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AGMINY:
• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa
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Hala oddana 
w Dzień Edukacji Narodowej

Gala finałowa plebiscytu 
„Szał zmian”

Ślubowanie pierwszoklasistów

Mistrzyni olimpijska 
Otylia Jędrzejczak gościem specjalnym 

w Nieznamierowicach

Z wizytą w Aniołowie
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SKUTECZNA INTERWENCJA
W trzecim numerze Kuriera Ziemi Przysuskiej napisaliśmy artykuł „Od-
rzywół  słono płaci  za wynajem garażu” od syna starosty Mariana Nie-
mirskiego. Okazało się,  że między gminą  reprezentowaną przez wójta 
Kmieciaka, a synem starosty Niemirskiego, już od 1 listopada 2011 roku 
za wynajmowanie garażu gmina – czyli wszyscy mieszkańcy, płaci 1200 
złotych miesięcznie. Być może,  że wójtowi Kmieciakowi  trudno  zrozu-
mieć, że taniej by było, gdyby gmina zakupiła garaże i szybko zakup by 
się  zamortyzował,  lub  też  ogłosić wynajem  za  jak  najmniejsze  pienią-
dze. Tymczasem, zamiast dbać o interesy gminy, lepiej dbać o interesy 
swoje i rodziny pana Niemirskiego. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że 
nie słychać było, żeby gmina komukolwiek składała taką ofertę i szukała 
garażu.  Również  wójt  Kmieciak  nie  informował  radnych  o  tym  fakcie. 
Po ukazaniu się artykułu ujawniającego patologię władzy, na sesji Rady 
Gminy Odrzywół rozwiązana została umowa dzierżawy z synem starosty 
Niemirskiego ze skutkiem natychmiastowym.

SKANDAL W ODRZYWOLE
Prokuratura Okręgowa w  Ra-
domiu rozpoczęła czynności 
procesowe w  sprawie niedopeł-
nienia obowiązków przez Wójta 
Gminy Odrzywół, poprzez za-
niżanie podatków od nierucho-
mości należących do Mariana N. 
oraz Marka T., tj. o przestępstwa 
z  art.231par.1 kk. Do Prokura-
tury Okręgowej w Radomiu, Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Warszawie oraz do Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 
w  Warszawie stosowne zawia-
domienia wysłał Urząd Kontroli 
Skarbowej w Kielcach.
Sprawą zarzutu o  niedopeł-
nienie obowiązków, postawio-
nego przez jednego z  radnych 
Rady Gminy Odrzywół Wójto-
wi Gminy, mieszkańcy powiatu 
przysuskiego żyją od kilku mie-
sięcy. Sprawa jak sprawa – wy-
dawałoby się, że jedna z  wielu, 
jakie toczą się w  urzędach i  in-
stytucjach. W  tym jednak przy-
padku jest inaczej. Ta nabrała 
specyficznego kolorytu, ponie-
waż dotyczy Mariana N., który 
pełni odpowiedzialną, publicz-
ną funkcję w  powiecie. W  opi-

nii mieszkańców zgłaszających 
problem do naszej redakcji, Ma-
rian N. powinien świecić przy-
kładem w rzetelnym rozliczaniu 
się z  podatków. Natomiast wójt 
gminy, jako przedstawiciel or-
ganu podatkowego powinien 
wziąć pod uwagę wnioski miesz-
kańców, skontrolować zgodność 
danych w  deklaracji ze stanem 
faktycznym i  wyjaśnić wątpli-
wości. Najwyraźniej żadna z za-
interesowanych stron tego nie 
zrobiła. Sprawa trafiła więc do 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w  Warszawie, do Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 
w  Warszawie, Urzędu Kontroli 
Skarbowej w  Kielcach, Urzędu 
Skarbowego w  Przysusze, no 
i  poprzez Prokuraturę Rejono-
wą w  Przysusze do Prokuratury 
Okręgowej w  Radomiu. Ta ma 
zbadać czy jest uzasadniony za-
rzut niedopełnienia obowiązków 
przez wójta gminy Odrzywół, 
polegający na zaniżaniu wyso-
kości podatku od nieruchomo-
ści, będącej własnością Mariana 
N. oraz Marka T., tj. o przestęp-
stwa z art. 231par. 1 KK i in.

 – Rozpoczęliśmy procesowe 
czynności przygotowawcze. 
Czekamy na wyniki kontroli 
skarbowej i wynik pomiaru nie-
ruchomości. Wtedy podejmiemy 
decyzję o dalszym postępowaniu 
– usłyszeliśmy od prokuratora 
Roberta Czerwińskiego z  Pro-
kuratury Rejonowej Radom – 
Wschód.
W  rozmowie z  mieszkańcami 
gminy sprawa wygląda zupełnie 
inaczej. – To skandal krzyczy 

jeden z  mieszkańców Wysoki-
na. – Podatek rolny to trzeba 
płacić nawet za piątą klasę, na 
której nawet żyto nie chce ros-
nąć, a kombajn za jednym prze-
jazdem kosi dwie działki, ale to 
urzędnikom nie przeszkadza 
tylko płacz i  płać. To są sk… – 
i  ucieka. Na odchodne dorzuca 
jeszcze ……., – Ale proszę tego 
nie piszcie.

G.M.
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Otwarcie boiska Orlik w Ninkowie w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012. Dofinansowa-
nie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 164 tys. zł.

90-lecie OSP w Borkowicach, przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego, Scania P-400.
Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 80.000 zł.

Inauguracja „Ławeczki Kolberga” w Przysusze

STARAM SIĘ ROBIĆ SWOJE
ROZMOWA Z LESZKIEM RUSZCZYKIEM, WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zbliżają się wybory sa-
morządowe, czas podsu-
mować obecną kadencję 
Zarządu Województwa. 
O  wykorzystaniu fundu-
szy unijnych oraz planach 
na przyszłość rozmawia-
my z  Wicemarszałkiem 
Województwa Mazowie-
ckiego Leszkiem Ruszczy-
kiem.
Panie Marszałku, podsumujmy 
realizację Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego (RPO 
WM) na lata 2007-2013 w  na-
szym powiecie. Jak to wygląda 
w liczbach ?
 – W  telegraficznym skrócie: 
w powiecie przysuskim podpisa-
no 13 umów o  wartości 65 639 
047,68 PLN, kwota dofinanso-
wania z Unii Europejskiej to 40 
606 442,48 PLN. Po pieniądze 
unijne sięgały przede wszystkim 
samorządy oraz ich jednostki or-
ganizacyjne, a  także Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w  Przysu-
sze, który pozyskał fundusze na 
informatyzację, modernizację 
obiektów i  zakup aparatu RTG. 
Samorządy składały projekty 
przede wszystkim na inwesty-
cje w  szeroko rozumianą infra-
strukturę: drogową i  społeczną 
– budowa, rozbudowa i  moder-
nizacja szkół i  przedszkoli, bu-
dowa nowoczesnej pływalni 
krytej, boiska sportowe wraz 
z  trybunami dla kibiców, bież-
nie i skocznie, place zabaw, par-
kingi. Ponadto powiat przysuski 
dzięki dofinansowaniu z  RPO 
WM utworzył elektroniczną 

platformę usprawniającą pracę 
urzędu, dzięki czemu poprawiła 
się jakość obsługi mieszkańców.
A  na jakie działania pozyska-
li dofinansowanie z  RPO WM 
przedsiębiorcy z powiatu przy-
suskiego?
 – Przedsiębiorcy, podobnie jak 
samorządy, pozyskane pieniądze 
przeznaczali na rozwój i podnie-
sienie konkurencyjności przed-
siębiorstwa na rynku. Były to 
tzw. ”twarde” inwestycje w  bu-
dowę hal magazynowo – war-

sztatowych, doposażenie biur, 
zakup nowoczesnych urządzeń, 
zakup środków trwałych.
W  minionym okresie progra-
mowania 2007-2013 samo-
rządy mogły korzystać także 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW). Jak 
w  tym zakresie podsumowałby 
Pan dokonania powiatu przy-
suskiego?
Niewątpliwie samorządowcy 
z  terenu powiatu przysuskiego 
pozytywnie wyróżniali się w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych 
z PROW-u. Wartość pomocy dla 
powiatu przysuskiego wynosiła 
31 339 149,54 PLN, co w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca powiatu 
daje kwotę 718 PLN. Dofinan-
sowanie uzyskały 82 projekty 
o  łącznej wartości 61 mln zł, 
z czego wartość dofinansowania 
wynosiła 32 mln zł. Efektem re-
alizacji PROW w powiecie przy-
suskim jest np. zbiornik wodny 

w  Rdzuchowie, oczyszczalnia 
ścieków w  Grabowej (gmina 
Potworów), przebudowa stacji 
uzdatniania wody oraz budo-
wa infrastruktury towarzyszącej 
w  miejscowości Kolonia Ossa 
i  Kłonna (gmina Odrzywół). 
W  ramach PROW-u  wybu-

dowano lub zmodernizowano 
w  sumie 15 świetlic i  domów 
kultury, m.in. w  Wymysłowie, 
Rozwadach, Rusinowie. Powsta-
ły obiekty sportowe i  place za-
baw – w Lipinach (gmina Odrzy-
wół), Potworowie, Radestowie, 
Rusinowie, Ninkowie. Uregu-
lowano także 5 km rzek, wybu-
dowano 12,2 km wodociągów, 
m.in. na terenie gminy Odrzy-
wół, w  miejscowościach Długa 
Brzezina i  Hucisko. Powstało 
17,8 km sieci kanalizacyjnej, 

m.in. w  Borkowicach, Klwo-
wie, Klwowskiej Woli, Lipnie 
i Skrzyńsku. W Rusinowie wraz 
z  siecią kanalizacyjną wybudo-
wano oczyszczalnię ścieków.
Te inwestycje robią wrażenie…
Tak, ale to nie wszystko. Samo-
rządy sięgały po pieniądze z kasy 
województwa na organizację 
imprez kulturalnych, promo-
cyjnych i  sportowych. Przykła-
dowo, dom kultury w Przysusze 
zorganizował Przysuską Ama-
torską Ligę Piłki Siatkowej oraz 
plener rzeźbiarski, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w  Wienia-
wie zrealizowała Film Doku-
mentalny w  Gminie Wieniawa, 
a  gmina Odrzywół zorganizo-
wała Noc świętojańską nad Pi-
licą. Z  ciekawszych projektów 
można wymienić także odnowę 
parku w  centrum miejscowości 
Klwów oraz modernizację Placu 
Kilińskiego i ulicy Warszawskiej 
w Odrzywole, czy też zorganizo-

wanie warsztatów edukacyjnych 
dla członków młodzieżowej or-
kiestry dętej szkół publicznych 
w  Potworowie pt. „Muzyka na 
całe życie”. Po dofinansowanie 
sięgały także parafie. Dzięki do-
finansowaniu z  PROW-u  wy-
konano prace konserwatorskie 
w zabytkowym kościele p.w. św. 
Macieja Apostoła w Klwowie.
 – Czy na podstawie powyż-
szych danych możemy stwier-
dzić, że beneficjenci częściej 
sięgają po środki unijne?
 – Zdecydowanie tak. Zarówno 
samorządy, jak i  np. przedsię-
biorcy przestali bać się środków 
unijnych, wręcz przeciwnie – 
obserwujemy profesjonalizację 
beneficjentów w  aplikowaniu 
o unijne dotacje. Samorządy za-
trudniają wykwalifikowanych 
pracowników, wysyłają ich na 
szkolenia, zwracają się o pomoc 
do instytucji doradczych, dzię-
ki czemu przygotowują coraz 
lepszą dokumentację projekto-
wą i  coraz sprawniej realizują 
i rozliczają swoje inwestycje. To 
pozwala z  optymizmem patrzeć 
na aplikowanie o  środki unijne 
w  nowej perspektywie finanso-
wej 2014-2020.
 – Podsumowując, jak zmienia 
się Pańskim zdaniem woje-
wództwo mazowieckie dzięki 

funduszom unijnym?
Dzięki funduszom unijnym 
dokonaliśmy jako Polska oraz 
jako województwo mazowieckie 
olbrzymiego skoku cywiliza-
cyjnego. Poprawiła się przede 

wszystkim infrastruktura, dzię-
ki czemu wzrosła jakość życia 
mieszkańców Mazowsza, w  cią-
gu ostatnich 7 lat powstały inwe-
stycje, które przeniosły nas, jako 
mieszkańców w XXI wiek.
 – Pomówmy teraz o  fundu-
szach unijnych na lata 2014-
2020. Na co mogą liczyć np. 
przedsiębiorcy z powiatu przy-
suskiego?
W przyszłym okresie programo-
wania funduszy unijnych na lata 
2014-2020 będzie duże wsparcie 
finansowe dla przedsiębiorców. 
W  ramach np. I  osi prioryte-
towej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego Innowacyjność 
i  przedsiębiorczość, wpierana 
będzie regionalna infrastruktura 
badawcza oraz przedsięwzięcia 
sprzyjające wzmocnieniu kon-
kurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw. Będą pieniądze 
na tworzenie przyjaznych wa-
runków dla gospodarczego wy-
korzystania nowych pomysłów, 
na wspieranie międzynarodo-
wych powiązań gospodarczych 
oraz wzmocnienie dostępu do 
wysokiej jakości usług instytucji 
otoczenia biznesu.
 – A samorządy będą mogły li-
czyć na dofinansowanie swoich 
działań w przyszłym RPO WM?
 – Oczywiście, ze tak. Będą fun-
dusze na inwestycje mające na 
celu zapobieganie katastrofom 
naturalnym i  minimalizowanie 
ich skutków, w  tym np. na roz-
wój systemów małej retencji, 
zmniejszenie ilości odpadów 
składowanych na Mazowszu 
oraz zmniejszenie dyspropor-
cji w  dostępie do usług komu-
nalnych w  zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej w  ramach IV 
osi priorytetowej Gospodarka 

przyjazna środowisku i  społe-
czeństwu. W ramach osi priory-
tetowej V Rozwój regionalnego 
systemu transportowego będzie 
wspierane promowanie zrówno-
ważonego transportu i  usuwa-

nie niedoborów przepustowości 
w  działaniu najważniejszej in-
frastruktury sieciowej poprzez 
poprawę spójności sieci drogo-
wej z  siecią TEN-T oraz zwięk-
szenie dostępności wewnętrznej 
i zewnętrznej regionu.
 – Jakie są Pańskie plany na 
przyszłość?
Funkcja Wicemarszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego jest 
dla mnie wielką przyjemnością, 
ale i  odpowiedzialnością. Czte-
ry lata doświadczenia powo-
dują, że moja wiedza na temat 
problemów, z  jakimi trzeba się 
zmierzyć oraz sposobów ich 
rozwiązania jest coraz szersza. 
Jest jeszcze bardzo wiele do zro-
bienia w  regionie radomskim. 
Największym wyzwaniem jest 
pobudzenie wewnętrznego po-
tencjału naszego regionu, by stał 
się on bardziej konkurencyjny 
i  wkroczył na ścieżkę zrówno-
ważonego rozwoju. To się nie 
stanie samoistnie. Musimy skie-
rować większy strumień fundu-
szy strukturalnych ze szczebla 
wojewódzkiego, ale także rządo-
wego do regionu radomskiego 
przede wszystkim na inwestycje 
infrastrukturalne, takie jak ko-
lej, drogi, ale także wsparcie dla 
przedsiębiorców na inwestycje 
w  nowe technologie i  innowa-
cyjne produkty. Nasz region 
słynie z  przetwórstwa owocowo 
– warzywnego i  trzeba skupić 
się na rozwoju tego przemysłu. 
Chciałbym nadal służyć pomocą 
mieszkańcom naszego regionu. 
Oczywiście pod warunkiem, że 
ponownie mi zaufają.
 – Życzę Panu w  takim razie 
realizacji planów zawodowych 
i dziękuję za rozmowę.
 – Dziękuję bardzo.

