mecz
towarzyski: Forum Młodych Ludowców kontra Rusinów. Drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Piotra
Papisa wójta Klwowa.
Spotkanie zakończyło się następującymi
wynikami: 1. Jaguar Wolanów, 2 UKS
OLIMP Skaryszew, 3. Straż Przysucha,
4 UMCS Warszawa. Za najlepszych zawodników turnieju zostali uznani: Piotr
Skiba i Piotr Modrzecki.

KONKURSY Z NAGRODAMI
By uatrakcyjnić czas spędzony w Strefie
Kibica przygotowane zostały konkursy
z nagrodami. Każdy kibic mógł wziąć
udział w zabawie i wygrać atrakcyjne
nagrody takie jak: bon na pizzę, książki,
a także audiobooki. Zorganizowany był
także słodki poczęstunek dla wszyst-

Fot. Archiwum. Pamiątkowa fotografia – zawodnicy z dyplomami i pucharami.

kich, a także zdrowe soki i jabłka. Na
turniej przyjechało także stowarzyszenie
„Pozytywni” z Młodocina Większego
z Prezesem Mileną Lesiak. Prace wykonane przez uczestników stowarzyszenia
cieszyły się zainteresowaniem.
Organizatorzy turnieju podziękowali
fundatorom: wójtowi gminy Klwów
Piotrowi Papisowi, Prezesowi Zarządu
Miejsko Gminnego PSL w Przysusze
Markowi Turkowi, właścicielowi firmy
JAK-BET Mariuszowi Jakubczykowi,
właścicielowi firmy PPHU- Kamilowi
Kapuście, właścicielowi firmy Centrum
Ubezpieczeń PZU Marcinowi Kusztalowi, gospodarstwu sadowniczemu Tomaszowi i Monice Bankiewicz, krainie
zabaw „Gąska Balbinka” w Radomiu,
oficynie wydawniczej Impuls z Krakowa,
właścicielowi księgarni z Przysuchy Januszowi Buckiemu, Domu Wydawniczemu
PWN w Warszawie, pizzeri Vega w Przysusze, kinu Helios w Radomiu, cukierni
z Przysuchy „Pod Telegrafem”, właścicielowi zakładu piekarniczego z Odrzywołu
Józefowi Liwińskiemu, cukierni „Łabędzcy” z Przysuchy.
- Zachęcamy do współpracy, do odwiedzania profilu Forum Młodej Lewicy
Powiatu Przysuskiego, przed nami szereg ciekawych inicjatyw, miedzy innymi
15 czerwca mamy Pierwszy Powiatowy
Dzień Mamy i Taty – dodaje Kamil Kapusta.

Fot. Archiwum. Można było już tylko cieszyć się z nagród po meczu.

Turniej tenisa stołowego dla uczniów i dorosłych
N

a sali gimnastycznej Zespołu
Szkół
Samorządowych
w Klwowie odbył się 2 marca turniej
tenisa stołowego dla uczniów gimnazjum, szkół średnich oraz dorosłych.
Natomiast 4 marca w turnieju udział
brali uczniowie szkoły podstawowej.
Wśród gimnazjalistów najlepszym
tenisistą okazał się Grzegorz Kopaniewski, natomiast najlepszą tenisistką stołową została Kinga Frączak.
W kategorii szkół średnich oraz dorośli najlepszym tenisistą został Michał Dąbrowski a tenisistką Marzena
Sieczak.
W szkole podstawowej najlepszym
tenisistą był Bartłomiej Narożnik,
natomiast najlepszą tenisistką była
Dominika Strasińska.
Wyniki:
Seniorzy:
I miejsce – Michał Dąbrowski
II miejsce – Arkadiusz Sieczak
III miejsce – Michał Wzorek

Turniej tenisa stołowego odbył się w Sali Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.

Seniorzy kobiety:
I miejsce – Marzena Sieczak
II miejsce – Aneta Ogrodniczek
III miejsce – Anna Frączak
Gimnazjum chłopcy:
I miejsce - Grzegorz Kopaniewski
II miejsce – Marcin Sieczak
III miejsce – Dominik Wencel
Dziewczyny:
I miejsce – Kinga Frączak

II miejsce – Karolina Szmigiel
III miejsce – Izabela Kośla
Szkoła podstawowa chłopcy:
I miejsce – Bartłomiej Narożnik
II miejsce – Sebastian Furmański
III miejsce – Damian Kacprzak
Dziewczyny:
I miejsce – Dominika Strasińska
II miejsce – Natalia Narożnik
III miejsce – Julia Sobczak

Kinga Frączak zajęła I miejsce wśród gimnazjalistek.
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Szef kuchni poleca