Rozmawiała: Aneta Śledź
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Boisko sportowe w Rzucowie

Boisko i plac zabaw w Rudnie

Zagospodarowanie przestrzeni w Borkowicach

Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos

Rozmowa z  kandydatem na Wójta Gminy Borkowice oraz 
do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Robertem Fidosem

Prosimy kilka słów o sobie.
Mam 50 lat, mieszkam w Skrzyń-
sku wraz z żoną, córką i synem. 
Ukończyłem studia magister-
skie na kierunku historia, studia 
podyplomowe z  wychowania 
fizycznego oraz organizacji i za-
rządzania oświatą. Moją pasją 
jest historia regionu kielecko – 
radomskiego. Jestem doktoran-
tem wydziału humanistycznego 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, oraz autorem 
wielu opracowań historycznych 
i  przewodników turystycznych. 
W  latach 1994 – 2010 pełniłem 
funkcję dyrektora szkoły pod-
stawowej i  gimnazjum w  Bor-
kowicach. Od wielu lat jestem 
instruktorem ZHP oraz anima-
torem wydarzeń kulturalnych 
i  turystycznych. Współtworzy-
łem Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju i  promocji Gminy 
Borkowice oraz Towarzystwo 
Kulturalne im. Oskara Kolber-
ga w  Przysusze. Byłem autorem 
projektu herbu Gminy Borko-
wice oraz takich inicjatyw jak 
obchody 700-lecia lokacji Dóbr 
Rycerskich Borkowice, nadanie 
szkole w Borkowicach im. Janu-
sza Łąckiego, organizacji roku 
poświęconego sylwetce ks. Jana 
Wiśniewskiego czy wyjazdu do 
Katynia.
Jak trafił Pan w szeregi Polskie-
go Stronnictwa Ludowego?
W  1984 roku utworzyłem 
w  Ruszkowicach koło związ-
ku Młodzieży Wiejskiej, które 
po roku działalności zajęło III 
miejsce w  Polsce w  konkursie 
Najcenniejsza Inicjatywa Roku. 
W  wieku 21 lat zostałem rad-
nym GRN w  Borkowicach i  by-
łem nim do 1990 roku. Wspie-
rałem działalność LZS i  grałem 
w  reprezentacji piłkarskiej 
Ruszkowic. Moje chłopskie po-
chodzenie, w  sposób naturalny 
doprowadziło mnie do człon-
kostwa w PSL w 2002 roku. Być 
członkiem powstałego w  1895 
roku ruchu ludowego poczytuję 
jako zaszczyt i  naturalny obo-
wiązek wobec przodków miesz-
kających i  ciężko pracujących 

od co najmniej 300 lat w borko-
wickiej parafii. W latach 2003 – 
2010 pełniłem funkcję prezesa 
Zarządu Miejsko – Gminnego 
PSL
w  Przysusze. Wszystkie swoje 
umiejętności i pasje poświęciłem 
służbie dla lokalnej społeczno-
ści. Mam olbrzymi szacunek do 
chrześcijańskich korzeni i  war-
tości oraz do ludzi dla których 
słowa Bóg, Honor i Ojczyzna są 
wyznacznikiem życia i  służby 
publicznej. Wspierając listę PSL 
do Sejmiku wyrażam pragnienie, 
a żeby priorytety PSL Mazowsze 
na lata 2014 – 2020 były reali-
zowane przez przedstawicieli 
ruchu ludowego, wrażliwych na 
potrzeby środowiska wiejskiego.
W  ciągu czterech lat pełnienia 
funkcji Wójta Gmina Borkowi-
ce zmieniła swoje oblicze. Jak 
do tego doszło? Co udało się 
zrobić?
Moje spokojne usposobienie 
udzieliło się środowisku sa-
morządowemu. Zamiast walki 
i  pieniactwa przystąpiliśmy do 
współpracy różnych środowisk 
dla dobra lokalnej społeczności
i rozwoju gminy. Wspólnie orga-
nizowane festiwale, majówki, fe-
styny, uroczystości patriotyczno 
– religijne, kwesty na cmentarzu 
i  wycieczki to efekt współpra-
cy samorządowców, strażaków, 
harcerzy, seniorów, przedstawi-
cieli stowarzyszeń, szkół
i  parafii. Ta współpraca i  in-
tegracja to nasz wielki sukces. 
Utworzenie pierwszej w  Polsce, 
zorganizowanej na wsi szko-
ły muzycznej oraz gminnego 

10 priorytetów PSL Mazowsze na lata 2014-2020
1. Naprawimy Janosikowe!
2. Stworzymy nowe miejsca pracy!
3. Służba zdrowia na miarę potrzeb!
4. Zbudujemy mieszkania dla młodych!
5. Drogi, kolej, Internet!
6. Efektywnie wykorzystamy kolejne środki unijne!
7. Zbudujemy czyste i ekologiczne Mazowsze!
8. Zainwestujemy w mądrą energię!
9. Bezpieczna rodzina!
10. Edukacja i kultura dla każdego – niezależnie od wieku!.

przedszkola pozwoliło uratować 
budynki oświatowe oraz finanse 
gminy. Siedem nowych boisk, 
osiem placów zabaw, kanaliza-
cja, nowe drogi, piękne centra 
wsi w  Rzucowie i  Borkowicach, 
modernizacja oświetlenia, infor-
matyzacja Urzędu Gminy, pro-
jekty edukacyjne dla uczniów, 
dobrze wyposażone straże po-
żarne, publikacje o gminie, tabli-
ce pamiątkowe oraz wydarzenia 
kulturalne dopełniają listę dzia-
łań samorządu gminy. Nagrodę 
Lider regionu dla Gminy Borko-
wice w kategorii Wizytówka Re-
gionu dedykuję współpracowni-
kom, radnym, sołtysom
i  wszystkim którzy przyczynili 
się do tego sukcesu.
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Władze samorządowe gminy i miasta Przysucha w kadencji 2010 – 2014

O c e n y,  r e f l e k s j e  i   k a d e n c y j n e  s a l d o

Ga la  f ina łowa plebisc y tu „ Sza ł  Zmia n”

Zbliżają się wybory samo-
rządowe na następną ka-
dencję. Rada Gminy i Mia-
sta Przysucha odbędzie 30 
października ostatnią se-
sję w kadencji 2010 – 2014. 
Jakie były minione cztery 
lata? – pytamy Burmistrza 
Przysuchy Tadeusza To-
masika i  przewodniczące-
go Rady Gminy i  Miasta 
Leszka Wamila.
Tadeusz Tomasik Burmistrz 
Przysuchy: – Mijające cztery 
lata w historii gminy i miasta za-
pisały się zrealizowaniem wielu 
inwestycji w  każdej dziedzinie, 
społecznej, kulturalnej i  gospo-
darczej. Ich łączna wartość to po-
nad 30 milionów złotych, w tym 
17 milionów złotych samorząd 
pozyskał z  funduszy zewnętrz-
nych. Prowadziliśmy politykę 
inwestycyjną stabilną i  ukie-

runkowaną zarówno na potrze-
by miasta, jak i  poszczególnych 
miejscowości w  gminie. Były 
to lata pracowite dla radnych 
i  pracowników administracji 
samorządowej. Pracowite i  da-
jące wymierne efekty. Powstała 
strefa aktywności gospodarczej, 
gdzie wiele osób zorganizowało 
swoje miejsca pracy, przebudo-
wane zostały centra wsi: Skrzyń-
sko, Smogorzów i  Zbożenna, 
zyskując na funkcjonalności 
i  wizerunku, wybudowane zo-
stały nowe ciągi komunikacyjne 
i przebudowane ulice w mieście 
i drogi na terenie gminy.
Nie sposób w  jednej rozmowie 
wymienić wszystkie działania 
podejmowane przez samo-
rząd na przestrzeni ostatnich 
czterech lat. Zapisywane były 
skrzętnie na łamach Informato-
ra Przysuchy, a ja przypominam 
je w liście do mieszkańców – wy-
borców samorządowych władz 

inwestycji środkami z  zewnątrz 
i zwiększa szansę zarówno Gmi-
ny jak i  Powiatu na pozyskanie 
funduszy z  tzw. „schetynówek”. 
Gmina nigdy nie wyciągała ręki 
do powiatu o pomoc finansową, 
ale przypomnę, że właśnie Gmi-
na dofinansowywała już zadania 
powiatowe, np. remont siedzi-
by Komendy Powiatowej Po-
licji, dofinansowanie remontu 
Ośrodka Zdrowia w  Glińcu czy 
zakup tomografu komputero-
wego i wyposażenia dla diagno-
styki okulistycznej szpitala po-
wiatowego. A  zatem propozycja 
Gminy w  sprawie wzajemnego 
wsparcia finansowego wspo-
mnianych inwestycji drogowych 
nie była wyrazem złej woli, a ra-
czej sposobem na skuteczne po-
zyskanie środków z  zewnątrz. 
Nam zależy na przebudowie 
drogi powiatowej, bo przebie-
ga przez naszą gminę, a  Powia-
towi powinno chyba zależeć na 
przebudowie choćby ulicy Par-
tyzantów, która prowadzi do 
powiatowego szpitala. Realizację 
przebudowy ul. Warszawskiej 
rozpoczynamy. Przetarg na wy-
konawcę robót został ogłoszo-
ny. Saldo bieżącej kadencji oce-
niam jako dodatnie. Wiem też 
jedno: przyszło mi pracować ze 
świetnym zespołem ludzi, zna-
jących potrzeby mieszkańców 
i  rozumiejących uwarunkowa-
nia zewnętrzne, determinujące 
często realizację konkretnych 
zadań. Dziękuję radnym, sołty-
som, pracownikom administra-
cji samorządowej, instytucjom, 
organizacjom i  mieszkańcom 
za wsparcie, jakiego może sobie 
życzyć każdy gospodarz gminy.
Leszek Wamil przewodniczący 
Rady Gminy i  Miasta: – Pra-
cując w  samorządzie wcześniej 
jako radny, a w bieżącej kadencji 
jako przewodniczący Rady Gmi-
ny i  Miasta, mogę stwierdzić, 

że niezależnie od roli jaką się 
pełni, osiągany sukces jest wy-
nikiem zaangażowania i  pracy 
całego zespołu ludzi. Dziękuję 
moim kolegom radnym i  pra-
cownikom administracji samo-
rządowej za to, że tworzyliśmy 
wspólnie taki właśnie kolektyw, 
że potrafiliśmy dyskutować, po-
dejmować decyzje i  nigdy nie 
zapominać o  odpowiedzialności 
przed mieszkańcami. Dziękuję 
obecnemu Burmistrzowi za kon-
struktywną współpracę z  Radą, 
za wiedzę, którą się z  nami 
dzielił, za takt i  wysoką kulturę 
osobistą, z  jaką pomagał nam 
rozwiązywać trudne czy kon-
trowersyjne sprawy. Oceniam, 
że w  mijającej kadencji zrobili-
śmy naprawdę dużo, aby miasto 
i  gmina zmieniały swój wizeru-
nek na lepsze. Jestem nauczy-
cielem, a  sport to moja pasja 
i  zawodowa profesja. Dlatego 
wszystkie inwestycje, które zre-
alizowane zostały na rzecz po-
prawy stanu bazy oświatowej 
i  sportowej są dla mnie szcze-
gólnie ważne. W  2002 roku, 
będąc radnym zrobiłem analizę 
stanu bazy sportowej w  mie-
ście i  gminie. Czułem satysfak-
cję, że analiza ta została bardzo 
poważnie potraktowana przez 
Burmistrza Tomasika i  stała się 
podstawą do przyszłych działań 
w tym zakresie. Mamy dziś przy 
szkołach i  świetlicach wiejskich 
boiska z  bezpieczną nawierzch-
nią, nowoczesny „Orlik”, wyre-
montowane sale gimnastyczne, 
no i piękną halę sportową. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy to wi-
dzą i dzielą z nami dumę z tych 
osiągnięć. Bieżąca kadencja była 
kontynuatorem zrównoważonej 
realizacji inwestycji, potrzeb-
nych nam wszystkim, mieszkań-
com miasta i  poszczególnych 
miejscowości.

Przysuchy na kolejną kadencję. 
Odniosę się jedynie do jednej 
z  inwestycji – przygotowywanej 
przez wiele miesięcy począwszy 
od projektu, poprzez uregulowa-
nie wszystkich niezbędnych, wy-
maganych prawem formalności 
do ogłoszenia właśnie przetargu 
na wyłonienie wykonawcy. Mam 
na myśli przebudowę ul. War-
szawskiej oraz ul. Partyzantów, 
a  właściwie opatrzoną ostatnio 
kontrowersyjnymi komentarza-
mi propozycję Gminy w sprawie 
dofinansowania przez Powiat 
tego zadania. W  zamian, w  ra-
mach współpracy Gmina dofi-
nansowałaby przebudowę dro-
gi powiatowej biegnącej przez 
Smogorzów. Uważam, że nie 
ma nic zdrożnego w  propono-
waniu takiego rozwiązania, po-
nieważ udokumentowana w tym 
zakresie współpraca samorzą-
dów wpływa na wyższą ocenę 
wniosków o  dofinansowanie 

Wspaniały Pałac w  Rusinowie 
gościł uczestniczki projektu 
„I  Ty możesz zostać kobietą 
sukcesu” oraz zaproszonych 
gości na uroczystej gali.
Panie biorące udział w warszta-
tach z  cyklu „Styl życia” zapre-

zentowały efekty swojej kil-
kutygodniowej ciężkiej pracy. 
Przypomnijmy, iż uczestniczki 
projektu pod okiem dietetyczki 
korzystały z bezpłatnego pomia-
ru masy ciała. Indywidualnie dla 
każdej z Pań opracowano anali-

zę masy i  składu ciała a następ-
nie dobrano odpowiednie diety. 
Specjalistka fitness natomiast 
po osobistym wywiadzie z  każ-
dą z  Pań dobrała indywidualne 
zestawy ćwiczeń, w  zależności 
od tego jakie zgłaszały potrze-

by i  nad jaką partią ciała chcia-
ły popracować .Na koniec cyklu 
warsztatów specjalistki wybrały 
10 pa , które według nich najbar-
dziej efektywnie pracowały nad 
swoim ciałem i  wizerunkiem. 
Na wypełnionej po brzegi sali 
bankietowej, w blasku jupiterów 
nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu na najlepszą metamorfo-
zę. Zwyciężczynią została Pani 
Magdalena Marchewa, kolejne 
miejsca na podium przypad-
ły Pani Adriannie Dobrodziej 
oraz Pani Michalinie Woźniak. 
Zwyciężczyni konkursu otrzy-
mała z  rąk Pani Magdaleny Pec 
nagrodę w  postaci wyciskarki 
do owoców ufundowanej przez 
firmę Hurom Polska. Kolejne 
nagrodzone uczestniczki otrzy-
mały pakiet zabiegów kosme-
tycznych w gabinecie Oaza SPA 
Opoczno oraz talon na zakupy 

w  drogerii Jasmin w  Przysusze 
ufundowane przez właściciel-
kę „Oaza SAP Opoczno” Panią 
Małgorzatę Wdówkę. Ponadto 
wszystkie Panie uczestniczące 
w  metamorfozie otrzymały pa-
miątkowe kubki oraz parasole. 
Galę uświetniły występy zespołu 
„Przystalanki” oraz Stowarzy-
szenia „Babska Rzeczpospolita” 
z  Klwowa. – Bardzo się cieszę, 
że udało nam się zorganizować 
tak ciekawe przedsięwzięcie, nie 
byłoby to jednak możliwe bez 
pomocy ze strony właścicieli Pa-
łacu w Rusinowie, Pana Wojcie-
cha Bańki oraz Agnieszki War-
skiej – skomentowała główna 
pomysłodawczyni projektu „I ty 
możesz zostać kobietą sukcesu” 
– Pani Agnieszka Listkiewicz. 
Dodajmy, iż projekt realizowany 
jest w  ramach Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich.
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Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy 
i  Miasta Przysucha: – Marzenie wielu ludzi 
i moje osobiste się spełniło. Przysucha wzbogaciła 
się o kolejny, nowoczesny obiekt sportowy, który 
przez lata służyć będzie dzieciom, młodzieży i do-
rosłym. Wybudowanie tego obiektu jest zwień-
czeniem zadań inwestycyjnych, zrealizowanych 
przez samorząd gminy i miasta w bieżącej kaden-
cji. Dziękuję radnym za wspieranie mnie i wspól-
ną pracę nad realizacją tej wymarzonej przez nas 
wszystkich inwestycji. Dziękuję wykonawcy za 
ekspresowe i  bardzo rzetelne wykonanie robót, 
dziękuję wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowsza 
za zrozumienie i pomoc w pozyskaniu dofinanso-
wania budowy hali. Użytkownikom obiektu życzę 
wspaniałych wrażeń, niezapomnianych emocji 
i trwałych efektów w myśl przewodniego hasła dzi-
siejszej uroczystości: „Sport kształci umysł i  cia-
ło”. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim 
nauczycielom i  pracownikom oświaty, w  imieniu 
samorządowych władz gminy i  miasta, życzę po-
myślności w życiu osobistym i satysfakcji z wyko-
nywanego zawodu.

Hala oddana w Dzień Edukacji Narodowej
14 października br., w  Dzień 
Edukacji Narodowej, odbyła się 
w Przysusze uroczystość oddania 
do użytku nowo wybudowanej 
hali sportowej przy Publicznym 
Gimnazjum im. św. Stanisława 
Kostki. Obiekt powstał równo 
rok po podpisaniu umowy po-
między reprezentującym samo-
rząd gminy Przysucha Burmi-
strzem Tadeuszem Tomasikiem, 
a  reprezentującym wykonawcę 
prezesem Zarządu ROSA – BUD 
S.A. Ryszardem Stąpórem.
W  uroczystym oddaniu hali 
uczestniczyło wiele osób, w tym 
przedstawiciele samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego, rad-
ni gminy i  miasta Przysucha, 
przedstawiciele Mazowieckiego 
Związku Piłki Siatkowej oraz 
wykonawcy i oczywiście ci, któ-

rzy w tym dniu obchodzili swoje 
święto: nauczyciele przysuskich 
szkół. Gospodarzami uroczysto-
ści byli Burmistrz Gminy i Mia-
sta Przysucha Tadeusz Tomasik, 
dyrektor Publicznego Gimna-
zjum im. św. Stanisława Kostki 
Adam Pałgan i  gimnazjaliści, 
którzy uatrakcyjnili ten szcze-
gólny moment dla swojej szkoły 
i  dla całej społeczności gminy 
i miasta występem artystycznym 
i  inauguracyjnym meczem siat-
kówki. Mecz rozegrali gimna-
zjaliści z  Siatkarskiego Ośrodka 
Szkolnego. Wzruszającym ak-
centem był występ młodziut-
kiej wokalistki – uczennicy PSP 
1 – Amelki Sionek. Dziewczę-
ta prezentujące w  kowbojskich 
strojach taniec nowoczesny, 
siatkarzy z  ŚOS, rozgrywają-

cych swój pierwszy mecz przed 
tak liczną publicznością i  uro-
czą Amelkę śpiewająca w języku 
francuskim, nagrodzono wielki-
mi brawami.
Obiekt poświęcił ks. kan. Sta-
nisław Traczyński, a  na „dobry 
początek” zestawy piłek na ręce 
dyrektora Pałgana przekazali 
prezes PGKiM Marek Kilianek 
i  dyrektor PSP 1 w  Przysusze 
Grzegorz Jaszczura.
Hala spełnia wszelkie wymogi 
nowoczesnego obiektu sporto-
wego. Jest dobrze wyposażona, 
a  teren wokół niej został zago-
spodarowany na drogi dojazdo-
we, chodniki dla pieszych i par-
kingi. Całkowita powierzchnia 
zabudowy to prawie 2 tys. m. 
kw. Koszt inwestycji to ponad 
4,4 mln zł, z czego ponad jeden 

milion złotych gmina pozyskała 
w ramach dofinansowania środ-
kami z zewnątrz.
W  trakcie uroczystości Bur-
mistrz Tadeusz Tomasik wręczył 
zasłużonym nauczycielom na-

grody przyznane z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.
Uroczystość oddania hali prze-
biegała pod hasłem: „Sport 
kształci umysł i ciało”.

Adam Pałgan dyrektor PG im. św. Stanisława Kostki 
w Przysusze: – W imieniu własnym, nauczycieli i młodzieży wy-
rażam radość z powodu wybudowania hali sportowej. Od dwóch lat 
nasza szkoła realizuje projekt „Siatkarski Ośrodek Szkolny”. Dzięki 
tej inwestycji baza sportowa gimnazjum stwarza uczestnikom pro-
jektu i  wszystkim uczniom doskonałe, na najwyższym poziomie 
warunki do uprawiania sportu i  rozwijania sportowych talentów. 
Za tę inwestycję samorządowym władzom Przysuchy serdecznie 
dziękujemy.

Bożenna Pacholczak wiceprzewodnicząca Sej-
miku Województwa Mazowieckiego: – Takiego 
prezentu na Dzień Nauczyciela, jak ta imponująca hala 
sportowa wybudowana dzięki staraniom Burmistrza 
i  radnych, Mazowsze nie pamięta. Gratuluję samorzą-
dowcom przysuskiej gminy, a Burmistrzowi szczególnie, 
tak konsekwentnej i  efektywnej polityki inwestycyjnej. 
Gratulacje i życzenia, by hala służyła wszystkim miesz-
kańcom jak najlepiej, przekazuję też w  imieniu wice-
marszałka Mazowsza Leszka Ruszczyka.

Rafał Rajkowski dyrektor delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Rado-
miu: – Gratuluję Burmistrzowi Przysuchy oraz całej 
Radzie Gminy i  Miasta zrealizowania tak pięknej i  po-
trzebnej inwestycji. Dzięki waszym działaniom Przysu-
cha zapisuje się wśród gmin województwa mazowieckie-
go na wysokim miejscu.

Marek Bykowski, Polski Związek Siatkarski, 
dyrektor biura Siatkarskich Ośrodków Szkol-
nych: – Z satysfakcją uczestniczę w otwarciu hali i z sa-
tysfakcją patrzę na rozwijającą się działalność Siatkar-
skiego Ośrodka Szkolnego w  Publicznym Gimnazjum 
w  Przysusze. Warunków stworzonych młodzieży przez 
samorząd gminy do uprawiania sportu można poza-
zdrościć. Gratuluję.



6
CZŁONKOWIE KWW GMINY POTWORÓW RAZEM

KANDYDATKA Z  WYOBRAŹNIĄ – ROZMOWA Z  ALINĄ 
NOŻYŃSKĄ, KANDYDATKĄ NA WÓJTA GMINY POTWORÓW
16 listopada odbędą się wybo-
ry samorządowe. Wybierać bę-
dziemy między innymi wójtów, 
burmistrzów oraz radnych. 
W tym roku również w Gminie 
Potworów wyborcy będą mieli 
możliwość wyboru wójta oraz 
rady gminy.
Zbliżające się wybory rodzą 
dyskusje i  pytania na temat 
zmian jakie mogą po nich na-
stąpić. W jakiej gminie chcieli-
by żyć mieszkańcy i  co można 
zmienić, aby poprawić komfort 
życia. O tym oraz innych prob-
lemach lokalny rozmawiamy 
z kandydatką na Wójta Gminy 
Potworów Aliną Nożyńską.
Na początku proszę o przedsta-
wienie wyborcom swojej osoby 
oraz powodu kandydowania na 
stanowisko wójta.
Mam 36 lat. Urodziłam się i wy-
chowałam w Katowicach, ale od 
najmłodszych lat związana je-
stem z  Potworowem, gdyż stąd 
pochodzą moi rodzice.
10 lat temu założyłam rodzinę 
i  na stałe zamieszkałam w  Po-
tworowie. Tu wraz z  mężem 
Markiem wychowujemy 7 let-
niego syna.
Jestem absolwentką wydziału 
zarządzania w  GWSH w  Kato-
wicach z  tytułem magistra oraz 
kierunku pedagogika w  GWSP 
w  Mysłowicach. Od 10 lat pra-
cuję jako kierownik działu han-
dlowego w  prywatnej firmie, 
ponadto wraz z  mężem prowa-
dzimy gospodarstwo ogrodnicze 
specjalizujące się w uprawie pa-
pryki.
Jestem osobą otwartą, komu-
nikatywną, łatwo nawiązującą 
kontakty jak również zdyscypli-
nowaną, solidnie wykonującą 
powierzane obowiązki, umiejącą 
zorganizować pracę w grupie. 17 
lat doświadczenia w pracy zawo-
dowej dało mi solidne podstawy, 
aby móc z  powodzeniem stanąć 
na czele naszej gminy.
Decyzja o kandydowaniu rodziła 
się już od jakiegoś czasu, ale do-
piero w  momencie gdy pozna-
łam grupę młodych, chętnych 
do działania i znających potrze-
by i  problemy lokalnej społecz-
ności ludzi, zdałam sobie spra-
wę, że nie tylko ja dostrzegam 
potrzebę zmian w naszej gminie.
Jaka jest Pani wizja gminy?
Gmina to nie tylko wójt, gmina 
to także rada gminy, jej pracow-
nicy, sołtysi ale również wszy-
scy jej mieszkańcy. Dlatego też 
chciałabym być wójtem otwar-
tym w  pierwszej kolejności na 
potrzeby mieszkańców. Nie wy-
obrażam sobie braku komunika-
cji pomiędzy wójtem a przedsta-
wicielami poszczególnych wsi, 
czyli radnymi oraz sołtysami. 

Okręg wyborczy nr 10 – Sławo-
mir Michał Postek. Lat 31. Żo-
naty, jedno dziecko. Absolwent 
SGGW. Producent papryki.
Okręg wyborczy nr 12 – – Ro-
bert Rafał Woźniak. Lat 43. 
Żonaty, troje dzieci. Absolwent 
kierunku fitopatologii i  ochro-
ny roślin w  Akademii Rolniczej 
w Lublinie. Sadownik.
Okręg wyborczy nr 13 – Moni-
ka Tomczyk. Lat 25. Mężatka, 
jedno dziecko. Wykształcenie 
średnie. Pracuje w  firmie trans-
portowej.
Okręg wyborczy nr 14 – Leszek 
Michał Bankiewicz. Lat 42. Żo-
naty, pięcioro dzieci. Wykształ-
cenie zawodowe mechanizacja 
rolnictwa. Rolnik.
Pragnąc w  pełni realizo-
wać mój program wybor-
czy proszę o poparcie mo-
jej kandydatury również 
w  wyborach do Rady Po-
wiatu Przysuskiego z  listy 
KWW Przyszłość Powia-
tu.

Rozmawiała Redakcja

Jeżeli cele są wspólne, łatwiej je 
zrealizować.
Jakie cele ma Pani na myśli?
W  pierwszej kolejności chciała-
bym zaznaczyć, iż należy konty-
nuować projekty już rozpoczęte 
w  poprzednich latach, aby nie 
zaprzepaścić dotychczasowych 
dokonań. Mam tu na myśli po-
prawę działalności Gminnej 
Spółki Wodnej oraz dokończe-
nie inwestycji związanych z  ka-
nalizacją.
Ponadto mam szereg własnych 
pomysłów, które chciałabym 
zrealizować, to między innymi:
W obszarze rozwoju rolnictwa:
• Prowadzić przyjazną polity-

kę rolną pod hasłem „urząd 
przyjazny rolnikowi”, czyli 
dostęp do informacji oraz 
pomoc w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych.

• Promocja naszego regionu 
celem zwiększenia rynków 
zbytu na produkty rolne.

• Uskutecznienie działania 
Gminnej Spółki Wodnej.

W obszarze służby zdrowia:
• Modernizacja i  rozbudowa 

ośrodka zdrowia.
• Pozyskanie nowych lekarzy 

specjalistów.
• Ułatwiony dostęp do badań 

laboratoryjnych.
• Promocja działań prozdro-

wotnych.
W obszarze gospodarczym:
• Wspieranie i  współpraca 

z  lokalnymi przedsiębiorca-
mi.

W obszarze bezpieczeństwa:
• Poprawa bezpieczeństwa 

i  komfortu dzieci w  drodze 
do szkoły.

• Stwarzanie dobrych warun-
ków do aktywizacji i  roz-
woju działalności jednostek 
OSP.

• Modernizacja bazy lokalo-
wej strażnic.

W zakresie oświaty:
• Poprawa warunków lokalo-

wych PSP oraz gimnazjum.
• Utworzenie gminnego 

przedszkola.
W zakresie społeczno-kultural-
nym:
• Wspieranie oraz promocja 

lokalnych drużyn sporto-
wych.

• Ułatwienie dostępu do ist-
niejących obiektów rekrea-
cyjnych.

• Wspieranie i pomoc w zrze-
szaniu się mieszkańców.

• Tworzenie świetlic wiej-
skich.

Jak zamierza Pani zrealizować 
powyższe cele nie mając do-
świadczenia w kierowaniu gmi-
ną ?
To prawda, nie posiadam do-
świadczenia na takim stanowi-
sku, ale tak naprawdę zawsze 
zmiana pracy wiąże się z potrze-
bą nabycia nowych umiejętno-
ści. Kiedy podejmowałam swoją 
pierwszą pracę byłam „świeżo” 
po szkole, również nie miałam 
żadnego doświadczenia zawo-
dowego, ale determinacja w dą-
żeniu do celu sprawiły, że po 
siedmiu latach pracy mogłam 
objąć stanowisko kierownicze, 
na którym pracuję już ponad 
dziesięć lat.
Liczę również na współpracę 
oraz pomoc ze strony członków 
Rady Gminy oraz wykwalifiko-
wanych i  doświadczonych pra-
cowników Urzędu Gminy.
Korzystając z  okazji chciała-
bym przybliżyć postaci osób, 
które kandydują do Rady Gmi-
ny z  KWW Gminy Potworów 
Razem, tym samym prosząc 
o poparcie ich kandydatury.
Okręg wyborczy nr 1 – Łukasz 
Tomasz Chrząstowski. Lat 31. 
Żonaty, jedno dziecko. Inżynier 
informatyki stosowanej w Wyż-
szej Szkole Biznesu w Radomiu. 
Rolnik.
Okręg wyborczy nr 2 – Kazi-
mierz Stanisław Magdzicki. Lat 
60. Żonaty, dwoje dzieci. Wy-
kształcenie zawodowe rolnicze. 
Emeryt.
Okręg wyborczy nr 3 – Miro-
sław Michał Grzegorczyk. Lat 

53. Kawaler. Wykształcenie za-
wodowe. Producent papryki.
Okręg wyborczy nr 4 – Robert 
Kędzierski. Lat 38. Żonaty, 
dwoje dzieci. Technik mechani-
zacji rolnictwa. Przedsiębiorca.
Okręg wyborczy nr 5 – Anna 
Laskowska. Lat 28. Mężatka, 
jedno dziecko. Wykształcenie 
średnie techniczne. Pracuje jako 
Farmaceutka.
Okręg wyborczy nr 6 – Aneta 
Dorota Stefańska. Lat 35. Mę-
żatka, troje dzieci. Wykształ-
cenie zawodowe. Producentka 
papryki.
Okręg wyborczy nr 7 – Marcin 
Łukasz Milczarski. Lat 27. Żo-
naty, jedno dziecko. Absolwent 
Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Radomskiej. Operator 
maszyn CNC.
Okręg wyborczy nr 8 – Tomasz 
Gniadek. Lat 30. Żonaty, dwo-
je dzieci. Absolwent Wydziału 
Transportu Politechniki Ra-
domskiej. Hodowca ślimaków 
afrykańskich.
Okręg wyborczy nr 9 – Robert 
Mikołaj Łomża. Lat 42. Żonaty, 
czworo dzieci. Wykształcenie 
zawodowe. Rolnik.

Alina Nożyńska
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S z l a c h e t n a  P a c z k a  n a  t e r e n i e  P r z y s u c hy  i   o k o l i c
4 października po raz 
pierwszy w  Publicznym 
Gimnazjum im. św. Stani-
sława Kostki w  Przysusze 
odbyło się szkolenie dla 
wolontariuszy akcji „Szla-
chetna Paczka”, którzy 
będą działali na terenie 
Przysuchy i okolic.
 W  tym roku w  akcji w  Przysu-
sze uczestniczy aż 10 wolonta-
riuszy Szlachetnej Paczki oraz 
Lider. Liderem rejonu jest Rafał 
Kacperski. Wśród wolontariuszy 
jest również Justyna Dąbrow-
ska, która w  zeszłym roku była 
Liderem, a  podczas tegorocz-
nej edycji jest Koordynatorem 
Regionalnym woj. mazowie-

ckie II . Szkolenie, które odbyło 
się w  Publicznym Gimnazjum 
w Przysusze po rejestracji i roz-
mowie kwalifikacyjnej jest kolej-
nym etapem do współpracy ze 
stowarzyszeniem Wiosna – or-
ganizatorem akcji. Wolontariu-
sze zdobyli niezbędną wiedzę, 
która będzie im przydatna pod-
czas pracy: rozmowy
i spotkań z rodzinami oraz dar-
czyńcami. Szkolenie poprowa-
dziła Dagmara Górnik, młodszy 
trener wewnętrzny akcji „Szla-
chetna Paczka”.
 W  trakcie szkolenia trenerka 
nie tylko pokazała w  jaki spo-
sób działa Szlachetna Paczka, 
jak zachować się w  danej sytu-
acji, jak panować nad emocjami 
ale również zachęcała do udzia-

łu w  przykładowych scenkach, 
w  których uczestnicy szkolenia 
mogli wczuć się w sytuacje, jakie 
mogą ich spotkać podczas pracy. 
Ponadto szkolenie przygotowało 
również pod względem teore-
tycznym wolontariuszy z  rejo-
nu Przysucha i  okolice do testu 
wiedzy, który musi zdać każ-
dy, kto chce brać czynny udział 
w  poszukiwaniu pomocy dla 
potrzebujących rodzin. Test jest 
potwierdzeniem przygotowania 
ochotników do efektywnej i mą-
drej pomocy.
 Szczególne podziękowania 
w imieniu lidera rejonu Przysu-
cha i okolice oraz wolontariuszy 
„Szlachetnej Paczki” z  Przysu-
chy składamy na ręce Pana Dy-
rektora Publicznego Gimnazjum 

– Adama Pałgana za nieodpłat-
ne udostępnienie sali potrzebnej 
do przeprowadzenia szkolenia. 
Dzięki placówce możemy reali-
zować swoje działania nie mar-
twiąc się o miejsce do odbywania 
szkoleń. Podziękowania również 
składamy dla Pani Iwony Filip-
czak – kierownik internatu przy 
Zespole Szkół Nr 2 im. L. Sko-
wyry w  Przysusze za udostęp-
nienie miejsca w  Internacie na 
magazyn, do którego darczyńcy 
w  dniu finału 13 – 14 grudnia, 
przywiozą paczki dla potrzebu-
jących rodzin.
 Teraz kolejny etap to poszuki-
wanie darczyńców. Apelujemy 
do mieszkańców powiatu przy-
suskiego: Zaangażuj się w  ko-
lejną edycję Szlachetnej Paczki 

i zostań darczyńcą dla wybranej 
rodziny. Zaproś rodzinę, przyja-
ciół, znajomych
z  pracy i  razem przygotujcie 
paczkę zmieniając czyjeś życie 
na lepsze !
W  naszym rejonie Przysucha 
i  okolice 25 rodzin czeka na 
swojego darczyńcę ! Nie siedź 
w  miejscu, wychyl się, pokaż, 
że można coś zmienić ! Czeka-
my na Twoją pomoc! Satysfak-
cja gwarantowana. 22 listopada 
zostanie otwarta baza rodzin, 
wejdź na naszą stronę szlachet-
napaczka.pl i  wybierz rodzinę, 
dla której możesz zrobić paczkę. 
Zapraszamy i Dziękujemy.