-

R

ozmowa z Tomaszem Szymańskim,
szefem kuchni w Zajeździe Lwowskim

-

-

-

-

-

Został Pan kucharzem, a potem
szefem kuchni bo…
O wyborze drogi życiowej zdecydowały wspomnienia
z dzieciństwa i domu rodzinnego.
Jako mały chłopiec pomagałem
w domu podczas gotowania i zawsze sprawiało mi to ogromną przyjemność. Imponowało mi,
że można tworzyć fantastyczne kompozycje na talerzu, łączyć
smaki. Decyzję o pójściu do szkoły gastronomicznej podjąłem już
w połowie podstawówki. Wybrałem szkołę gastronomiczną
w Nowym Mieście nad Pilicą. Po
ukończeniu szkoły podjąłem pracę w czterogwiazdkowym Hotelu Ossa, kolejne doświadczenie
zdobyłem w Hotelu Magellan,
następnie w Dworze Polskim
w Potworowie. Obecnie pracuję
w Zajeździe Lwowskim w Klwowie.
Czy przygotowywanie posiłków
to dla Pana hobby, praca zawodowa, czy sztuka ?
Myślę, że to świetne pytanie, bo
wszystkie te trzy elementy połączyłem w jednym. Na pewno uważam, że gotowanie jak wiele innych
zawodów jest przede wszystkim
sztuką, a biorąc pod uwagę, że
moja praca zawodowa jest również
moim hobby, życiową pasją, to dostałem od życia szansę. Jak widać
wszystkie te elementy gotowania
mogą ze sobą współgrać.
Na ile w zawodzie szefa kuchni
ważne są umiejętności menedżerskie, na ile poczucie smaku, wyobraźnia?

W moim zawodzie zarządzanie
nie jest aż tak istotne. Dla mnie
najważniejsze cechy to: rewelacyjny smak i duża wyobraźnia. Sam
smak jest rzeczą indywidualną
i albo się go ma, albo nie. Chce się
układać dania albo korzysta się
z gotowych przepisów. Smak
można wprawdzie dokształcić,
ale to jest kwestia ciągłego poszukiwania. Ja ciągle poszukuje
nowych smaków i oryginalnych
receptur.
Co jest największym wyzwaniem w pracy w kuchni?
Najtrudniejsze jest mobilizowanie
się do tego, żeby nie stracić koncentracji. Z jednej strony, żeby nie
wpaść w rutynę, a z drugiej, żeby
sobie nie odpuszczać. Nawet jeśli
dzień jest gorszy, mniej osób na
sali, wszystko ma wyglądać tak,
jakby było tu 100 osób. Najtrud-

-

-

niej jest nie chodzić na skróty,
skoncentrować się na tym, żeby
wszystko wyglądało i smakowało
zawsze na 100 %.
Obecnie pracuje Pan w Zajeździe Lwowskim, co ceni Pan
w tej pracy najbardziej?
Myślę, że samo gotowanie i możliwość eksperymentowania ze
smakami. Ogromną satysfakcję
przynosi mi również zadowolenie naszych Gości. Komponując
menu zawsze zwracamy uwagę
na ich opinię. Aktualnie pracu-

jemy nad nowymi daniami aby
wzbogacić naszą ofertę kulinarną. W ten sposób chcemy zachęcić Gości do próbowania
lokalnych dań w wykwintnej
oprawie.
Zarówno podczas organizacji przyjęć weselnych jak i spotkań
biznesowych oraz innych imprez okolicznościowych, zawsze
dbamy o najwyższą jakość dań
oraz by zaskakiwały swym wykwintnym wyglądem i smakowały naszym Gościom.
Co poleca Pan Gościom w karcie
menu Zajazdu Lwowskiego?
Myślę, że mamy bardzo ciekawe
menu łączące różne tradycje 		
kulinarne.
Dania kuchni
Polskiej i europejskiej podane
są u nas w nowoczesnej odsłonie. To
wyróżnia nas
na lokalnym
rynku. Polecam
wyjątkowy
smak dań mięsnych i rybnych. Proponujemy m.in.
• Szpinakowe kluski półfran
cuskie podane z polędwiczką wieprzową w sosie kurkowym
• Płonący Udziec wieprzowy
z kaszą gryczaną i zasmażanym
kapuśniaczkiem
• Delikatny krem borowikowy
z grzankami ziołowymi w kompozycji jogurtu naturalnego
Szczególnie polecam moją specjalność, którą jest Filet z kaczki
w marynacie winno – rozmarynowej podany z ziemniaczkami
purre, karmelizowanymi bu-

raczkami w asyście pieczonych
jabłek.
Skoro Pan poleca, to poproszę
o najlepszy, autorski przepis na
filet z kaczki w marynacie winno
–rozmarynowej.
Oczywiście, już podaje.
Zaczynamy od przygotowania
marynaty, potrzebne nam są następujące składniki:
- 1 szklanka czerwonego wina najlepiej słodkiego
- 2-3 gałązki rozmarynu
- 2 gałązki świeżego tymianku
- sól, pieprz – do smaku
Łączymy wszystkie składniki.
Do tak przygotowanej marynaty wkładamy oczyszczony filet
z kaczki. Pozostawiamy w marynacie na
24 godziny.
Po wyjęciu z marynaty obsmażamy filet lewo – prawo na bardzo
rozgrzanym tłuszczu po czym pieczemy przez 40 minut w temperaturze 160°C.
W między czasie przygotowujemy
sos:
Do garnka wlewamy tłuszcz powstały podczas obsmażania kaczki
następnie redukujemy go (odparowujemy). Dodajemy naturalny sok
jabłkowy i miód – gotujemy przez
15 minut, zagęszczamy sos zawiesiną z mąki ziemniaczanej
i wody.
Tak przygotowany filet podajemy
z ziemniaczkami purre, karmelizowanymi buraczkami oraz pieczonymi cząstkami jabłek.
A jeśli coś Państwu nie wyjdzie –
zapraszamy do Zajazdu Lwowskiego – nam udaje się zawsze świetnie!
W następnym numerze postaramy
się Państwa zaskoczyć przepisem
na wyśmienity udziec wieprzowy.
Dziękuje za rozmowę