Paradoks samo-rządzenia
Mieszkańcy Krzesławic są zbul-
wersowani działaniem i  zacho-
waniem jednego z mieszkańców 
tej wioski, który obecnie pełni 
funkcję radnego powiatu przy-
suskiego a  zarazem członka za-
rządu – Dariusza Maraska.
Problemem jest droga asfaltowa 
łącząca miejscowość Krzesławi-
ce – Gaj, która przebiega obok 
jego posesji. Przypomnijmy!
Wiosną 2006 r. na wniosek ów-
czesnych radnych Gminy Rusi-
nów Kazimierza Nawrockiego 
i  Waldemara Owczarskiego wy-
budowano nową drogę o  na-
wierzchni asfaltowej. Inwestycję 
tę zrealizowano zgodnie z  po-
zwoleniem na budowę, wyda-
nym przez Starostwo Powiatowe 
w Przysusze w miejscu piaszczy-
stej, zajeżdżonej od kilkudziesię-
ciu lat drogi. Koszt budowy wy-
niósł 247743,08 złotych, w  tym 
wkład własny Gminy Rusinów 
24775,00 złotych, a  pozostałe 
środki pochodziły z MPWROW. 
Był to pierwszy odcinek drogi 

gminnej na terenie Krzesławic, 
który został utwardzony. Miesz-
kańcy tej miejscowości byli i  są 
niezmiernie wdzięczni władzom 
gminy za wybudowanie tej drogi, 
która bardzo ułatwia dojazd do 
pobliskich posesji czy też sąsied-
niej miejscowości. W trakcie bu-
dowy żaden z  mieszkańców nie 
wnosił żadnych zastrzeżeń co do 
wytyczenia przez uprawnionego 
geodetę punktów pod budowę. 
Odcinek tej ulicy został wybu-
dowany z  najwyższą starannoś-
cią i  w  najwyższej technologii. 
Przez 6 lat nikt z  mieszkańców 
nawet nie pomyślał, że droga ta 
obecnie może być przedmiotem 
sprawy sądowej. Od jesieni 2006 
r. do 2010 r. Pan Dariusz Mara-
sek był radnym gminy Rusinów 
i  nie wnosił żadnych zastrzeżeń 
co do usytuowania tej drogi. 
W  wyborach samorządowych 
w  2010 r. kandydował na Wój-
ta Gminy Rusinów, w  których 
przegrał sromotnie. Uzyskał 
natomiast mandat Radnego Po-

wiatu Przysuskiego, a  następnie 
został wybrany na członka za-
rządu. Jak sam twierdzi, to nie 
mieszkańcy gminy Rusinów go 
wybrali, a  mieszkańcy gminy 
Gielniów, z którą tworzyli jeden 
okręg wyborczy oddali na niego 
głos. Pomimo takich oświad-
czeń, w  wyborach sołeckich, 
które odbyły się w styczniu 2011 
r., mieszkańcy obdarzyli go pub-
licznym zaufaniem i  wybrali go 
SOŁTYSEM tej wioski. Był to 
jednak spory zawód, gdy dowie-
dzieli się, że ich sołtys wykorzy-
stując swoją funkcję twierdzi, że 
wybudowana w  2006 r. droga 
asfaltowa przebiega częściowo 
przez jego posesję! Na nic zdały 
się rozmowy Wójta Gminy Rusi-
nów, rady sołeckiej czy też licz-
nej grupy mieszkańców, że droga 
ta została wybudowana zgod-
nie z  prawem, w  miejscu sta-
rej nieutwardzonej drogi. Nikt 
z mieszkańców tej miejscowości 
nie poparł działania ówczesnego 
sołtysa. Pomimo wielu rozmów, 

we wrześniu 2012 r. sołtys Da-
riusz Marasek postanowił zło-
żyć pozew o  eksmisję Gminy 
Rusinów do Sądu Rejonowego 
w Przysusze I Wydział Cywilny. 
W  pozwie tym wnosi o  usunię-
cie pozwanej gminy z pasa grun-
tu położonego w  Krzesławicach 
stanowiący część działki nr 984 
od strony południowej drogi 
gminnej o  długości 21 m i  sze-
rokości około 2,5 m i  wydanie 
przedmiotu sporu we władanie 
powoda. Wnosi również o zasą-
dzenie od strony pozwanej na 
rzecz powoda kosztów procesu. 
Wartość przedmiotu sporu wy-
cenił na kwotę 5 000 złotych.
Mieszkańcy Krzesławic błyska-
wicznie zareagowali na działania 
swojego przedstawiciela. Jesie-
nią 2012r na zebraniu wiejskim 
mieszkańcy postanowili odwo-
łać Dariusza Maraska z  funk-
cji SOŁTYSA wsi Krzesławice! 
Sprawa w  Sądzie Rejonowym 
w Przysusze trwa i nie jest jesz-
cze zakończona.
Analizując całą tę sytuację nasu-
wa się pytanie?
O co walczy Pan Radny Dariusz 
Marasek: O PRAWO czy SPRA-
WIEDLIWOŚĆ? o  WŁADZĘ 
czy PIENIĄDZE?

Myślę, że od Członka Zarządu 
Powiatu powinno wymagać się 
chociaż minimum wiedzy, że ta 
droga została wybudowana za 
pieniądze publiczne i służy uży-
teczności publicznej
Czy pieniądze które wykazał Pan 
w oświadczeniu majątkowym za 
2013 r. tj.
• emerytura 40.450,00 zł.,
• Agencja Ochrony Osób 

2.834,80 zł.,
• Radny Rady Powiatu w Przy-

susze 22.257,36 zł.,
• Gminna Komisja Rozwiązy-

wania Problemów Alkoho-
lowych w  Rusinowie 832,00 
zł.,

i  oszczędności które posiada 
w  walucie polskiej 70 000 zło-
tych oraz w  walucie obcej 0,98 
dolara /małżeńska wspólność 
majątkowa/ są dla Pana NIE-
WYSTARCZAJĄCE?
Żądanie jakichkolwiek pienię-
dzy od gminy, która znajduje się 
na liście najbiedniejszych gmin 
w Polsce, nie przystoi osobie pia-
stującej bądź co bądź zaszczytną 
funkcję członka zarządu.
Wydaje się, że do zaistniałej sy-
tuacji najlepiej pasuje pewne 
polskie przysłowie „Cygan tylko 
raz przez wieś przechodzi”.
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Rozmowa z  panem Jerzym Sieczakiem – Przewodniczą-
cym Rady Gminy Klwów na zakończenie bieżącej kadencji
 – Zbliża się koniec kadencji 
i czas podsumowań. Co mógłby 
Pan powiedzieć o  tych minio-
nych czterech latach?
 – Myślę, że miniony czas był 
bardzo owocny i  obfitował 
w  wiele wydarzeń nie tylko in-
westycyjnych, ale również tych 
społecznych.
 – Które z tych wydarzeń wyda-
ją się Panu najważniejsze?
 – Takimi wydarzeniami bez 
wątpienia były nadanie imion 
patronów i  sztandarów Pub-
licznej Szkole Podstawowej 
i  Publicznemu Gimnazjum 
w  Klwowie, Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Kłudnie oraz 
jednostkom OSP w  Ulowie, Sa-

Jubileuszowe X Święto Papryki

Uroczyste Otwarcie Strażnicy OSP w Sulgostwie

Uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej – Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie

Uroczystość otwarcia Hali Sportowej Arena Klwów

dach-Kolonii i  Przystałowicach 
Dużych. Uroczystości te mia-
ły bardzo podniosły charakter 
i  zgromadziły wielu mieszkań-
ców w  różnym wieku. Czytane 
były kroniki szkolne, odbyło się 
ślubowanie na sztandar, który 
dla społeczności jest symbolem 
Polski-Narodu-Małej Ojczyzny. 
Uroczystości te na długo pozo-
staną w  pamięci mieszkańców 
i zaproszonych gości.
 – Jakimi inwestycjami może 
poszczycić się gmina?
 – W minionym okresie było ich 
bardzo wiele i to dużego forma-
tu:
• rewitalizacja parku w Klwo-

wie,
• budowa kanalizacji,
• budowa i otwarcie Wiejskie-

go Centrum Kultury w Przy-
stałowicach Dużych,

• budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół Samorządo-
wych w Klwowie,

• remont w Zespole Szkół Sa-
morządowych w Klwowie,

• remont i  przebudowa Pub-
licznej Szkoły Podstawowej 
w Kłudnie,

• budowa drogi wojewódzkiej 
Nr 727 w  kierunku Przysu-
chy,

• remonty strażnic OSP Ulów 
i OSP Sulgostów,

• budowa świetlicy wiejskiej 
w Drążnie,

• remonty i budowy wielu od-
cinków dróg gminnych.

 – Które z  tych przedsięwzięć 
było najtrudniejsze w  realiza-
cji?
 – Na uwagę zasługują tu dwie 
ogromne inwestycje tj. budowa 
drogi Nr 727 i budowa hali spor-
towej przy Zespole Szkół Sa-
morządowych w  Klwowie. Hala 
prezentuje się okazale i  wspa-
niale, służy nie tylko uczniom, 
ale i  zawodnikom miejscowego 
GKS-u, mieszkańcom i  stowa-
rzyszeniom. Odbywają się tu 
zawody sportowe jak i  różnego 
rodzaju spotkania. Droga nato-
miast została zaprojektowana 
według zasad jakich projektuje 

się drogi ekspresowe. Są tu dro-
gi serwisowe, zjazdy do posesji, 
chodniki, kanalizacja burzowa 
i wspaniałe oświetlenie. Według 
ekspertów jest to najlepiej wy-
konana droga na Mazowszu tej 
kategorii.
 – Skąd samorząd bierze pie-
niądze na takie ambitne cele?
 – Wiele środków jest pozyski-
wanych z  programów unijnych. 
Na tym polu nasza gmina pre-
zentuje się bardzo dobrze. Nie 
do przecenienia w  tym miejscu 
jest rola Wójta Gminy Klwów 
Piotra Papisa. Inną bardzo 
ważną rzeczą przy planowaniu 
tego typu inwestycji jest bardzo 
dobra atmosfera i  współpra-
ca w  Radzie Gminy Klwów. Jak 
wiemy nie wszystkie inwestycje 
da się wykonać w  jednym roku. 
To też planowane są długofalo-
wo, a  radni podchodzą do tego 
z pełnym zrozumieniem. W tym 
miejscu chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować całej ra-
dzie, jak i  sołtysom za życzli-
wość, zrozumienie i  aktywność 
podczas całej kadencji.
 – Czego by Pan oczekiwał 
w nadchodzących wyborach?
 – Chciałbym aby mieszkańcy 
tłumnie poszli do urn i  wybrali 
mądrze. Aby rozwój naszej Ma-
łej Ojczyzny szedł w  dobrym 
kierunku.

Przewodniczący Rady
Gminy Klwów

Jerzy Sieczak
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R o z m o w y  o   p o m n i k u
Z  inicjatywą budowy pomnika 
Orła Białego w Przysusze wyszło 
kilka miesięcy temu Starostwo 
Powiatowe, wskazując jedno-
cześnie Plac 3 Maja w Przysusze 
jako jego lokalizację. Kilkana-
ście dni temu natomiast, na ła-
mach miesięcznika Ziemia Przy-
suska, starosta przysuski zwrócił 
się z  ostrym w  tonie apelem do 
Gminy i Miasta Przysucha o wy-
danie zgody na usytuowanie 
pomnika we wskazanym przez 
Powiat miejscu. O  komentarz 
poprosiliśmy Tadeusza Toma-

sika Burmistrza Przysuchy, ks. 
kan. Stanisława Traczyńskiego 
proboszcza parafii pw. św. Jana 
Nepomucena – gospodarza tere-
nu jakim jest Plac 3 Maja i Lesz-
ka Wamila przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta.
Nie kwestionujemy budowy po-
mnika Orła Białego w Przysusze 
– mówią zgodnie nam rozmów-
cy – Gmina zleciła opracowa-
nie koncepcji zagospodarowa-
nia Placu 3 Maja z  zapytaniem 
o  możliwość usytuowania tam 
wspomnianego pomnika. Cze-

kamy na projekt – informuje 
Burmistrz Przysuchy.
 – Oczekuję od autorów projektu 
uwzględnienia takich działań jak 
poszerzenie głównej alei i  pod-
niesienie korony drzew, aby 
w ten sposób odsłonić nasz pięk-
ny i  zabytkowy kościół – mówi 
ks. kan. Stanisław Traczyński. 
– Osobiście sugerowałbym usy-
tuowanie pomnika Orła Białe-
go w  parku miejskim, znacznie 
przestronniejszym niż mały Plac 
3 Maja. Obok parku funkcjo-
nują szkoły i  dla przechodzącej 

tamtędy młodzieży pomnik ten 
byłby na co dzień przypomnie-
niem heroizmu Polaków w wal-
ce o  niepodległość. Nie znamy 
jeszcze wyniku pracy architek-
tów nad zleconym przez Gminę 
projektem. Będzie projekt, bę-
dziemy wiedzieć więcej.
 – Przyczyną podjęcia przez Po-
wiat inicjatywy budowy pomni-
ka Orła Białego, jak rozumiem, 
jest zorganizowanie w  mieście 
jednego, symbolicznego miej-
sca, w którym corocznie w dniu 
11 Listopada moglibyśmy uczcić 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości – mówi Le-
szek Wamil przewodniczący 
Rady Gminy i  Miasta. – Nie 

16 par małżeńskich, 
mieszkańców gminy 
i miasta Przysucha obcho-
dzi w  tym roku jubileusz 
50 – lecia pożycia małżeń-
skiego. Z  tej okazji Prezy-
dent Rzeczypospolitej Pol-
skiej odznaczył Jubilatów 
medalami Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Uro-
czystość wręczenia medali 
odbyła się 14 październi-
ka.
Tradycyjnie już uroczyste spot-
kanie z parami małżeńskimi ob-
chodzącymi jubileusz Złotych 
Godów odbyło się w gościnnym 
Publicznym Gimnazjum im. św. 
Stanisława Kostki w  Przysusze. 
Spotkanie przygotował Urząd 
Stanu Cywilnego. Medale Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznane przez Prezydenta RP 
na wniosek Burmistrza Gminy 
i Miasta Przysucha, wręczyli Ju-
bilatom Burmistrz Gminy i Mia-
sta Przysucha Tadeusz Tomasik 
i  przewodniczący Rady Gminy 
i  Miasta Leszek Wamil. W  uro-
czystości uczestniczyli ponadto 
Stanisław Wiaderek Sekretarz 
Gminy i  Miasta, Zenon Polak 
kierownik USC w Przysusze, Mi-
rosław Pilipczuk dyrektor Domu 
Kultury, dyrektor PG Adam Pał-
gan oraz ks. kan. Stanisław Tra-

rozumiem jednak pośpiechu 
i  presji ze strony Powiatu, bo-
wiem obchody Święta Niepodle-
głości odbywają się w Przysusze 
z całą godnością i należną temu 
wydarzeniu oprawą. Forma ob-
chodów ma już swoją wielolet-
nią tradycję. Poznajmy opinię 
mieszkańców i  opracowujących 
projekt zagospodarowania Placu 
3 Maja architektów. Wówczas 
Rada Gminy i  Miasta podejmie 
decyzję. Poczekajmy cierpliwie 
na projekt.

Jac.

Pamiątkowe zdjęcie. Pierwszy rząd od lewej: Kierownik USC – Zenon Polak, Przewodniczący Rady GiM Przysucha – Leszek Wamil, Dyrektor Publicz-
nego Gimnazjum – Adam Pałgan, Sekretarz GiM Przysucha – Stanisław Wiaderek, Ksiądz kanonik – Stanisław Traczyński, Burmistrz GiM – Tadeusz 
Tomasik. Drugi rząd od lewej: Leon Stefański, Jan Wamil, Józef Lizis, Jan Siwiec, Kazimierz Bartos, Janusz Seta, Stanisław Bielecki, Piotr Jędrasik, 
Piotr Sikora, Franciszek Stępień, Benedykt Kiljan. Od lewej siedzą: Marianna Stefańska, Teresa Wamil, Marianna Lizis, Halina Siwiec, Krystyna 
Bartos, Czesława Seta, Krystyna Bielecka, Emilia Jędrasik, Krystyna Stępień, Zofia Kiljan.

Jubilaci zwiedzili nowo wybudowaną halę sportową przy PG.

Burmistrz Tadeusz Tomasik odznacza Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Krystynę 
i Franciszka Stępniów.

Jubilatka Halina Siwiec uatrakcyjniła 
spotkanie recytacją wiersza.

Życzenia i  Medale na Złote Gody
czyński.
 – W imieniu władz samorządo-
wych Gminy i Miasta Przysucha 
wyrażam ogromny szacunek dla 
was, dla waszej umiejętności 
prowadzenia wspólnego życia, 
które przecież niesie nie tylko 
radości, ale i problemy. Z całego 
serca gratuluję tego znamieni-
tego jubileuszu i  życzę Państwu 
doczekania kolejnych w zdrowiu 
i życzliwości otoczenia – powie-
dział do Jubilatów Burmistrz 
Tadeusz Tomasik.
 – Jesteście wzorem dla innych. 
Przykład jaki dajecie, szcze-
gólnie teraz kiedy dostrzega-
my kryzys rodziny, utwierdza 
w przekonaniu, że można w mi-
łości i w Chrystusie, który łączy 
i  umacnia sakrament małżeń-
stwa, przeżyć wspólnie wiele lat. 
Życzę wam zdrowia i niesłabną-
cej miłości wzajemnej i bliskich 
– powiedział ks. Stanisław Tra-
czyński. Życzenia parom złożył 
też Zenon Polak kierownik USC 
w Przysusze.
W  imieniu odznaczonych par, 
za zorganizowanie spotkania 
i  przede wszystkim za pamięć 
o  mieszkańcach miasta i  gminy 
obchodzących tak ważny w  ich 
życiu jubileusz, podziękował 
Burmistrzowi Tadeuszowi To-
masikowi Jan Wamil. Jedno-
cześnie podkreślił, że dla niego 
osobiście i  dla żony Teresy wy-

jątkowo ważne jest to spotka-
nie, bowiem towarzyszy im syn, 
z  którego są dumni. Cieszy ich 
to, że syn Leszek uczestniczy 
w  życiu społecznym Przysuchy 
– miasta, które kochają, które na 
ich oczach pięknieje z  roku na 
rok. – Przysucha jest dobrze za-
rządzana. Wyrażam uznanie dla 
obecnego Burmistrza – dodał 
Jan Wamil.
Obecnych wzruszyła pani Hali-
na Siwiec, która na tę okolicz-
ność napisała wiersz pt. „Życia 
krąg”. Znamienną jest w  nim 
zwrotka, którą przytoczymy:

(…) Patrzysz na mnie co-
dziennie,

Twój ciepły wzrok nie do-
strzega we mnie zmian.

Nie widzisz co zrobił czas,

ile srebrnych włosów 
mam.

I jak zwykle razem

krąg życia zataczamy.

Idziemy wspólną drogą

Przy sobie trwamy.
Spotkanie przebiegało w  cie-
płej, rodzinnej atmosferze. Ju-
bilaci otrzymali kosze pięknych 
kwiatów i upominki, a także pa-

miątkowe fotografie, wykonane 
przez dyrektora Domu Kultury 
podczas uroczystości. Był też 
pyszny tort i  poczęstunek przy-
gotowany przez pracowników 
gimnazjum. Jubilaci korzystając 
z  pobytu właśnie w  tej szkole 
zwiedzili nowo wybudowaną 
halę sportową, oddaną do użyt-
ku zaledwie dwa dni wcześniej. 
W hali spotkali się z grupą mło-
dzieży, odbywającą akurat lekcję 
wychowania fizycznego. Nie za-
brakło wzajemnych miłych słów 
i gestów, a także … humoru, kie-
dy to jedna z gimnazjalistek, nie 
kryjąc zdziwienia spytała rozma-
wiającej z nią Jubilatki: Jak Pani 

tyle lat z mężem wytrzymała?
 – Po prostu się kochamy – padła 
odpowiedź.
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Okiem z wichrowego wzgórza

S TAJ E M Y  P R Z E D  W Y B O R E M
Odkąd Bóg stworzył człowie-
ka, postawił go przed wyborem. 
Jak wiemy Ewa wybrała jabłko. 
I  odtąd człowiek stale podda-
wany jest koniecznościom wy-
boru. Jednym z  nich jest wybór 
władz samorządowych naszej 
gminy i  miasta. Ten tekst do-
tyczyć będzie wyboru organu 
tej władzy, a  konkretnie wybo-
ru burmistrza. Nie będę pisał 
o  wykonaniu planowanych za-
dań gospodarczych takich jak: 
budowa centrum handlowego 
w  Przysusze, Wiejskich Ośrod-
ków Kultury w  Pomykowie 
i w Kozłowcu /miałem przyjem-
ność gościć w nim na spotkaniu 
autorskim z mieszkańcami wsi/, 
remont świetlicy w  Zbożennie, 
w  Glińcu, przebudowie placów 
w  Skrzyńsku i  w  Smogorzowie, 
przebudowie centrum Przysu-
chy, wykonaniu wielu sieci wo-
dociągowych i  kanalizacyjnych 
we wsiach naszej gminy, wyko-
naniu nawierzchni dróg bądź 
remontu ulic w  mieście, wyko-
naniu nowej nawierzchni asfal-
towej przez wichrowe wzgórze 
do Kozłowca, wybudowanie 
nowej hali sportowej przy gim-
nazjum. Nie odniosę się tu do 
przedsięwzięć z  zakresu szero-
ko pojętej kultury, z organizacją 
ogólnopolskiej konferencji inau-
gurującej uroczyste obchody 200 
– lecia urodzin Oskara Kolberga 
w Polsce, w której udział wzięła 
obecna minister kultury i  dzie-
dzictwa narodowego p. prof. 
Małgorzata Omilanowska. Du-
żym wydarzeniem była obecność 
w naszym mieście audycji radio-
wej Jedynki „Lato z radiem”. Nie 
wypowiem się o innych dokona-
niach takich m.in., jak wydanie 
pozycji książkowych traktują-
cych o  historii naszego miasta, 
o  jego ludziach i  organizacjach 
środowiskowych działających 
w  kulturze, a  które to wydaw-
nictwa poszerzają bibliografię 
o Przysusze. Nie mogę pominąć 
tu ławeczki z  postacią Kolber-
ga przy fontannie. Możemy tu 
usiąść i popatrzeć jak rozmawia 
on z  otaczającymi go postacia-
mi z  tej samej co on epoki. Nie 
podkreślam wagi oczywistych 
w/w dokonań, gdyż są one efek-
tem realizacji zaplanowanych 
przez radę miasta zadań dla bur-
mistrza. Ważne są tu cele jakie 
mają spełniać wykonane zadania 
czy przedsięwzięcia. Najogólniej 
można powiedzieć, że mają one 
ułatwiać codzienne życie miesz-
kańców wsi i  miasta/ /i  nie tyl-
ko/. Mają one stwarzać im lepsze 
warunki do bytowania. Z  roz-
mów z mieszkańcami wynika, że 
to, co zostało wykonane spełnia 
ich oczekiwania, że w  ramach 
posiadanych środków finanso-

jest od takich skandali! Kiero-
wane jest ono przez odpowied-
niego człowieka. Jakie cechy 
określają jego osobowość? Są 
nimi te cechy, jakimi kierowali 
się ci z  Państwa, którzy na nie-
go głosowali w trzech kolejnych 
wyborach. Kierował miastem, 
uzyskując każdorazowo od rady 
gminy i miasta absolutorium za 
swoją prace. Obdarzyliście go 
Państwo zaufaniem, jakże cen-
nym czynnikiem kształtowania 
stosunków między ludźmi. Czy 
pomyliliście się w  tym wybo-
rze? Nie! Czy zawiódł Wasze 
zaufanie, oczekiwania? Nie! 
Przez codzienną, solidną pracę 
kieruje pracami Urzędu Gminy 
i  Miasta, stymuluje działalność 
przedsiębiorstw około samorzą-
dowych. Nasze miasto charak-
teryzuje jedna z  ważnych cech 
w życiu społeczeństw – jest nim 
stabilizacja. Dla człowieka jest to 
istotne dlatego, że może w  niej 
pozwolić sobie na przewidywal-
ność biegu spraw w  swoim ży-
ciu. Człowiek źle się odnajduje 
w sytuacji radykalnych zmian.
Jakie cechy prezentuje obec-
ny burmistrz? Kompetencję, 
doświadczenie /tak niezbęd-
ne na tym stanowisku/, ogładę, 
umiar, umiejętność znalezienia 
się w  różnych, wymagających 
tego sytuacjach, wsłuchuje się 
w  potrzeby artykułowane przez 
swojego rozmówcę, tam, gdzie 
trzeba przejawia empatię dla 
drugiego człowieka. Jest oso-
bą o  nienagannych manierach. 
Burmistrz godnie prezentuje się 
w sytuacjach, które wymagają od 

niego stanowczego dbania o  in-
teresy naszego miasta i to wobec 
władz szczebla państwowego, 
jak i wojewódzkiego. Potrafi lo-
gicznie, z  wiedzą i  właściwą so-
bie prezencją, mówić na rożnych 
spotkaniach. Z satysfakcją
słuchałem jego wystąpienia na 
wspomnianej ogólnopolskiej 
konferencji w  Domu Kultury 
poświęconej Oskarowi Kolber-
gowi. To było znakomite – na 
tle innych – nieczytane wystą-
pienie. Burmistrz jest przeciw-
nikiem konfliktów. We właś-
ciwy sposób organizuje pracę 
personelu urzędu. Można się tu 
posłużyć jednym z licznych afo-
ryzmów znakomitego filozofa 
francuskiego, Monteskiusza: „ 
kto chce rządzić ludźmi nie po-
winien gnać ich przed sobą, lecz 
sprawić żeby oni podążali za 
nim”. Pozwalam sobie – niech 
kandydat mi wybaczy – przejść 
na prywatny grunt jego życia. 
Mam tu na myśli wychowanie 
i  wykształcenie swoich dzieci. 
To wszystko nie byłoby możliwe 
bez wsparcia jego życia i  pracy 
przez rodzinne środowisko.
Ktoś, kto czyta ten tekst mógłby 
pomyśleć, że głoszę tu apoteozę 
burmistrza. Nie! Mógłbym mieć 
do niego żal za odmowę przyję-
cia do publikacji dwóch moich 
książek. Ale przedstawioną mi 
argumentację dla takiego stano-
wiska / brak środków w  budże-
cie/ przyjąłem ze zrozumieniem. 
Piszę tu o tym, co odczuwam, co 
obserwuję i  czego doświadczam 
z zetknięcia się z nim. Burmistrz 
nie potrzebuje mojego wsparcia. 

Jego dotychczasowa praca jest 
najlepszym wsparciem dla nie-
go. „Jaki jest koń każdy widzi”! 
Czy ma on same zalety? Nie! 
Ma też wady. Któż ich nie ma! 
Ale one są niczym w  zderzeniu 
z całokształtem jego osobowości 
i działalności.
Stając przed wyborem burmi-
strza wyrażam przekonanie, że 
wyborcy kierować się będą włas-
ną oceną kandydata. Że w  tym 
wyborze uwzględniać będą to, co 
jest dobre, to co sobą prezentuje 
kandydat, jego dotychczasową 
pracę i  doświadczenie. Warto 
zwrócić uwagę na to, co odróż-
nia wybory władz samorządo-
wych na szczeblu lokalnym od 
innych: wybory lokalne nie mają 
partyjnych barw /a przynajmniej 
nie powinny ich mieć/, mają na-
tomiast barwy obywatelskie.
Pozwólcie Szanowni Czytelnicy, 
że na zakończenie przywołam tu 
jeszcze jedną myśl wspomnia-
nego wyżej filozofa: „ Gdy for-
ma rządu z  dawna się utrwaliła 
i ułożył się już pewien bieg rze-
czy, jest niemal zawsze rozsąd-
nie przy tym pozostać, ponieważ 
niezmiernie złożone i  nieznane 
przyczyny utrzymując trwanie 
tego stanu sprawią, że zacho-
wa się on nadal; gdy natomiast 
zmienimy gruntownie system, 
zapobiec możemy jedynie trud-
nościom, które ujawnia teoria, 
pozostaną natomiast inne, któ-
re dopiero praktyka przed nami 
odkryje”.
Wypowiadam się tu za stabil-
nością, bo jest ona wartością, 
a człowiek uznaje wartość za do-
bro. Nie odrzucajmy zatem tego 
co dobre, pozostańmy przy nim.

Edward Pawlik
(W tekście wykorzystałem Myśli 

Monteskiusza – nr 349 i 384)

wych określonych w  budżetach, 
cele te zostały osiągnięte. Poja-
wia się tu pytanie czy wszystkie 
potrzeby zostały zaspokojone? 
Nie, nie wszystkie. Bo zgodnie 
ze znanym powiedzeniem „tak 
krawiec kraje...”. A zatem trzeba 
tu uwzględnić uwarunkowania, 
w  jakich pracował dotychczaso-
wy burmistrz. Wszystko to co 
zostało zrealizowane przez wła-
dzę samorządową, służyć będzie 
lokalnej społeczności i świadczy 
o rozwoju Przysuchy.
Dziesięć lat temu zamieszkałem 
ponownie – po ponad czterdzie-
stu latach – w  naszym mieście, 
mieście mojej młodości. Świe-
żym zatem spojrzeniem widzę, 
jak ono się korzystnie zmienia. 
Rozwój miasta dokonywał się 
nie tylko dzięki władzom sa-
morządowym, ale również przy 
indywidualnym i  zbiorowym 
wysiłku jego mieszkańców. 
I  to w  różnych obszarach życia 
społecznego i  gospodarczego. 
Mam świadomość, że oponen-
ci burmistrza nie podzielą opi-
nii, którą wyżej wyraziłem. Ale 
trzeba mieć dużo złej woli, aby 
nie dostrzegać tego, co zmienia 
na lepsze wizerunek naszego 
miasta i  wsi naszej gminy. Go-
dzi się wskazać w  tym miejscu 
na fakt, iż na rozwój miasta, na 
kształtowanie jego wizerunku 
oddziaływują także inwestycje 
realizowane z dobrym skutkiem 
przez Starostwo Powiatowe. Są 
nimi: wcześniej wybudowana 
hala sportowa, niedawno pły-
walnia i centrum kształcenia za-
wodowego. Tworzą one udany 
kompleks dydaktyczno-sporto-
wy, tak pod względem funkcjo-
nalnym, architektonicznym jak 
i urbanistycznym.
Ten tekst jest wszelako o  czym 
innym. Odnosi się do osoby 
obecnego burmistrza i  zarazem 
kandydata na to stanowisko 
w  nadchodzących wyborach. 
Staram się w tym tekście przed-
stawić mój stosunek do jego oso-
by, zachowując obiektywne oce-
ny i  argumentacje. Jest rzeczą 
oczywistą, że kieruję się w  tym 
własnym sumieniem i przekona-
niem. Przedstawiam tu – tak, jak 
umiem – cechy osobowościowe 
kandydata. Nie ukrywam, że 
jako jeden z mieszkańców Przy-
suchy obserwuję pracę i działal-
ność burmistrza. Czyni to zresz-
tą wielu z nas.
Jakże często jesteśmy informo-
wani przez telewizję o  burmi-
strzach rożnych miast w  Pol-
sce. A  to, że ten ukradł, tamten 
sprzedał, inny, że sprzeniewie-
rzył, albo źle kupił, jeszcze inny 
nieobyczajnie zachował się wo-
bec podległego mu personelu, 
że stosuje nepotyzm. Podaje się 
nam informacje o  skandalach 
w  jakie wplątani są różni bur-
mistrzowie. Nasze miasto wolne 

Dzień Edukacji Narodowej
10 października w  Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w  Kłudnie oraz 
w  Zespole Szkół Samorządo-
wych im. Lotników Polskich 
w  Klwowie odbyły się uroczy-
stości z okazji Dni Edukacji Na-
rodowej.
To szczególny dzień, święto pol-
skiej szkoły, święto pracowni-
ków obsługi i  tych którzy szko-

ły prowadzą i  nadzorują. Na 
uroczystości przybyli zaprosze-
ni goście: Wójt Gminy Klwów 
Piotr Papis, Dyrektor ZOSS 
Stanisław Pająk, przedstawicie-
le Rady Rodziców. Obecnością 
zaszczycili wszystkich również 
emerytowani nauczyciele i  pra-
cownicy szkoły.
Tego dnia uczniowie klas wier-
szem i  piosenką podziękowali 

nauczycielom za przekazywaną 
wiedzę i  trud włożony w kształ-
towanie serc i umysłów. Przygo-
towali również humorystyczne 
scenki, prezentujące życie szkoły 
w krzywym zwierciadle.
Na zakończenie uczniowie zło-
żyli życzenia wszystkim pracow-
nikom oświaty i  obdarowali ich 
kwiatami.
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Tragiczne w ypadki zajść antyżydowskich 
pod Odrzy wołem i Klwowem w roku 1935
Kryzys gospodarczy, po-
głębianie się biedy oraz 
walki polityczne przyczy-
niły się do wzrostu napię-
cia między ludnością pol-
ską a żydowską. Na terenie 
Klwowa i Odrzywołu kon-
flikt ten osiągną apogeum 
w roku 1935.
Lata trzydzieste XX wieku w  II 
Rzeczypospolitej cechował mię-
dzy innymi pogłębiający się 
kryzys gospodarczy i  czas walki 
politycznej o  władzę pomiędzy 
sanacją i  endecją. W  tym właś-
nie okresie Ziemia Opoczyńska 
należał z  pewnością do jednego 
z najbiedniejszych obszarów nie 
tylko województwa kieleckiego. 
W cały ten zbieg różnego rodza-
ju okoliczności wpisują się re-
lacje ludności polskiej i  żydow-
skiej. Kryzys, który postępował 
nieuchronnie dotykał nie tylko 
Polaków, ale i  naród żydowski 
i był odczuwalny przede wszyst-
kim w  środowiskach małomia-
steczkowych. Zaistniałą sytuację 
starały się dla swych celów wy-
korzystać konkretne frakcje po-
lityczne. Tu też zaczęły rodzić się 
antagonizmy pomiędzy ludnoś-
cią polską i żydowską, widoczne 
w bojkocie handlu żydowskiego. 
W  powiecie opoczyńskim wraz 
z  początkiem roku 1935, Obóz 
Narodowy zaczął zdobywać co-
raz większe poparcie. W  krót-
kim okresie czasu powstały nie-
mal w  każdej wiosce i  osadzie 
Koła Stronnictwa Narodowego, 
skupiające większość miejsco-
wych chłopów.

POD ODRZYWOŁEM.
Apogeum konfliktu polsko-
-żydowskiego przypadło w  re-
gionie opoczyńskim na listopad 
1935 r. W  pierwszej kolejności 
do zajść antyżydowskich docho-
dziło w osadach, gdzie odbywa-
ły się cotygodniowe jarmarki 
– Opocznie, Przysusze, Odrzy-
wole. W  Opocznie i  Przysusze 
dzięki energicznej i  zdecydo-
wanej akcji policji nie doszło 
do poważniejszych awantur 
i  zatargów, jedynie w  Przysusze 
zniszczono kilka żydowskich 
straganów i  wybito parę szyb 
w  żydowskich sklepach. Podob-
nie było 20 i 27 listopada w Od-
rzywole, jednak sytuacja zgoła 
odmienna wydarzyła się w  tej 
miejscowości 29 listopada 1935 
r. Doszło tam do starcia chłopów 
narodowców z policją, w efekcie 

śmierć poniosło 12 chłopów (9 
z nich pochodziło z terenu gmi-
ny Klwów), chociaż inne źródła 
mówią o 18 zabitych. Celem ni-
niejszego artykułu nie jest jed-
nak ani dokładne przywołanie 
i  opisanie tamtych wydarzeń, 
ani ocena działania czy to chło-
pów narodowców, czy to Żydów, 
czy też policji, ani przedstawie-
nie przebiegu procesu sądowego 
oskarżonych o wywołanie zamie-
szek antyżydowskich, ale jedynie 
krótki zarys wydarzeń z dnia 29 
listopada 1935 r. pod Odrzywo-
łem i Klwowem (w relacji naro-
dowców, jak i  policji) i  wskaza-
nie poległych z  gminy Klwów. 
Co wydarzyło się w  Odrzywole 
pamiętnego roku 1935? Zezna-
nia narodowców, oskarżonych 
o  podżeganie i  organizowanie 
czynnego bojkotu żydowskich 
handlarzy, jak i  policji biorącej 
udział w akcji pod Odrzywołem, 
złożone przed Radomskim Są-
dem Okręgowym i  Sądem Ape-
lacyjnym w Lublinie, różniły się 
nie tylko co do kontekstu zajść, 
ale i  samego przebiegu tychże 
wydarzeń. Punkt widzenia całej 
sprawy odrzywolskiej ze strony 
narodowców przedstawił i  pod-
sumował w  swym wystąpieniu 
adwokat Jeziorski w  czasie roz-
prawy apelacyjnej. Mówił on 
wówczas, że w Odrzywole chłop 
polski walczył o  polskie stra-
gany, o  prawo do życia, by nie 
umierać z  głodu, jednocześnie 
podkreślił, że winę za tragedię 
w czasie tych zajść ponoszą Ży-
dzi, wysłannicy starosty, ano-
nimowi informatorzy i  policja. 
Twierdził bowiem, że wysłannik 
starostwa w  celach wywiadow-
czych objeżdżał okoliczne wioski 
i sam podżegał ludzi przeciw Ży-
dom, a anonimowi informatorzy 
roznieśli wieść, że Żydzi aresz-
towali w  Odrzywole biskupa 
i  że biją Polaków. Jednocześnie 
doszło do rozpowszechnienia 
fałszywych wieści o  planowanej 
akcji zbrojnej chłopów i z tej ra-
cji sprowadzono policję. Adwo-
kat Jeziorski kontynuując swą 
mowę zauważył, że chłopi po 
otrzymaniu fałszywych informa-
cji ruszyli z kijami, motykami na 
Odrzywół. Szli bronić biskupa, 
szli na Żydów, bowiem chłopi 
polscy są bardzo religijni i  gdy 
słyszą o  uwięzieniu biskupa to 
pędzą na pomoc. Zbliżając się 
do Odrzywołu chłopi spotykali 
policję i nagle radość, czy wręcz 
euforia zaczęła wśród nich pa-
nować, gdyż myśleli, że skoro 
jest policja, to wszystko jest po-
rządku, że oni obronią ich przed 

Żydami. I  nagle maszerujący 
chłopi od strony Klwowa spoty-
kali ze strony policji śmiercio-
nośną salwę, policja strzelała bez 
ostrzeżenia, jak twierdzili świad-
kowie. Wtenczas wśród tłumu 
powstała konsternacja – to nie 
są policjanci, bo oni by do nas 
nie strzelali, to Żydzi przebrani 
w  policyjne mundury. Sytuacja 
z  innych stron Odrzywołu była 
zupełnie inna. Tam nie było za-
bitych, a  wystarczyło jedynie 
porozmawiać i  okazało się, że 
żaden biskup nie jest uwięziony 
i  nikt nikogo nie bije w  Odrzy-
wole. Od strony Klwowa chłopi 
zaczęli uciekać, ale pomimo tego 
policja nadal strzelała. Adwokat 
Jeziorski kończąc swą przemo-
wę zadał pytanie – Czyż można 
mówić, że chłopi szli na poli-
cję? Nie! Ale widocznie komuś 
zależało na tym, aby chłopów 
wprowadzonych w  błąd rzucić 
na policję. Źródłem błędu i  fał-
szu byli, zdaniem Jeziorskie-
go, Żydzi, oni są winowajcami, 
a najlepszym dowodem ich winy 
jest usunięcie i przeniesienie sta-
rosty oraz szeregu urzędników. 
Sprawa odrzywolska zupełnie 
inaczej przedstawia się w  rela-
cjach policji, która po zajściach 
wcześniejszych niż te z 29 listo-
pada prowadziła akcję aresz-
towań najbardziej zaangażo-
wanych narodowców w  bojkot 
handlu żydowskiego. Zatarg na 
tle gospodarczym, po licznych 
zgłoszeniach Żydów, próbowa-
no wpierw rozwiązać różnymi 
drogami – nawet zwrócono się 
o  pomoc do wizytującego para-
fię Odrzywół biskupa Pawła Ku-
bickiego (prośba starosty opo-
czyńskiego Cz. Brzostyńskiego 
nie zyskała aprobaty biskupa, 
który nakazał sprawę załatwić 
ks. S. Klimeckiemu, dziekano-
wi odrzywolskiemu). Zdaniem 
policji celem chłopów narodow-
ców 29 listopada 1935 r. było 
odbicie aresztowanych towa-
rzyszy przetrzymywanych w  re-
mizie. Tłum już w  godzinach 
porannych zgromadził się wo-
kół Odrzywołu, domagając się 
uwolnienia uwięzionych działa-
czy narodowych. Z  każdej stro-
ny policja zdołała zabezpieczyć 
wjazdy do osady. Agresja tłumu 
prawdopodobnie oszukanego, że 
w  Odrzywole przetrzymują bi-
skupa, że biją Polaków i że Żydzi 
przebrali się za policjantów, jak 
relacjonują policjanci, narastała 
i  wyrażała się głównie poprzez 
kierowanie wulgarnych słów 
w kierunku policji, rzucania ka-
mieni i  sporadycznych strzałów 

z broni palnej. Około godziny 10 
chłopi zachęceni i  podburzeni 
przez swych przywódców posta-
nowili zaatakować policję celem 
jej rozbrojenia i odbicia areszto-
wanych. Wpierw zaatakowano 
od strony Drzewicy, tam jed-
nak salwa ostrzegawcza zmusiła 
chłopów do ucieczki. W podob-
nym czasie doszło do naporu od 
strony Klwowa. Natarcie to było 
na tyle gwałtowne, że zagrozi-
ło oddziałom policyjnym, które 
wpierw oddały salwę ostrzegaw-
czą, a  skoro to nie dało efektu, 
zaczęli strzelać do tłumu. Ogó-
łem tego dnia zginęło 12 miesz-
kańców okolicznych wsi, a  ko-
lejnych 25 odniosło rany. Wśród 
zabitych chłopów narodowców 
znalazło się aż 9 mieszkańców 
gminy Klwów: Jan Wiktorowicz 
(lat 24, z  Kłudna), Piotr Szy-
mański (lat 33, z Kłudna), Mar-
celi Jagielski (lat 26, z  Kłudna), 
Józef Kucharski (lat 40, z  Głu-
szyny), Onufry Dziuba (lat 25, 
z  Kłudna), Jan Kleszcz (lat 24, 
z Kłudna), Ludwik Jaworski (lat 
26, z  Kłudna, choć niektóre re-
lacje podają, że z  Przystałowic), 
Jan Laskowski (lat 17, z Klwow-
skiej Woli) i Piotr Strasiński (lat 
36, z  Głuszyny). Wszyscy zo-
stali pochowani na cmentarzu 
grzebalnym w  Klwowie, gdzie 
31 października 1937 r. posta-
wiono i  poświęcono pomnik na 
ich grobach. Uroczystość rozpo-
częła się od Mszy Świętej, której 
przewodniczył miejscowy pro-
boszcz ks. Wincenty Wróbel. 
Po Mszy na rynku odbyło się 
publiczne zgromadzenie (prze-
mawiali m.in.: prezes powiato-
wy Stronnictwa Narodowego W. 
Pacholczyk, W. Borowski, M. 
Maciejowski i  M. Brzuchania). 
W dalszej części całe zgromadze-
nie udało się na cmentarz, gdzie 
ks. Wróbel dokonał poświęcenia 
pomnika ufundowanego przez 
członków Stronnictwa Naro-
dowego. Wśród uroczystego 
skupienia proboszcz klwowski 
przypomniał nazwiska, tych 
których ciała spoczywają na tym 
cmentarzu – poległych w  walce 
o  Wielką Polskę. Pomnik, biały 
i  wysoki, wykonany z  piaskow-
ca żarnowskiego, a na nim znak 
krzyża, dwa miecze Chrobre-
go i  napis: „Kolegom poległym 
w walce o Wielką Polskę w dniu 
29 listopada 1935 r. pod Odrzy-
wołem – Stronnictwo Narodo-
wego.”

POD KLWOWEM.
Wydarzenie antyżydowskie 
pod Klwowem ściśle związa-

ne są z  krwawymi wypadkami, 
które miały miejsce w  Odrzy-
wole. Klwów położony pomię-
dzy Odrzywołem a  Przytykiem, 
należał do miasteczek, które 
zamieszkiwała społeczność ży-
dowska już od połowy XVIII 
wieku. Dnia 29 listopada 1935 
r. po tragicznych wydarzeniach 
pod Odrzywołem chłopi biorący 
udział w  zajściach antyżydow-
skich rozbiegli się do swoich do-
mów, a  część z  nich naturalnie 
wracała do swych wiosek przez 
Klwów. W  tym samym czasie 
Żydzi klwowscy, pełni obaw, że 
represje policji wobec chłopów 
sprowadzą nienawiść na lud-
ność żydowską, która miała to 
uwięzić biskupa i  bić Polaków, 
postanowili uciekać z  Klwowa. 
Kilkudziesięciu Żydów z  Klwo-
wa w pośpiechu zaczęło uciekać 
z miasteczka w kierunku Przyty-
ka. W  większości zostawili swój 
majątek na pastwę losu, zabie-
rając ze sobą to, co się dało i  to 
co się zmieściło na wozy, które 
nie wszyscy mieli w swym posia-
daniu. Gdy zaczęli kierować się 
szosą w  stronę Przytyka doszło 
w  niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach do spotkania uciekających 
chłopów spod Odrzywołu i  Ży-
dów klwowskich, spakowanych 
i  zmierzających ku Przytykowi. 
Chłopi zagrodzili im drogę, byli 
uzbrojeni w kije i motyki. Doszło 
do krwawej bijatyki, w  rezulta-
cie której siedemdziesięcioletni 
Monisz Poznański został ciężko 
ranny i przewieziony do szpitala 
w  Radomiu, gdzie zmarł, Hersz 
Wróblewski stracił mowę, Fajda 
Skąpska doznała obrażeń nosa, 
a  Mendel Poznański (brat Mo-
nisza) zakończył bijatykę z  po-
łamaną ręką. Pozostałych potur-
bowano. Pięciu chłopów zostało 
oskarżonych (Franciszek Koby-
łecki, Józef Wolski, Wincenty 
Wąsik, Wiktor Małek, Szczepan 
Łabędzki) o  udział w  zbiego-
wisku, które doprowadziło do 
śmierci jednej i  poranienia in-
nych osób. Sąd skazał Francisz-
ka Kobyłeckiego na karę dwóch 
i  pół roku więzienia, Józefa 
Wolskiego na karę roku i trzech 
miesięcy więzienia, Szczepana 
Łabędzkiego na karę 3 miesięcy 
więzienia, a Wincentego Wąsika 
i Wiktora Małka sąd uniewinnił.

Łukasz Grzegorczyk
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Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach
Okres jesienno zimowy – ListopadOd kilku lat w produkcji papryki 

obserwujemy silny trend w  kie-
runku intensyfikacji produkcji.
Zmieniają sie juz nie tylko sto-
sowane odmiany, stosowane na-
wozy i  zalecenia dotyczące ich 
uprawy lecz przede wszystkim 
zagadnienia techniczne takie jak 
modernizacja obiektów uprawo-
wych.
Większość tego typu zmian i in-
westycji gospodarstw w  nowe 
obiekty uprawowe wykonujemy 
w  okresie Listopad-Kwiecień 
czyli przed rozpoczęciem kolej-
nego sezonu uprawowego.
Na Rys-1 przedstawiono kierun-
ki zmian w zależności od stoso-
wanej technologii produkcji pa-
pryki.
Zmiany konieczne zaznaczono 
wykrzyknikami aby uzmysłowić 
producentom nieodwracalność 
takich decyzji lub uchronić ich 
przed budową w  gospodarstwie 
obiektów technologicznie wad-
liwych i  mających niekorzystny 
wpływ tak na rośliny jak również 
komplikujące pracę w gospodar-
stwie.
W  pozycji nr 1 przedstawiono 
zmiany jakie powinny wystę-
pować w  przypadku stosowania 
w uprawie tuneli typu przestaw-
nego stosowanych dotychczas 
w  rejonie Krakowa. Polega ona 
na stopniowym zastępowaniu 
starych niskich obiektów okry-
wanych folią gdzie w  tunelu 
mieściło się jedynie 4 rzędów na 
obiekty gdzie obecnie uprawia 
się 6-8 rzędów roślin.
Konstrukcje takie w okresie luty 
– kwiecień są wykorzystywane 
do osłaniania wczesnowiosen-
nych upraw warzyw kapustnych 
a  następnie, są przestawiane na 
pola obok, gdzie do jesieni upra-
wia się w nich paprykę. Następ-
nie w  okresie jesieni ta sama 
konstrukcja może być użyta do 
osłaniania chryzantem przed 
przymrozkami. Jest to system 
bardzo efektywny i  nie wymaga 
angażowania dużych nakładów 

inwestycyjnych.
W  pozycji nr 2 przedstawiono 
zmiany jakie powoli następują 
w rejonie Radomia.
Z tuneli o szerokości 6-7 metrów 
większość gospodarstw przecho-
dzi w kierunku budowania trwa-
łych wieloletnich obiektów 9-11 
metrowych. Zmiana ta jest o tyle 
korzystna o  ile w  konstrukcji 
i  budowaniu takich obiektów 
producenci nie będą zapomina-
li o  konieczności wyposażania 
takich tuneli w  klapy służące 
w okresie wczesno – wiosennym 
do wietrzenia obiektów ( ozna-
czone jako W = wentylacja )
Kolejna zmiana będzie dotyczy-
ła budowy obiektów gdzie dwie 
płachty folii będą łączone trwa-
le listwami na kalenicy tak aby 
była możliwa budowa obiektów 
drewnianych o szerokości około 
20 m.
W takim przypadku możliwe już 
będzie stosowanie wietrzników 
górnych a  czasem nawet bocz-
nych oraz instalacja ogrzewania 
bocznego w  celu przyśpieszenia 
terminu wysadzania papryki od 
pierwszych dni kwietnia. Cen-
tralne ogrzewanie zaznaczono 
jako punkty A.
W  pozycji nr 3 przedstawiono 
obecnie budowane w rejonie Ra-
domia obiekty zblokowane. Nie-
stety sa one budowane w sposób 
nieprawidłowy co powoduje , 
że inwestycje takie może i  nie 
drogie nie wnoszą nic nowego 
w  perspektywie rozwoju tech-
nologii produkcji. Zamykają one 
bowiem możliwości produkcyj-
ne do warzyw niskich i papryki. 
A  nie znamy w  jakim kierunku 
pójdą zmiany na rynku produk-
cji warzyw. Należy więc zalecić 
budowę obiektów zblokowanych 
w  taki sposób aby słupy mię-
dzynawowe miały wysokość co 
najmniej 1,8-2,0 m. Oczywiście 
z  biegiem czasu gospodarstwa 
powinny myśleć o  montowaniu 
w takich obiektach podstawowe-
go systemu grzewczego co po-

zwoli na rozpoczęcie produkcji 
papryki już pod koniec marca 
przy minimalnych nakładach 
grzewczych. A  wciąż tunele do-
grzewane czasowo nie podlegają 
dodatkowemu opodatkowaniu. 
System taki pozwoli z  czasem 
odejścia od upraw glebowych 
w  kierunku nowoczesnych 
upraw w  matach włókna koko-
sowego czy matach torfowych 
lub nawet matach wełny mine-
ralnej.
Literami W  zaznaczono możli-
wości montowania wietrzników. 
Litera A  oznacza system grzew-
czy.
Należy zaznaczyć , że budowa 
zbyt niskich obiektów zblokowa-
nych wielonawowych oznacza, 
że i  tak każdy „dach” posiada 
odmienny mikroklimat i  tem-
peraturę. Odpowiednio wysoki 
obiekt wielonawowy charaktery-
zuje się natomiast lepszym wy-
równaniem parametrów mikro-
klimatycznych przez cały okres 
produkcji papryki.
Kolejne konieczne zmiany są 
związane z  budową i  wyposaże-
niem mnożarek co przedstawia 
Rys – 2
Zazwyczaj obecnie w  większo-
ści gospodarstw mnożarki są 
obiektami stałymi. Produkowa-
na w  nich rozsada powinna się 
cechować dobrą jakością i  wy-
sokim wyrównaniem roślin. Aby 
temu sprostać wymaga to nakła-
dów inwestycyjnych.
Przedstawiono dwa podobne 
i proste systemy, które pozwala-
ją przy minimalnych nakładach 
na uzyskanie podobnej i  wyso-
kiej jakości rozsady.
W  typie I  przedstawiono zago-
ny w których zastosowano pod-
grzewanie podłoża i  powietrza 
z  zastosowaniem elastycznych 
węży grzejnych podłączonych 
do kotła centralnego ogrzewania 
podobnego do tych jakie używa-
my do ogrzewania domu.
Cyframi oznaczono kolejno: 1 – 
warstwa styropianu co najmniej 

Rys.2 Stoły Rozsada

Rys.1 Typy Tuneli

5-10 cm, 2 – warstwa ubitego 
piasku o  grubości około 20 cm 
z  umieszczonymi w  nim rura-
mi grzewczymi ( 3 ) w  odległo-
ści 20-25 cm. Kolejny element 
to folia służąca do wyłożenia 
zagonu – nr – 4. Elementem 
pozwalającym na utrzymanie 
prawidłowych temperatur nocą 
i w mroźne dni jest osłona z folii 
perforowanej lub włukniny za-
wieszona ponad roślinami – 5. 
całości dopełnia elastyczny wąż 
grzewczy powieszony ponad ro-
ślinami a włączany tylko nocami 
w okresy silnych mrozów ozna-
czony jako – 5.
W  typie II przedstawiono kon-
strukcję polegająca na budo-
wie stołów rozsadowych gdzie 
system grzewczy stanowi albo 
kilka rur centralnego ogrzewa-

nia umieszczonych pod stołem 
– A  lub 1-2 rury perforowane 
pieca nadmuchowego – B.
Tak przygotowane zagony upra-
wowe oczywiście są elementami 
wyposażenia znajdującego się 
wewnątrz tunelu – mnożarki ( 7 
) i mogą być stosowane do pro-
dukcji rozsady większości wa-
rzyw przez cały rok.
Należy zaznaczyć , że taka kon-
strukcja pozwala na utrzymanie 
optymalnych warunków dla pra-
widłowej produkcji rozsady.
W kolejnym numerze omówimy 
zasady prawidłowego doboru 
odmian papryki. Wraz z  omó-
wieniem kilku podstawowych 
i najczęściej stosowanych w Pol-
sce.

Autor
Tomasz Marasik

Seniorzy w Teatrze Kapitol Wizyta w  teatrze dostarczyła 
wielu niezapomnianych wrażeń. 
Tego typu wyjazdy kulturalno-
-integracyjne dają dużo radości 
zarówno seniorom, jak również 
organizatorom. Wizyta w  War-
szawie była jednym z wielu dzia-
łań prowadzonych w  ramach 

realizacji projektu „Edukacja 60 
+”. Wszystkie inicjatywy podej-
mowane przez organizatorów 
projektu cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem ze strony 
seniorów. Wycieczkę można za-
liczyć do bardzo udanych.

Grupa seniorów z obszaru dzia-
łania LGD „Wszyscy Razem” 
uczestnicząca w projekcie „Edu-
kacja 60 +” spędziła miły wieczór 
w  Teatrze Capitol w  Warszawie 

oglądając spektakl „Klimakte-
rium i  już”. Musical w  reżyserii 
Cezarego Domagały opowiada 
o problemach, z którymi muszą 
się uporać kobiety w wieku „me-

nopauzalnym”. Sztuka pokazuje 
różne zachowania kobiet, zawsze 
jednak w sposób humorystyczny 
– tym bardziej, że sam humor 
jest doskonałym lekarstwem. 
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Wodne szaleństwo
17 października 2014 roku klasa 
IV wraz z wychowawcą Karoliną 
Głuch i Eweliną Łaski wyruszyła 
na swoją pierwszą w  tym roku 
szkolnym wycieczkę. Główną 
atrakcją był basen „Aquapark” 
w Radomiu, gdzie uczniowie spę-
dzili dwie godziny na wodnych 
zabawach. Zjazd na rurze, czy 
pływanie wzdłuż leniwej rzeki 
to żadna przeszkoda dla czwar-
toklasistów! Ale byli też i  tacy, 
którzy po tygodniowej nauce 

woleli zrelaksować się w jacuzzi, 
czy skorzystać z biczy wodnych. 
Następnie wszyscy spędzili miło 
czas w  pizzerii, a  tam napełnili 
swoje brzuchy, by móc wyruszyć 
w dalszą drogę. Na zakończenie 
wycieczki uczniowie udali się 
na spacer uliczkami Radomia, 
a  resztki energii wyzwolili przy 
fontannach bawiąc się i biegając. 
Wszyscy zmęczeni, ale z  wiel-
kimi uśmiechami na twarzach 
wrócili bezpiecznie do domu.

Dnia 24 października 2014 
roku w  Publicznej Szkole Pod-
stawowej w  Kłudnie odbyła się 
uroczystość pasowania pierw-
szoklasistów. Uczniowie z  klasy 
pierwszej pokazali przed rodzi-
cami, dyrekcją, nauczycielami 
i  uczniami starszych klas, że są 
gotowi stać się stuprocentowy-
mi uczniami, prezentując swoje 
zdolności recytatorskie, wokal-

Ś lu b ow a n i e  pi e r w s z o k l a s i s t ów ne i  taneczne. Po krótkim pro-
gramie artystycznym odbyło 
się uroczyste ślubowanie, po 
czym Pani Dyrektor pasowała 
wszystkich pierwszoklasistów 
na uczniów. Na pamiątkę tego 
wydarzenia odcisnęli w  kronice 
szkolnej ślad palca i  otrzymali 
dyplomy pamiątkowe. Pierw-
szaki otrzymały od pani dyrek-
tor oraz uczniów z klasy drugiej 
upominki. Po zakończeniu czę-
ści oficjalnej był czas na wspólne 
fotografie oraz słodki poczęstu-
nek.

List otwarty

Szanowny Pan Marian Niemirski
Starosta Powiatu Przysuskiego

W imieniu władz Powiatu Przy-
suskiego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, jak i  wszystkich 
ludzi, którym nie jest obojęt-
ne szerzenie obłudy, używanie 
kłamliwego języka, zwracam 
się do Pana o  zachowanie mi-
nimum przyzwoitości. Rozu-
miem, że okres przedwyborczy 
jest być może dla Pana bardzo 
trudny i  nerwy puszczają, ro-
zum przestaje funkcjonować, bo 
jakże inaczej to nazwać, kiedy 
chce Pan występować w imieniu 
wszystkich rolników i  miesz-
kańców powiatu przysuskiego 
w  liście otwartym do Pani Ewy 
Kopacz Premier Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w  celu od-
wołania Pana Marka Sawickiego 

Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi za nie-
frasobliwe słowa, za 
które wielokrotnie 
przeprosił. Przypo-
mnę tylko Panu, co 
oznacza słowo prze-
praszam, bo w  Pana 
języku nienawiści ta-
kie nie funkcjonuje:
• wyrażenie żalu,
• wyrażenie prze-
prosin za wyrządzoną 
przez siebie krzywdę,
• niezręczność.
Zupełnie nie wiem, 
dlaczego Pan jako szef 
powiatowych struktur 
Prawa i Sprawiedliwo-
ści został tak dotknię-
ty określeniem słowa 

niefrasobliwie dobranego przez 
Ministra Sawickiego. A  czy nie 
pamięta Pan określenia „spie-
przaj dziadu” ówczesnego Pre-
zydenta Warszawy Lecha Ka-
czyńskiego wsiadającego do 
samochodu, uciekającego przed 
mieszkańcami stolicy? W chwili 
obecnej nie wypada nam pisać 
o osobie, której już nie ma wśród 
nas, ale powinien Pan jako re-
prezentant społeczności po-
wiatowej patrzeć obiektywnie, 
a  nie tylko prezentować ocenę 
własną. Proszę mi wierzyć, że je-
stem tutaj wyrazicielem odczuć 
obywateli, jak również moich 
kolegów wójtów i  samorządow-
ców. Pozwolę sobie przytoczyć 

fragment wypowiedzi Wójta 
Gminy Borkowice Pana Rober-
ta Fidosa: „Być członkiem po-
wstałego w 1895 roku ruchu lu-
dowego poczytuję jako zaszczyt 
i  naturalny obowiązek wobec 
przodków mieszkających i  cięż-
ko pracujących od co najmniej 
300 lat w  borkowickiej parafii. 
W  latach 2003 – 2010 pełniłem 
funkcję prezesa Zarządu Miej-
sko – Gminnego PSL w Przysu-
sze. Wszystkie swoje umiejętno-
ści i  pasje poświęciłem służbie 
dla lokalnej społeczności. Mam 
olbrzymi szacunek do chrześci-
jańskich korzeni i wartości oraz 
do ludzi dla których słowa Bóg, 
Honor i Ojczyzna są wyznaczni-
kiem życia i  służby publicznej. 
Wspierając listę PSL do Sejmi-
ku wyrażam pragnienie, ażeby 
priorytety PSL Mazowsze na lata 
2014 – 2020 były realizowane 
przez przedstawicieli ruchu lu-
dowego, wrażliwych na potrzeby 
środowiska wiejskiego”.
Pisze Pan w swoim liście o kry-
zysie krymskim, na dożynkach 
pyta Pan w  swoich przemówie-
niach, kiedy poznamy prawdę 
smoleńską, używa Pan górnolot-
nych słów i wydarzeń, kreuje się 
Pan na kogoś kim Pan nigdy nie 
ma szansy być, bo jeśli Pan chce 
odwołania Ministra Sawickiego, 
to przynajmniej najpierw musi 
być Pan posłem. Pracuje Pan 
w  samorządzie Powiatu Przysu-
skiego od trzech kadencji i  czy 

kiedykolwiek miał Pan 
chociaż szansę zostać 
tym posłem? Co zrobił 
Pan Panie Niemirski 
oprócz skłócenia lu-
dzi i zastraszania, żeby 
Powiat Przysuski nie 
miał swojego przed-
stawiciela w  najwyż-
szej władzy wykonaw-
czej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przypomnę 
tylko, że Powiat Szyd-
łowiecki, Grójecki, 
Kozienicki od wielu 
lat są reprezentowani 
w  sejmie, rządzie, bo 
tylko w  taki sposób 
możemy w  sposób re-
alny dbać o  interes 
mieszkańców nie tyl-
ko naszego powiatu, ale i kraju. 
Pan jako starosta, kiedy nastą-
piło totalne załamanie rynku 
wskutek rosyjskiego embarga, 
czy chociaż raz zainteresował 
się, że rolnicy sami organizowa-
li protesty, jeździli właśnie do 
Ministerstwa Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi, do Brukseli, czy jako 
przedstawiciel samorządu po-
wiatowego nie powinien Pan 
wtedy pisać protestów, próśb 
do Pana Premiera? Rozumiem, 
że wtedy nie było jeszcze wy-
borów i  rolnicy nie byli Panu 
potrzebni, jak i  całej strukturze 
Prawa i  Sprawiedliwości, która 
tylko mówi o  rolnikach, ale nic 
dla nich nie robi. Nie podważam 

tu w  żaden sposób innych war-
tości, które Prawo i Sprawiedli-
wość zapewne posiada.
Ja ze swej strony uważam, że 
miejsce na Polskiej wsi jest dla 
obydwóch formacji, ale nie może 
wypowiadać się Pan w  imieniu 
rolników i mieszkańców Powia-
tu Przysuskiego, bo są to od-
osobnione Pana frazesy. Gdyby 
Pan chociaż prowadził swoje 
gospodarstwo może by Pan to 
rozumiał, bo na Polską wieś nie 
można patrzeć przez pryzmat 
polityki, Polską wieś trzeba ro-
zumieć i czuć.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Powiatowego PSL

Wójt Gminy Klwów
Piotr Papis

Piotr Papis Marian Niemirski (fot. www.echodnia.eu)
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Wizyta studyjna w Lo-
kalnej Grupie Działa-
nia „Wszyscy Razem”
W  dniach 23 – 24 paź-
dziernika 2014 r. LGD 
„Zapilicze” odbyło wizy-
tę studyjną w  sąsiednim 
LGD „Wszyscy Razem” 
w Rusinowie.
Program wizyty studyjnej obej-
mował m.in. prezentację do-
robku Stowarzyszenia „Gmina 
Klwów – Wspólne Marzenia”, 
spotkania z  przedstawicielami 
samorządu lokalnego oraz inny-
mi organizacjami pozarządowy-
mi działającymi na terenie LGD 
„Wszyscy Razem” Goście z LGD 
„Zapilicze” zwiedzili muzeum 
Gminy Odrzywół, którego bo-
gactwem jest przepiękna kultu-
ra ludowa pielęgnowana przez 
mieszkańców, szkoły, Koła Go-
spodyń Wiejskich i  zespoły lu-
dowe. To nie tylko śpiewy, ob-
rzędy, stroje i  tańce, ale także 
kultura kulinarna i  materialna 

zgromadzona w  Izbie Regional-
nej w Myślakowicach. Izba pełni 
rolę małego wiejskiego muze-
um ze zbiorami kultury ludo-
wej pochodzącej jeszcze z  XIX 
wieku. Zgromadzono tu wiele 
przedmiotów i  narzędzi który-
mi, posługiwali się w  przeszło-
ści mieszkańcy wsi w  regionie 
nadpilicznym. W  Izbie zgroma-
dzono także unikalne fotografie 
wsi oraz jej byłych i  obecnych 
mieszkańców. Zebrane rów-
nież zostały i  przygotowane 
do druku pieśni i  przyśpiewki, 
stanowiące barwną ilustrację 
obyczajów i  obrzędów w  latach 
minionych. Wizytę przybyłym 
gościom uświetnił występ arty-
styczny Pań ze Stowarzyszenia 
„Babska Rzeczpospolita”. Panie 
z Klwowa przygotowały ciekawy 
program, który z całą pewnością 
utkwił w pamięci przedstawicie-
lom LGD „Zapilicze”.

MISTRZYNI OLIMPIJSKA OTYLIA 
JĘDRZEJCZAK GOŚCIEM SPECJALNYM 
W  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. 
ANDRZEJA APOSTOŁA W NIEZNAMIEROWICACH
16 października uczniów Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Nieznamierowicach odwie-
dziła Pani Otylia Jędrzejczak 
– polska pływaczka, mistrzyni 
olimpijska, mistrzyni świata, 
mistrzyni Europy, trzykrotna re-
kordzistka świata, rekordzistka 
Europy, trzykrotnie wybierana 
najlepszym sportowcem Polski. 
Wizyta Pani Otylii cieszyła się 
tak dużym zainteresowaniem, że 
oprócz uczniów danej placów-
ki na spotkanie przybyli także 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kłudnie. Na wstępie Pan Pre-
zes Dariusz Danilczuk przywi-
tał i  przedstawił gościa wszyst-

kim zgromadzonym, po czym 
uczniowie przeprowadzili mini 
konferencję, podczas której za-
dawali pani Otylii wiele pytań 
dotyczących jej kariery pływa-
ckiej, zdobytych medali, ulubio-
nego stylu pływania, jakim jest 
styl motylkowy itp.
Po konferencji mistrzyni po-
prowadziła lekcję wychowa-
nia fizycznego, podczas której 
udzieliła wielu cennych wska-
zówek dotyczących pływania. 
Zaprezentowała także kilka sty-
lów pływackich, między innymi 
„żabkę”, „strzałkę” i  objaśniła 
jak poprawnie się je wykonuje. 
Osoba i postawa Pani Otylii wy-

warła duże wrażenie na wszyst-
kich uczestnikach spotkania, 
nawet na najmłodszych przed-
szkolakach. Radości i  zachwy-
tów nie było końca. Każdy, kto 
posiadał przy sobie czepek pły-
wacki, otrzymał na nim autograf 
mistrzyni, a  pozostali otrzymali 
wpisy do notatników. Można 
było sobie także zrobić pamiąt-
kowe zdjęcia, z  czego zarówno 
uczniowie, jak i  kadra pedago-
giczna nie omieszkali skorzy-
stać.
Poniżej zamieszczamy kilka fo-
tografii ze spotkania.
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Mąż niespodziewanie wraca do domu. Żona otwiera okno i mówi do 
kochanka:
 – Skacz!
 – Coś ty, przecież to trzynaste piętro!
 – Skacz, nie czas na przesądy..
 
Mąż zabiera żonę do klubu.
A tam na parkiecie koleś co wywija tańce, break dance, moon walking, 
robi salta, kupuje drinki dla ludzi no prawdziwy lew parkietu.
Nagle żona mówi do męża:
 – Widzisz tego kolesia, 25 lat temu oświadczył mi się ale dałam mu 
kosza
Na co mąż odpowiada:
 – Wygląda na to, że nie przestał jeszcze świętować.
 
Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości.
Nagle mówi do mamy:
 – Mamo wujek i ciocia idą!
 – Nie mówi się wujek i ciocia tylko wujostwo.
Wygląda dalej.
 – Mamo kuzyn i kuzynka idą!
 – Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko kuzynostwo.
Patrzy dalej i zauważył babcie i dziadka i mówi do mamy:
 – Mamo dziadostwo idzie.
 
 – Halo, policja?
 – Tak. W czym mogę pomóc?
 – Dwie dziewczyny biją się o mnie.
 – Więc w czym problem?
 – Gruba wygrywa...
 
– Boję się dentystów i ciemności – mówi kolega do kolegi.
– Fakt, dentyści są straszni. Ale dlaczego ciemności?
– A wiesz, ilu dentystów może czaić się w ciemności?!
 
Dwóch młodych ludzi rozmawia w okopach:
– Jak się tutaj znalazłeś?
– Jestem kawalerem, lubię wojnę, więc poszedłem na ochotnika. A ty?
– Jestem żonaty, lubię spokój, więc poszedłem na ochotnika.

Dowcipy

Z meczu z Szydłowianką (zdj. Adrian Nitzki)

Z   w i z y t ą  w   A n i o ł o w i e
Wizyta studyjna to kolejny 
punkt projektu „Wspólnie 
i  aktywnie” realizowa-
nego przez Stowarzysze-
nie Gospodyń Wiejskich 
GOSPOSIE z  Przysta-
łowic Dużych. Jej celem 
była wymiana informacji, 
spostrzeżeń, dobrych po-
mysłów na wspólne, efek-
tywne działanie lokalnej 
grupy.
26 września 2014 r członkinie 
Stowarzyszenia udały się z  wi-
zytą studyjną do Aniołowa, aby 
tam spotkać się ze Stowarzysze-
niem Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Aniołowo. Niezwykle serdecz-
nie w imieniu Zarządu powitała 
GOSPOSIE Prezes Stowarzysze-
nia, pani Halina Cieśla. W geście 
wdzięczności za miłą atmosferę 
i  smaczny poczęstunek przed-
stawicielki GOSPOŚ przekazały 
Pani Halinie Cieśli ozdobiony, 
oraz wypełniony po brzegi kosz 
z kolorową papryką.
Aniołowo jest wioską tematycz-
ną, jedyną w Polsce o tej nazwie. 
Liczy 200 mieszkańców, co sta-
nowi 1% liczby ludności gminy 
Pasłęk. Zamieszkujący tu ludzie 

w większości przybyli z różnych 
stron kraju, przywożąc ze sobą 
swoje tradycje i  zwyczaje kuli-
narne. Przez lata żyli ze sobą, 
przejmowali zwyczaje sąsiadów, 
tworzyli nowe. Dzisiaj stanowią 
zgodną społeczność, chętną do 
wspólnej pracy i  odpoczynku. 
Opracowali plan odnowy sołe-
ctwa, którego realizacja oparta 
jest na wykorzystaniu zasobów 
kulturowych i  przyrodniczych. 
Świadomi zachodzących zmian, 
tworzą swoją „małą ojczyznę”, 
piękną, zasobną i  atrakcyjną. 
Wykorzystują walory wsi, pro-
mują nazwę i symbol, którym są 
anioły. Dzięki dofinansowaniu 
z projektów unijnych mieszkań-
cy mogli uczestniczyć w  kur-
sach, w czasie których nabywali 
konkretne umiejętności dające 
szansę zwłaszcza na rozwój za-
interesowań.
Mieszkańcy Aniołowa mają spo-
re doświadczenie w  budowaniu 
marki wsi tematycznej. Od czte-
rech lat systematycznie organi-
zują Zlot Miłośników Aniołów. 
Tworzą pamiątki z  symbolem 
anioła: ceramiczne, rzeźbiar-
skie, rękodzielnicze. Wieś słynie 
z ekologicznej żywności i „aniel-

skich smaków”. Można udać się 
tutaj na spacer anielską, leśną 
ścieżką zdrowia – „Szlak anio-
łów” oraz zobaczyć wiele uro-
kliwych zakątków, np. „Zakątek 
aniołów” w centrum wsi. Zainte-
resowani mogą odwiedzić skan-
sen maszyn rolniczych, anielski 
plac zabaw czy Galerię Na Pło-
cie, w  której prezentowane są 
prace młodych mieszkańców 
Aniołowa.
Korzystając z  wyjazdu GOSPO-
SIE zwiedziły również From-
bork, odwiedziły muzeum 
Mikołaja Kopernika, z  wieży 
widokowej podziwiały Zalew 
Wiślany i panoramę Fromborka, 
zaś w katedrze fromborskiej mo-
gły posłuchać muzyki organo-
wej. Po wrażeniach związanych 
ze zwiedzaniem GOSPOSIE 
udały się nad Zalew Wiślany, 
aby pod opieką pani przewodnik 
zrelaksować się podczas rejsu 
statkiem.
Uczestniczki wizyty studyjnej 
wróciły z  niej bogatsze w  do-
świadczenia i  z  przekonaniem, 
iż wyjazd był doskonałą okazją 
do wymiany interesujących spo-
strzeżeń i  doświadczeń oraz za-
warcia nowych znajomości.

OSKAR GRA JAK LIDER
Wrzesień przysuscy piłkarze 
zakończyli brawurowo wygry-
wając 3:0 z  KS Raszyn. Mecz 
tak komentowali kibice: „Jak na 
lidera przystało, Oskar Przysu-
cha zainkasował kolejny kom-
plet punktów w sezonie. Bramki 
numer siedem i osiem w rundzie 
zdobył Piotr Skałbania. Trze-
cią w  tym spotkaniu Jaworski. 
Dobra passa nie opuściła pod-
opiecznych Bolesława Strzemiń-
skiego także w  meczach paź-
dziernikowych. 4 października 
oskarowcy wygrali 4:0 z  Okęcie 
Warszawa i  wywieźli ze stolicy 
trzy „oczka”. Bramki zdobyli: 
Kornacki (15.), Skałbania (70., 
90.), Lewiński (90.). No i  przy-
szła pierwsza przegrana z  KS 
Konstancin. Wynik tego meczu 
to 1:3. Bramkę dla Oskara zdo-
był Kornacki.
Na kolejny mecz czekali wszyscy 
– kibice i zawodnicy. No i przy-
szła radość z  wygranej z  MKS 
Szydłowianką Szydłowiec im-

ponującym wynikiem 5:1, nie-
stety zaburzona zachowaniem 
szydłowieckich pseudokibiców. 
Zaatakowali oni fanów Oskara 
Przysucha po zakończeniu spot-
kania. Cóż, jak ktoś powiedział: 
nie sztuka wygrać, ale sztuka 
z  godnością przyjąć porażkę. 
Najwyraźniej nie wszyscy to po-
trafią. W meczu z Szydłowianką 
bramki dla Oskara zdobyli: Pa-

weł Kowalczyk (18. 57.), Michał 
Gil (38.), Piotr Kornacki (41. 
i  77. – obie z  karnego). Ostatni 
mecz, przysuszanie wygrali 2:1 
z GKS Mazowsze Grójec. Bram-
ki zdobyli Kornacki (15.), M. Gil 
(22.). Oskar odniósł 11 triumf 
w  sezonie. W  listopadzie piłka-
rze Oskara spotkają się jeszcze 
z LKS Sparta Jazgarzew.
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Delikatna polędwiczka wieprzowa w  śmietano-
wym sosie kurkowym

Składniki:

Sposób wykonania:

• 1 polędwiczka wieprzowa 

(ok. 500g)

• 250g kurek

• 1 cebula

• 1 szklanka rosołu

• cebulka szalotka

• mąka

• olej

• 2 łyżki śmietany

• sól,  pieprz

Polędwicę umyć, oczyścić i  pokroić 
w plastry o grubości około 3 cm.
Każdy plaster lekko rozbić przy pomocy 
własnej pięści.
Mięso z  każdej strony oprószyć solą 
i pieprzem.
Na patelni rozgrzać olej.
Plastry mięsa obtoczyć w  mące i  ob-
smażyć z dwóch stron.
Gdy mięso nabierze lekko złotego ko-

loru, podlać całość bulionem lub wodą.
Dodać pokrojoną w  piórka szalotkę 
i umyte oraz pokrojone kurki.
Całość dusić pod przykryciem około 30 
minut od czasu do czasu mieszając.
Pod koniec sos zaprawić śmietaną, 
mąka i  ewentualnie doprawić solą 
i pieprzem.
Podawać z  ziemniaczkami lub kluecz-
kami.

Życzymy smacznego.

Fryzjerstwo to moja pasja
Dziś chcemy przedstawić Wam 
kolejną osobę z  wielką pasją ... 
Jest nią Agnieszka Klimek.
Zawsze podkreślam, że dla mojej 
osoby, praca jaką wykonuje, nie 
jest tylko obowiązkiem zawodo-
wym, wręcz przeciwnie. To tak-
że moja pasja i hobby, układanie 
fryzur ma to do siebie, że zawsze 
mogę zrobić coś nowego, zasko-
czyć nie tylko klienta, ale także 
siebie.
Według mnie fryzjerstwo nie 
jest tylko rzemiosłem, jest sztu-
ką, pozwala podkreślić i  wyeks-
ponować piękno, które ukryte 
jest w  każdym człowieku, oraz 
zatuszować ewentualne niedo-
skonałości. Czasem wydaje mi 
się, że nowa fryzura daje nam 
nową energię, a  gdy jest odpo-
wiednio „skrojona” może stano-
wić najwspanialszą ozdobę. Na-
prawdę pięknym uczuciem jest 
to, gdy klientka przychodzi do 
nas niezdecydowana, wątpiąca 
w siebie, a gdy wychodzi staje się 
silna, odważna i czuje się kobie-
co. Miło jest pomagać komuś, 
żeby czuł się sam z sobą lepiej. 
To jest pomaganie ludziom, 
w  tym żeby byli pewni siebie, 
by czuli się piękni. Każda ko-
bieta jest piękna, tylko nie każda 
wie jak z siebie to wydobyć. Dla-
tego fryzjerstwo jest dla mnie 
tak bardzo inspirujące, dobór 
fryzur do owalu twarzy klienta, 
kolorystyka, która potrafi zdzia-

łać cuda. Nie ustaję w staraniach 
by stawać się coraz lepszą w tym 
co kocham – a bez wątpienia jest 
tym fryzjerstwo. Z  uwagi na to, 
iż bardzo często spotykam się 
z  pytaniami o  domowe sposoby 
na pielęgnacje włosów, zdradzę 
kilka sprawdzonych a  zarazem 
prostych sposobów na piękne 
włosy.
Po pierwsze jajka – surowe jaj-
ka są najlepszym naturalnym 
produktem, który może przysłu-
żyć się dobrej kondycji naszych 
włosów. Żółtko jajka bogate jest 
w tłuszcze, natomiast białko na-
turalnie nawilża. Ponadto za-
wiera enzymy, które pomagają 
w walce z przetłuszczającymi się 
włosami.
Do przygotowania: całego jaj-
ka powinny używać osoby 
z  normalnymi włosami, same-
go białka osoby z  problemem 
przetłuszczania się , natomiast 
samego żółtka – osoby o  wło-
sach suchych i łamliwych. W za-
leżności od tego jak długie są 
twoje włosy przygotuj mieszan-
kę jajek w  ilości około połowy 
szklanki. Wetrzyj je we włosy 
i  pozostaw na około 20 minut. 
Jeśli nie chcesz, by „zagotowały” 
się na twojej głowie – zmywaj 
je chłodna wodą i  szamponem. 
Całe jajka i  same żółtka stosuj 
raz w  miesiącu. Jeśli wybrałaś 
kurację samymi białkami – po-
wtarzaj ją co dwa tygodnie.

Kosmetyki do stylizacji włosów 
często je niszczą. Włosy stają 
się przesuszone i  pozbawione 
blasku. Najlepszym lekarstwem 
będą dla nich produkty mleczne, 
takie jak śmietana, czy jogurt. 
Kwas mlekowy dobrze i delikat-
nie oczyszcza włosy, natomiast 
tłuszcz zawarty w  mleku nawil-
ża.
Do przygotowania: Pół szklanki 
kwaśnej śmietany lub jogurtu 
nałóż na wilgotne włosy i  po-
zostaw na 20 minut. Następnie 
zmyj je najpierw ciepłą, potem 
zimną wodą, a  na końcu umyj 
szamponem. Maski mleczne sto-
suj co 2 tygodnie.
Moja ostatnia porada dotyczy 
częstego problemu jakim jest łu-
pież. Bardzo często jest spowo-
dowany złą dietą, stresem, czy 
zmianą klimatu. Wypróbuj na-
turalnych metod do zwalczenia 
problemu. Połącz olej z  oliwek 
oraz wyciśnięty sok z  cytryny. 
Kwaśny sok pomoże oczyścić 
skórę głowy z  płatków łupieżu, 
oliwa zaś nawilży skórę głowy.
 Do przygotowania: wymieszaj 2 
łyżki soku z cytryny, 2 łyżki oli-
wy z  oliwek oraz 2 łyżki wody. 
Wmasuj wszystko w umytą skó-
rę głowy. Po 20 minutach zmyj 
z  włosów szamponem (dobrze, 
by również miał działanie prze-
ciwłupieżowe).
Mam nadzieję że moje porady 
okażą się przydatne, pamiętaj-

„…ZNAJDŹ W SOBIE PASJĘ, POTEM ZACZNIJ NA NIEJ ZARABIAĆ I JUŻ NIGDY NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ PRACOWAĆ”

cie, że pięknie wyglądające wło-
sy są wizytówką zadbanej ko-
biety i  eleganckiego mężczyzny, 
dlatego należy dbać o  włosy ze 
szczególną pieczołowitością. Je-

żeli sami nie dacie rady zapra-
szam do mojego salonu ,, Nowa 
Ty’’ znajdującego się w Klwowie 
naprzeciwko kościoła. Pozdra-
wiam Agnieszka Klimek

Korzystając z kurek, których pewnie każdy z nas nazbierał tego lata, możemy roz-
koszować się różnymi smakołykami z ich udziałem, zatem proponuje Państwu da-
nie, które sprawdza się i smakuje każdemu.
Zapraszam na obiadek:


