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• Klwów
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Największe wydarzenia w Gminie Klwów 2014

23 sierpnia 2014 roku już po raz dziesiąty mieszkańcy 
Gminy Klwów oraz zgromadzeni goście bawili się na 

Święcie Papryki zorganizowanym przez Wójta Gminy Klwów – 
Piotra Papisa. Tegoroczne uroczystości swoją obecnością uświet-
nili parlamentarzyści, wójtowie oraz Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik. Zgromadzeni goście mieli okazję 
skorzystać z konsultacji pracowników MODR dotyczących upra-
wy warzyw. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły 
się firmy prezentujące sprzęt rolno – ogrodniczy oraz najnowsze 
odmiany papryki. Było wesołe miasteczko – zamki dmuchane, 
gry, trampoliny, kule pływające po wodzie. W części artystycznej 
wszystkim przybyłym na święto zagrały gwiazdy muzyki disco 
polo : Mixdance, Casanowa, Mega Dance, Exotic, Soleo, Voyager, 
Fanatic, Mig, Piękni i Młodzi. Gwiazdą wieczoru był zespół Week-
end. Jak co roku na klwowską imprezę zjechało kilkanaście tysięcy 
gości. Na zakończenie święta – już po północy – wszyscy obecni 
obejrzeli niesamowity pokaz sztucznych ogni.

18 sierpnia 2014 r. – Minister Marek Sawicki spotkał się z produ-
centami papryki i innych warzyw z powiatów: radomskiego, bia-
łobrzeskiego oraz przysuskiego w hali sportowej Arena Klwów, 
aby przedstawić stanowisko rządu dotyczące poprawy sytuacji 
w rolnictwie po narzuceniu rosyjskiego zakazu na sprowadzanie 
warzyw i owoców. Na spotkanie przybyło ponad 400 rolników.

W  niedzielę 2 marca, w  hali sportowej ,,Arena Klwów” odbył 
się I Powiatowy Dzień Kobiet. Licznie zgromadzone Panie były 
uczestnikami zorganizowanej specjalnie z  okazji Dnia Kobiet 
uroczystości pod tytułem „ Baby ach te Baby”. Stowarzyszenie 
,,Babska Rzeczpospolita Klwów” po raz pierwszy miało możli-
wość zaprezentowania się szerokiej publiczności, prezentując 
repertuar z dużą dawką humoru, z piosenkami tematycznie ko-
biecymi.
Uwieńczeniem uroczystości były wiosenne tulipany i  olbrzymi 
tort na którym znajdował się czekoladowy pantofelek – logo 
stowarzyszenia. Na koniec członkinie stowarzyszenia ,,Babska 
Rzeczpospolita” porwały obecne na sali Panie do wspólnego 
śpiewu oraz tańca. Należy dodać, iż uczestnikami święta nie byli 
tylko mieszkańcy gminy Klwów ale również osoby z terenu po-
wiatu przysuskiego.

W  niedzielę – 28 września – Hala Sportowa Arena 
Klwów gościła znanych siatkarzy z różnych stron Europy. Kibi-
ce mogli podziwiać zmagania wielu znakomitych sportowców. 
W  drużynie mistrza Niemiec wystąpili między innymi: Robert 
Kromm, Tomas Kmet, a  także Rob Bontje i  mistrz olimpijski 
z 2008 roku Scott Touzinsky, w teamie czeskim Adrain Patucha 
znany z występów na polskich parkietach, natomiast w składzie 
austriackim nasz rodak Stanisław Wawrzyńczyk. Nie można 
również zapomnieć o polskiej drużynie, w której wystąpili mię-
dzy innymi Bartosz Bołądź, Daniel Pliński oraz brązowi medali-
ści Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej – Dirk Wesphal i Lukas 
Kampa – uznany jako najlepszy rozgrywający Mistrzostw Świa-
ta 2014. W  turnieju wzięły udział następujące drużyny: mistrz 
Niemiec Berlin Recycling Volleys, Dukla Liberec drugi zespół 
Czech, Aich/Dob Posojilinica czołowa drużyna Austrii oraz go-
spodarze – Cerrad Czarni Radom.

W  wyborach samorządowych, które odbyły się w  listopadzie 
2014 znakomity wynik w  województwie mazowieckim osiąg-
nęło PSL. Ponad dwudziestopięcioprocentowe poparcie po-
zwoliło wprowadzić do sejmiku aż 16 radnych. Należy zwró-
cić uwagę, że po wyłączeniu aglomeracji warszawskiej wynik 
stronnictwa to 36%! Dzięki temu stanowisko Marszałka za-
chował Adam Struzik. Wysokie poparcie dla ludowców widać 
przede wszystkim na wsiach. Rolnicy dostrzegają pozytywne 
zmiany zachodzące w małych miejscowościach. Gospodarstwa 
rolne dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej stale modernizu-
ją się, stając się konkurencyjne w stosunku do zachodnich są-
siadów. Wspierani przez polityków z PSL rolnicy docenili ich 
wkład w rozwój Polski oddając swoje głosy właśnie na nich.
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Jubileuszowe X Święto Papryki

Minister Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi – Marek Sawicki w Klwowie

Festiwal siatkówki w Klwowie

Powiatowy Dzień Kobiet 
w Klwowie

Samorządowy 
sukces PSL
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II Sesja plenarna Rady Powiatu w Przysusze
Intensywnie rozpoczęła pracę 
w nowej kadencji Rada Powiatu 
w Przysusze. 30 grudnia 2014 r. 
odbyło się jej II plenarne posie-
dzenie po wyborach. Najważ-
niejszym powodem spotkania 
radnych było wyłonienie wszyst-
kich statutowych organów Rady 
po przyjętych podczas I  sesji 
plenarnej zmianach do statutu 
powiatu. Wypełnianie mandatu 
radnego rozpoczął również Jan 
Gawryś z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, który objął godność 
reprezentanta społeczności po-
wiatowej po wygaszeniu man-
datu zdobytego przez Piotra 
Papisa, co było konsekwencją 
wygrania przez niego wyborów 
na Wójta Gminy Klwów. Rada 
pracowała bardzo sprawnie 
i  w  wyniku przeprowadzonych 
głosowań zakończony został 
proces budowy wszystkich sta-
tutowych jej organów na kaden-
cję 2014 – 2018. Przedstawiają 
się one następująco:

Zarząd powiatu: Starosta Przy-
suski – Marian Niemirski, Wi-
cestarosta Przysuski – Tomasz 
Matlakiewicz, Członkowie Za-
rządu: Waldemar Cichawa, Jan 
Gawryś, Rafał Seta.
Rada powiatu: Przewodniczący 

Rady Powiatu: Krzysztof Woch-
niak. Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu: Maciej Stoliński, Ma-
rian Wesołowski.
Powołane zostały Komisji Rady 
Powiatu:

Komisja Rolnictwa Rady Po-
wiatu w Przysusze, w składzie:
1. Mariusz Jakubczyk – Prze-
wodniczący
2. Jan Gawryś – Członek
3. Rafał Seta – Członek
4.Piotr Reguła – Członek

Komisja Infrastruktury Komu-
nalnej Rady Powiatu w Przysu-
sze w składzie:
1. Leopold Modrzecki – Prze-
wodniczący
2. Waldemar Cichawa – Członek
3. Marian Wesołowski – Czło-
nek
4. Piotr Reguła – Członek
5. Maciej Stoliński – Członek

Komisja Edukacji, Zdrowia 
i  Spraw Społecznych Rady Po-
wiatu w Przysusze w składzie:
1. Marcin Niewczas – Przewod-
niczący
2. Dorota Kwietniewska – Czło-
nek
3. Leopold Modrzecki – Członek
4. Marek Kilianek – Członek

5. Adam Pałgan – Członek

Komisja Rewizyjna Rady Po-
wiatu w Przysusze w składzie:
1. Krzysztof Zawadzki – Prze-
wodniczący
2. Andrzej Raczyński – Zastępca 
przewodniczącego
3. Marcin Niewczas – Sekretarz
4. Mariusz Jakubczyk – Członek

5. Marek Kilianek – Członek

Komisja Budżetowa Rady Po-
wiatu w Przysusze w składzie:
1. Andrzej Raczyński – Prze-
wodniczący
2. Dorota Kwietniewska – Czło-
nek
3. Tomasz Matlakiewicz – Czło-
nek

4. Adam Pałgan – Członek
5. Krzysztof Zawadzki – Członek

Wszystkim Radnym pełniącym 
ponownie funkcje, jak i  nowo 
powołanym na nie, życzymy 
sukcesów w  pracy i  realizacji 
programów wyborczych.

Zebrał Jarosław Bednarski

Wigilia Zarządu Powiatowego PSL w Klwowie
21 grudnia 2014 w sali Za-
kładu Aktywności Zawo-
dowej w  Klwowie odbyło 
się uroczyste spotkanie 
wigilijne członków i  sym-
patyków Polskiego Stron-
nictwa Ludowego.

Spotkanie rozpoczęto uroczy-

stym odśpiewaniem Roty. Gości, 

przyjaciół, sympatyków i działa-

czy Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego powitał Prezes Zarządu 

Powiatowego PSL Kolega Piotr 

Papis. Na spotkanie przybyli lu-

dowcy z całego powiatu oraz za-

proszeni goście. m. in. Poseł na 

Sejm Mirosław Maliszewski oraz 

Radny Województwa Mazowie-

ckiego Leszek Przybytniak.

Spotkanie było okazją do pod-

sumowania wyborów samo-

rządowych 2014. Prezes Piotr 

Papis szczegółowo omówił ich 

wyniki na podstawie prezentacji 

multimedialnej. Podkreślił, że 

PSL odniosło olbrzymi sukces 

w  ostatnich wyborach, a  w  no-

wej kadencji czekają nas nowe 

wyzwania i zadania. Dodał rów-

nież, iż nadchodzący 2015 rok 

będzie dla nas szczególny, bo 

przed nami wybory do Sejmu 

i Senatu.

Prezes Piotr Papis złożył również 

sprawozdanie z  Zarządu Woje-

wódzkiego PSL, które odbyło się 

13 grudnia 2014 r. na Stadionie 

Narodowym w Warszawie.

Na zakończenie z  okazji zbliża-

jących się Świąt Bożego Naro-

dzenia w  imieniu własnym, jak 

i Prezesa ZW PSL Kolegi Adama 

Struzika złożył najserdeczniejsze 

życzenia radości, zdrowia, spo-

koju oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2015 roku.

Następnie wszyscy przełamali 

się opłatkiem, złożyli sobie ży-

czenia i  rozpoczęli wspólne ko-

lędowanie.
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Świąteczna wizyta w Domu Dziecka w Kozienicach
Tradycją w  okresie świąt Boże-
go Narodzenia stała się wizy-
ta w  Placówce Socjalizacyjnej 
„Panda” w Kozienicach uczniów 
ze Szkolnego Koła Polskiego 
Czerwonego Krzyża działają-
cego w  Zespole Szkół Samorzą-
dowych im. Lotników Polskich 
w Klwowie.
Z okazji świąt Bożego Narodze-
nia przedstawiciele SK PCK po 
raz piąty odwiedzili mieszkań-

ców Domu Dziecka w  Kozieni-
cach.
18 grudnia 2014 roku ucznio-
wie wspólnie z  opiekunami p. 
A. Nogą i I. Niemirską udali się 
do Domu Dziecka by na ręce 
opiekunów przekazać serdecz-
ne życzenia bożonarodzeniowe 
i noworoczne w imieniu Dyrek-
cji, nauczycieli i  uczniów ZSS 
w Klwowie.
Spotkanie z  mieszkańcami pla-

cówki nie obyło się oczywiście 
bez wręczenia dzieciakom słod-
kich upominków, które zosta-
ły zakupione z  pieniędzy, jakie 
udało się zebrać uczniom pod-
czas charytatywnej dyskoteki 
andrzejkowej organizowanej 
w  szczytnym celu pomocy in-
nym. Do akcji zbiórki słodko-
ści, co roku włączają się wszyscy 
uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Klwowie. Często 

Ci, którzy sami nie wiele mają, 
dają najwięcej.
Dla wszystkich odwiedziny były 
niezapomnianym przeżyciem 
i  pozostawiły w  pamięci wiele 
miłych wspomnień.
Wyrazami podziękowań miesz-
kańców Domu Dziecka za otrzy-
mane upominki były świąteczne 
życzenia, piękna kartka bożona-
rodzeniowa z podpisami wszyst-
kich dzieci oraz własnoręcznie 

przez nich wykonana bombka 
bożonarodzeniowa.
Za pośrednictwem gazety „Ku-
rier Ziemi Przysuskiej” dzięku-
jemy wszystkim uczniom i  ich 
rodzicom, dzięki którym dzieci 
z  Domu Dziecka mogły poczuć 
świąteczną radość.

SK PCK w ZSS w Klwowie.

Wigilia dla samotnych
Samotnych i  starszych osób na 
terenie gminy Klwów przybywa. 
Nie możemy więc zapomnieć 
o nich, szczególnie w święta Bo-
żego Narodzenia. I  dlatego już 
po raz kolejny Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Klwowie 
zorganizował Wigilię dla sa-
motnych mieszkańców gminy. 
W  tym roku spotkanie opłatko-
we odbyło się w piątek 19 grud-
nia 2014 r.
 Już po raz kolejny pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Klwowie przy-
gotowali Wigilijne spotkanie 
wraz z małymi atrakcjami świą-

tecznymi, wszystko po to żeby 
chociaż raz w  roku zaproszeni 
goście czuli się naprawdę wyjąt-
kowo. Na uroczystości obecni 
byli również zaproszeni goście 
m.in. ks. proboszcz Stanisław 
Pudzianowski oraz przedstawi-
ciele Urzędu Gminy: wójt – p. 
Piotr Papis, sekretarz p. Lidia 
Wiaderna, zastępca przewodni-
czącego Rady Gminy p. Andrzej 
Sobczak i pracownicy GOPS – u.
Z  zaproszenia na wieczerzę wi-
gilijną korzystają przede wszyst-
kim osoby samotne, nie mające 
rodzin, ale również osoby, które 
żyją „obok” swoich rodzin, oraz 

osoby starsze a  własnej Wigilii 
nie przygotowują dlatego, że nie 
mają dla kogo lub nie mają sił. 
Tu mogą chociaż przez chwilę 
poczuć się radośniej – a  takich 
osób ciągle przybywa. Jest to 
spotkanie, podczas którego dzie-
limy się opłatkiem, śpiewamy 
kolędy, spożywamy razem wi-
gilijne potrawy. Osoby, które co 
roku są na tym spotkaniu obec-
ne nie wyobrażają sobie, żeby ta-
kiej tradycyjnej wigilii nie było. 
Panuje tu ciepła atmosfera, są 
rozmowy, które są również bar-
dzo potrzebne, zwłaszcza samot-
nym.

Na początku p. dyrektor Edy-
ta Sobczak przywitała zapro-
szonych oraz pięknym słowem 
wprowadziła wszystkich w  na-
strój świąt Bożego Narodzenia. 
Następnie uroczystość uświet-
nił jasełkowy występ w  wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół 
Samorządowych w  Klwowie. 
Nie zabrakło oczywiście bardzo 
ważnego symbolu wigilijnego, 
czyli opłatka, którym wszyscy 
nawzajem się podzielili po czym 

zasiedli do uroczystej wieczerzy.
 Goście z  żalem opuszczali wie-
czerzę. Przy wyjściu osoby star-
sze i  samotne dostawały paczkę 
z  żywnością na Święta. Organi-
zatorzy spotkania wigilijnego są 
przekonani że spotkanie wigilij-
ne jest takim małym, symbolicz-
nym gestem – nie zapominamy 
o  ludziach samotnych i  star-
szych lecz wychodzimy do nich 
z inicjatywą.
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Świąteczna paczka w powiecie przysuskim
Grudzień to miesiąc niezwykle 
wyjątkowy. To taki okres, w któ-
rym oczarowani nadchodzącymi 
świętami Bożego Narodzenia, 
przepełnionymi rodzinną atmo-
sferą, pełnych miłości, zapomi-
namy o tych mniejszych i więk-
szych troskach. Wtedy także cała 
nasza uwaga przekierowana jest 
na innych, lepiej czy gorzej zna-
nych nam ludzi, czasem nawet 
nieznajomych. Bo gdyby tak nie 
było to czy przy naszych stołach 
byłoby miejsce dla niezapowie-
dzianego gościa? Grudzień to 
miesiąc, w  którym otwieramy 
swoje domy i serca – szczególnie 
dla tych najbardziej potrzebu-
jących. W  tym miesiącu swoje 
serce 13 i 14 grudnia, otworzyła 
cała Polska podczas XIV finału 
SZLACHETNEJ PACZKI. Nasze 
miasto, Przysucha była jednym 
z uczestników tego jakże ważne-
go wydarzenia po raz czwarty. 
Mimo iż zespół wolontariuszy 
formalnie tworzyło jedenaście 
osób, ludzi chętnych do pomocy 
było znacznie więcej. W potocz-
nie zwanym magazynie, czyli 
miejscu odbioru paczek, spot-
kań wolontariuszy z  darczyń-
cami, pojawili się : lider – Rafał 
Kacperki, Justyna Dąbrowska, 
Marta Blank, Beata Wrona-
-Balcerak, Katarzyna Drabik, 
Artur Kamiński, Agnieszka 
Maj-Kowalska, Katarzyna Sob-
czyk, Anita Włodarczyk, Iwona 
Sołtykiewicz oraz Dagmara Gór-
nik. To oni byli opiekunami 25 
rodzin a  także zadbali o  szcze-
gólną atmosferę podczas fina-
łu. W  magazynie oprócz nie-

ustającego ruchu, wchodzących 
i  wychodzących ludzi, można 
było dostrzec zapalone świeczki 
na stole, ustawione obok ciast 
przygotowanych przez wo-
lontariuszki a  także ciasteczek 
wręczanych także darczyńcom, 
podarowanych przez cukiernię. 
Wolontariusze w  sobotę już od 
rana witali swoich darczyńców: 
przedstawicieli instytucji, osoby 
prawne, grupy osób. To właśnie 
Ci ludzie, zdecydowali się na 
bezinteresowną pomoc. Zain-
teresowali się tymi, którzy po-
trzebowali wsparcia, impulsu do 
zmian, nadziei na to, że święty 
Mikołaj jednak istnieje. Ci ludzi 
przekazali wiarę ludziom, w któ-
rych powoli gasła. Przygotowali 
piękne, ogromne paczki dla ro-
dzin, w  których było wszystko 
to, czego dana rodzina potrze-
bowała. Od paczek z  żywnoś-
cią i  artykułami chemicznymi, 
odzieżą i  obuwiem, zabawkami, 
po łóżka, lodówki, kuchenki czy 
węgiel. A  to wszystko wspólnie 
z  wolontariuszami, do rodzin 
przywoził Mikołaj. To on wy-
woływał uśmiech na twarzach 
dzieci, słuchał wcześniej wy-
uczonych wierszyków a  także 
piosenek. Był wraz z  wolonta-
riuszami świadkiem wielu łez. 
Bo jak nie płakać, gdy dostało się 
pralkę, której nie miało się parę 
lat? Ciepłe buty i kurtę na zimę. 
Biurko, potrzebne urządzenia 
elektryczne. Myślę, że słowa „nie 
dostałam nic przez trzydzieści lat 
ciężkiej pracy. Teraz dostałam 
wszystko” – wyrażają najwięcej. 
Radość rodzin z  otrzymanych 

paczek była ogromna, gdyż mo-
ment wręczenia paczek to chwi-
la bardzo wyjątkowa. Ważna nie 
tylko dla rodzin ale także wo-
lontariuszy i darczyńców. Chwi-
la, w  której emocje wygrywają. 
Dzieci piszczały, biegały wokół 
nich. Początkowo starały się de-
likatnie rozcinać papier, później 
zniecierpliwione, rozrywały go, 
wyjmowały wszystkie rzeczy ze 
środka, układały je czy poda-
wały rodzicom . Gdy znalazły 
ubrania najczęściej robiły pokaz 
mody. Widać, że największą ra-
dość sprawiały im znalezione 
słodycze, malowanki, artykuły 
szkolne, zabawki. Rodzice i star-
si ludzie płakali, uśmiechali się. 
Każdy na swój sposób okazywał 
radość, dziękował darczyńcom. 

„Teraz będzie już tylko lepiej” – 
powiedziała Pani Katarzyna pa-
trząc na zakładające buty dzieci. 
Potem wzięła kolejne pudełko 
z  butami i  pewna, że w  środku 
jest obuwie dla córki, wykrzy-
czała „O! To jednak dla mnie!” 
– uśmiechnęła się. „Teraz świę-
ta będą lepsze, spokojniejsze” 
– dodała. Pani Ewa, gdy we-
szliśmy do mieszkania od razu 
przyniosła ciasto i  prezent dla 
nas. „Nie może tak być, że tylko 
my coś otrzymujemy. Świat nie 
może tak działać!” – mówiła za-
dowolona, przekazując na nasze 
ręce piękne choinki umocowane 
w  drewnie, które zrobiła z  mę-
żem. Pani Maria, gdy zobaczyła 
paczki wnoszone przez wolon-
tariuszy i  naszych niezastąpio-

nych kierowców popłakała się 
i prosiła o przekazanie wyrazów 
wdzięczności. Dziękujemy Dar-
czyńcom za nieocenioną pomoc. 
Rodzinom za chęć jej przyjęcia, 
za to, że postanowili zrobić krok 
do przodu. Wolontariuszom 
za ich prace. Naszym niezastą-
pionym kierowcom: Krystiano-
wi Niedzielskiemu, Zbyszkowi 
Górnasiowi, Jackowi Szymczy-
kowi oraz Jackowi Prokopczyko-
wi. Pani Katarzynie Kowalskiej, 
wolontariuszce z  2013 roku, 
oraz Pani Marzenie Pakosz wraz 
z mężem za pomoc podczas fina-
łu. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w tym ważnym, 
tegorocznym wydarzeniu.

Dagmara Górnik

Mikołajki w Żukowie
7 grudnia 2014 roku w  świet-
licy wiejskiej w  Żukowie miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Lokalne Stowarzyszenie Kobiet 
z  siedzibą w Skrzynnie zorgani-
zowało uroczyste Mikołajki dla 
dzieci z okolicznych miejscowo-
ści. Impreza spotkała się z  bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
ze strony lokalnej społeczności. 
W  Mikołajkach wzięło udział 
ponad 100 dzieci, a także ich ro-
dzice i  bliscy. Wszyscy chętnie 
uczestniczyli w grach, zabawach 
i  konkursach prowadzonych 
przez wolontariuszy. Potem 

do zgromadzonych w  świetlicy 
dzieci przybył długo wyczekiwa-
ny gość – Święty Mikołaj w oto-
czeniu Śnieżynek. Dla każdego 
dziecka Mikołaj miał przygoto-
wany prezent. Dzieci były za-
chwycone, specjalnie dla Świę-
tego Mikołaja śpiewały, tańczyły 
i  deklamowały wierszyki o  te-
matyce świątecznej. Wspólna 
zabawa z Mikołajem, tańce i ma-
lowanie twarzy nie miały końca. 
Dla wszystkich zgromadzonych 
w  świetlicy dzieci i  dorosłych 
został przygotowany poczęstu-
nek – pyszne ciasta upieczone 

przez członkinie Stowarzysze-
nia. Wszystkim dopisywały 
świetne humory i  towarzyszył 
świąteczny nastrój. Podczas im-
prezy można było także podzi-
wiać stroiki świąteczne, maka-
ronowe choinki, gwiazdki oraz 
ozdoby choinkowe przygotowa-
ne ręcznie przez kobiety ze Sto-
warzyszenia. Dzięki Lokalnemu 
Stowarzyszeniu Kobiet oraz hoj-
ności darczyńców cieszymy się, 
że mogliśmy rozpromienić tak 
wiele małych twarzy.

 
Agnieszka Kumek
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Już po raz 24 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski!
Zapalone w Grocie Betlejemskiej 
Światło w tym roku niesie prze-
słanie „Pokój jest w nas”. Po raz 
pierwszy Betlejemskie Światło 
Pokoju zorganizowano w  1986 
roku w  Linz, w  Austrii, jako 
część wielkich bożonarodzenio-
wych działań charytatywnych na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych 
oraz osób potrzebujących, nosi-
ło nazwę: „Światło w  ciemnoś-
ci”.
Zgodnie z  tradycją przekazanie 
Światła odbywa się raz na Sło-
wacji raz w Polsce, skąd trafia do 
chorągwi, hufców i drużyn har-
cerskich na terenie całego kra-
ju, a  za ich pośrednictwem do 
mieszkańców miast i  wsi, któ-
rym nie jest obojętne przesłanie 
Betlejemskiego Światła.
14 grudnia 2014r. przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju 
odbyło się w  miejscowości Svit 
na Słowacji.
W  Zlocie w  dniach 12-14 grud-
nia, który w  tym roku zgroma-
dził łącznie ok. 750 uczestników 
wzięli udział zuchy i harcerze z 4 
ŚDH z Przysuchy oraz 9 DH i 18 
DHS z Potworowa.

Świąteczny grudzień w Przedszkolu
Grudzień to wyjątkowy i  ma-
giczny miesiąc w roku. To czas, 
kiedy Święta Bożego Narodzenia 
zbliżają się wielkimi krokami, 
a dzieci z niecierpliwością ocze-
kują wizyty Mikołaja z workiem 
pełnym prezentów. Aby poczuć 
klimat zbliżających się świąt, 17 
grudnia dzieci z naszego przed-
szkola wybrały się na wycieczkę 
do Domu Kultury w  Przysusze 
na baśń muzyczną pt. „Mikołaj 
spełnia sny” w  wykonaniu ak-
torów z  teatru „Muza” w Łodzi. 
Baśń opowiadała o  ponadcza-
sowych wartościach jak wiara 
w  Świętego Mikołaja, uczyła 
również że dobro zawsze zwy-
cięża. Bogata scenografia, kolo-
rowe kostiumy i piękna muzyka 
sprawiły, że przedszkolaki z  ot-
wartymi buziami przyglądały się 
postaciom zastanawiając się czy 
są prawdziwe. Podczas przedsta-
wienia dzieci śpiewały, klaskały, 
brały udział w konkursach i od-
powiadały na pytania Świętego 
Mikołaja. Na koniec wszystkie 
dzieci otrzymały od Mikołaja 

prezent – zaczarowany długo-
pis. Spektakl pozostawił nieza-
pomniane wrażenia w  sercach 
maluchów.
W tym dniu przedszkolaki uda-
ły się także z wizytą do Muzeum 
Oskara Kolberga w  Przysusze. 
Pani przewodnik oprowadzała 
dzieci po poszczególnych salach, 
przybliżając biografię etnografa 
i kompozytora oraz jego utalen-
towanej rodziny. Przedszkola-
ki poznawały znajdujące się tu 
eksponaty, obrazy, stroje, nie-
używane instrumenty muzycz-
ne, a  dzięki urządzeniom mul-
timedialnym, utwory muzyczne 
i  polskie tańce ludowe. Dzieci 
pełne wrażeń wróciły do przed-
szkola.
Grudzień w  naszym przedszko-
lu upłynął głównie pod znakiem 
choinki, gwiazdki, zapachu pier-
ników oraz prób jasełkowych. 
Dzieci na zajęciach dydaktyczno 
– wychowawczych poznawały 
świąteczne zwyczaje i  trady-
cje. Przy pomocy wychowaw-
czyń wykonywały ozdoby cho-

inkowe i  piekły pierniki, które 
były ozdobą wigilijnego stołu. 
Zgodnie z  tradycją, 19 grud-
nia przedszkolaki ze wszystkich 
grup przygotowały i  przedsta-
wiły „Jasełka”, podczas których 
śpiewały polskie kolędy. Mali ar-
tyści z  wielkim przejęciem i  za-
angażowaniem odtwarzali role, 
prezentowały stroje i umiejętno-
ści recytatorskie i  aktorskie. Po 
przedstawieniu dzieci otrzymały 
głośne brawa i  gratulacje. Wraz 
z  rodzicami zostali zaprosze-
ni na zorganizowaną Wigilię, 
podczas której dzielili się opłat-
kiem, składali sobie życzenia 
i spożywali przygotowany obiad. 
Te podniosłe chwile nie tylko 
utrwaliły dzieciom znajomość 
tradycji i  zwyczajów świątecz-
nych, lecz również wzmocniły 
serdeczne relacje między nimi. 
W  świadomości dzieci był to 
dzień pełen radości i  życzliwo-
ści, który pozwolił wszystkim 
poczuć atmosferę zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia.

Podczas pobytu na Podhalu 
uczestniczyli oni pod opieką 
drużynowych w  grze miejskiej 
oraz warsztatach duchowych 
i  zuchowych. Zuchy sprawdziły 
swoją wiedzę n.t. tradycji bożo-
narodzeniowych, a w fabryce za-
bawek choinkowych wykonały 
lampiony oraz ozdoby choinko-
we z makaronu.
Wieczorem wszyscy bawili się 
w  Sanktuarium na Krzeptów-
kach przy dźwiękach muzyki 
zespołu New Day. Mimo wielu 
atrakcji, nie zapomnieli o  zało-
życielach polskiego harcerstwa – 
Oldze i  Andrzeju Małkowskich, 
na grobie których zapalili znicz. 
Odwiedzili też muzeum harcer-
stwa ich imienia w Zakopanem.
Zgodnie z przesłaniem słów Jana 
Pawła II „Zacznijcie dzieło po-
koju w sobie, byście sami napeł-
nieni pokojem mogli nieść pokój 
innym” harcerze i  zuchy nasze-
go Hufca przekazali światło dla 
społeczności swoich miejscowo-
ści oraz instytucji i  przyjaciół, 
którzy wspierają nas w codzien-
nej działalności.

Opracowała:
trop. Julia Żółcińska ZPIH
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Od lewej Piotr Papis, Janina Nowakowska, Agnieszka Listkiewicz, Wojciech Gajda i  Monika 
Tyniec

Od lewej Monika Tyniec-Wiceprezes Stowarzyszenia, Agnieszka Listkiewicz – LGD Wszyscy Ra-
zem, Anna Biernat – Prezes Stowarzyszenia

Wspólnie  i   św iątecznie  z  GOSPOSIA MI
Tuż po świętach Bożego 
Narodzenia, Stowarzy-
szenie Gospodyń Wiej-
skich GOSPOSIE zebrało 
się w  Wiejskim Centrum 
Kultury, aby podsumować 
projekt WSPÓLNIE I AK-
TYWNIE, finansowany ze 
środków Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich.
27 grudnia do Wiejskiego Cen-
trum Kultury w Przystałowicach 
Dużych przybyli również za-
proszeni goście: pan Piotr Pa-
pis – Wójt Gminy Klwów, pani 
Agnieszka Listkiewicz – koordy-
natorka projektu, pan Dariusz 
Danilczuk
z  Fundacji SPORTOWA POL-
SKA– prowadzący szkolenie 
w  zakresie zarządzania organi-
zacją pozarządową.
Projekt trwał od 1.06.2014 do 
12.12.2014 i  realizowany był na 
terenie gminy Klwów. W  ciągu 
kilku miesięcy zostało przepro-
wadzonych wiele działań, spot-
kań i  wydarzeń realizujących 
główny cel projektu, tj. wzmoc-
nienie organizacji pozarządo-
wych z  terenu gminy Klwów. 
Ten cel osiągnięto przez połą-
czenie trzech płaszczyzn – cyklu 
szkoleń, działań promocyjnych 
oraz działań aktywizujących lo-
kalną społeczność.
Oferta szkoleniowa była bar-
dzo interesująca oraz użytecz-
na. Słuchacze zostali zapoznani 

z  trudnymi zagadnieniami z za-
kresu zarządzania zespołem, za-
rządzania projektem i zarządza-
nia organizacją pozarządową. 
Niezwykle ciekawe okazały się 
warsztaty osobistego rozwoju 
lidera-animatora i  towarzyszące 
temu cyklowi zajęcia medialne. 
Uczestnikom przekazana została 
wiedza i  praktyczne umiejętno-
ści niezbędne m.in. podczas wy-
stąpień publicznych.
Działania integracyjne zrealizo-
wano poprzez wyjazd studyjny, 
wspólne prace przy zagospoda-
rowaniu terenu wokół świetlicy 
wiejskiej oraz piknik sportowo-
-integracyjny. Wyjazd studyjny 
do wioski tematycznej Anioło-
wo pokazał, jak wykorzystywać 
zasoby wsi bez nakładu pienięż-
nego, problemy z jakimi spotka-
li się mieszkańcy oraz metody 
ich rozwiązywania. GOSPOSIE 
przekonały się, że wspólna inte-
gracja i  łączenie się w działaniu 
pozytywnie wpływa na rozwój 
dialogu społecznego. Równie 
ciekawe doświadczenia przynio-
sły prace rewitalizacyjne przy 
Wiejskim Centrum Kultury oraz 
piknik –festyn integracyjny.
Ważnym elementem projektu 
była promocja organizacji po-
zarządowych oraz pobudzenie 
aktywności społecznej, dlatego 
w ramach projektu zostały ogło-
szone dwa konkursy. Wyniki 
pierwszego, na najlepsze stoisko 
promocyjne, zostały ogłoszo-

ne w  trakcie pikniku integra-
cyjnego, zaś tytuł „Animatora 
na medal” został przyznany na 
spotkaniu podsumowującym. 
Nagrodzeni w  konkursie zo-
stali: sołtys wsi Przystałowice 
Duże – pani Janina Nowakow-
ska, Wiceprezes Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich GOSPO-
SIE – pani Monika Tyniec oraz 
Komendant OSP w  Przystało-
wicach Dużych – pan Wojciech 
Gajda.
Zebrani w  Wiejskim Centrum 
Kultury obejrzeli fotograficzną 
prezentację dokumentującą po-
szczególne wydarzenia projek-
tu, a  ponadto zostali zapozna-
ni z  jego budżetem. Całkowity 
koszt projektu wyniósł 44410 
PLN, a  znaczną część, tj. 39910 
PLN stanowiła dotacja ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.
Skorzystanie z  tych środków 
umożliwia Ministerstwo Pra-
cy i  Polityki Społecznej, które 
wspiera organizacje pozarządo-
we poprzez program operacyjny 
Fundusz Inicjatyw obywatel-
skich.
Nasze Stowarzyszenie kreśli już 
plany na kolejny rok. Dzięki 
pracy i  zaangażowaniu na pew-
no uda się wszystkie je wykonać. 
Życzymy Państwu udanej reali-
zacji wszelkich zamierzeń oraz 
wielu wspólnych, radosnych 
chwil z bliskimi w 2015 roku.

Irena Myziak

„ Szlachetna paczk a”
przysusk iej  Pol icji
Przysuscy policjanci oraz pra-
cownicy Policji po raz drugi włą-
czyli się w realizację Ogólnopol-
skiej akcji Świątecznej Pomocy 
pod nazwą „Szlachetna Paczka” .
Głównym założeniem akcji jest 
idea przekazywania bezpośred-
niej pomocy – by była ona sku-
teczna, konkretna i  sensowna. 

W szlachetnej paczce darczyńcy 
odpowiadają na potrzeby osób 
najbardziej ubogich ze swojego 
miasta lub okolicy. Policjanci 
i  pracownicy przysuskiej Policji 
wybrali jedną z rodzin zamiesz-
czonych w  bazie danych, której 
postanowili pomóc. Zorganizo-
wali zbiórkę pieniędzy i  przy-

gotowali szlachetną paczkę na 
podstawie szczegółowej listy po-
trzeb.
Szlachetną paczkę przekazano 
do magazynu wolontariuszy, 
którzy bezpośrednio dostarczą 
ją potrzebującej rodzinie.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha

Konkurs “Najpopularniejszy 
Dzielnicowy 2014” w  powie-
cie przysuskim rozstrzygnięty
sierż. szt. Jacek Popiński 
– dzielnicowy Posterunku Poli-
cji w Odrzywole został najpopu-
larniejszym dzielnicowym 2014 
roku powiatu przysuskiego.
Zakończono i  podsumowano 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Przysusze konkurs na „Najpo-
pularniejszego dzielnicowego 
2014 roku” . Mieszkańcy miasta 
i  powiatu przysuskiego przez 
cały listopad oddawali głosy na 
swoich faworytów wypełniając 

ankiety i wrzucając jej do skrzy-
nek rozmieszczonych w  Staro-
stwie Powiatowym, Urzędzie 
Gminy i  Miasta w  Przysusze 
oraz w siedzibach gmin.
Zwycięzcą VI edycji konkursu 
„Najpopularniejszy Dzielnico-
wy 2014” powiatu przysuskiego 
został sierż. szt. Jacek Popiński– 
dzielnicowy pracujący w  Poste-
runku Policji w Odrzywole, jego 
rejon to gmina Potworów.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha
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Gdy się Chrystus rodzi...
Dzień 19 grudnia w  Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w  Kłudnie był 
dniem wyjątkowym dla wszyst-
kich pracowników, uczniów 
oraz rodziców. Był to ostatni 
dzień zajęć lekcyjnych przed 
najpiękniejszymi i  najbardziej 
rodzinnymi Świętami Bożego 
Narodzenia. Cała społeczność 
szkolna, która w pewnym sensie 
także tworzy rodzinę poddała 
się magii zbilżających się Świąt. 
Wszystkie sale lekcyjne poprzez 
przygotowane dekoracje nabrały 
zupełnie innego, odświętnego 
wyglądu i  blasku kolorowych 
lampek, na korytarzu głównym 
ustrojona została choinka, nie-
odłączny symbol tych radosnych 
Świąt.
 W uroczysty świąteczny nastrój 
wprowadziły wszystkich jaseł-
ka, przygotowane przez ks. Pa-
wła Mańturzyka oraz uczniów, 

występujących w  roli aktorów 
i  kolędników. Jasełka zupełnie 
inne od tradycyjnych. Był Józef 
i Maryja ale przeniesieni w cza-
sy nam współczesne i  w  ukaza-
ni na tle współczesnego świata 
i jego problemów, świata bardzo 
rozwiniętej cywilizacji, boga-
tych ludzi. Niestety okazało się, 
że i w tym „bogatym i cywilizo-
wanym” świecie nie ma miejsca 
i  nie ma ludzi, którzy by Ich 
przyjęli do siebie. Na zakończe-
nie jasełek wszyscy wspólnie od-
śpiewali kolędę „Bóg się rodzi” 
a Pani dyrektor złożyła obecnym 
a  za ich pośrednictwem także 
rodzinom życzenia zdrowych, 
radosnych, przepełnionych mi-
łością Świąt oraz szczęśliwego 
Nowego Roku.
 Następnie uczniowie wraz z wy-
chowawcami i  rodzicami uda-
li się na wigilie klasowe. I  tak 
jak tradycja nakazuje wigilie te 

rozpoczęły się od dzielenia się 
opłatkiem i składania sobie wza-
jemnie świątecznych życzeń. Na 
stołach znalazły się typowo wigi-
lijne dania: barszczyk z uszkami, 
ryby, pierogi z kapustą i grzyba-

mi, śledzie oraz wiele innych po-
traw przygotowanych przez ma-
musie uczniów. Przy dźwiękach 
kolęd rozmawiano o  przygo-
towaniach świątecznych, o  bo-
żonarodzeniowych tradycjach, 
nie zabrakło również wspólnego 
śpiewania kolęd.
 Ten świąteczny nastrój udzielił 

się wszystkim, nikt się nie spie-
szył, zniknęła cała codzienna 
szkolna rutyna, oceny, zmaganie 
się ze sprawdzianami – to nie 
miało znaczenia. Liczyło się tyl-
ko to, że wszystkich razem, po-
mimo różnych poglądów, ocze-
kiwań połączył opłatek i z serca 
płynące życzenia.

KON K U R S 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ
B O Ż O N A R O D Z E N I O W Ą

ROZSTRZYGNIĘTY
W  dniu 11 grudnia 2014 roku Samorząd Uczniowski 
rozstrzygnął konkurs Najpiękniejszej Kartki Bożona-
rodzeniowej. Wszystkie prace zostały wykonane włas-
noręcznie przez uczniów naszej szkoły, zarówno przez 
tych najmłodszych jak i najstarszych. Każda praca bu-
dziła w Komisji ogromny zachwyt i podziw.
Po długotrwałych naradach komisja wyłoniła laureatów:

Szkoła Podstawowa:

 I  – Natalia Neska, Zuzanna Dobrodziej
 II  – Amelia Biskup
 III  – Wiktoria Sobania

Publiczne Gimnazjum:

 I  – Ewelina Gwiazda, Magdalena Fila
 II  – Karolina Gwiazda, Paulina Kucharska
 III  – Magdalena Rek
WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Ewelina Łaski 
Karolina Głuch
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Z A L E C E N I A  U PR AWOW E
Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach foliowych

W  poprzednim numerze oma-
wialiśmy zasady doboru odmian 
papryki pod kontem zastoso-
wania w  uprawie w  gospodar-

stwach o  różnych warunkach 
technologicznych i glebowych.
W  części styczniowej prezen-
tujemy podstawową charakte-

rystykę odmian występujących 
w handlu w Polsce. Dane przed-
stawiono w sposób tabelaryczny 
wg aktualnych katalogów firm.S T YC Z E Ń

Fito Semillas – Hiszpania

Clause – Francja
Erma Zaden – Belgia

Rijk Zwaan – Holandia

Syngenta – korporacja

Gautier Semences – Francja

Nongwoo Bio – Korea

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Maestral F1 block czerwony 12x12 250-300g *****
Tm3 TSWV 
Cr/St

Abadia F1 block czerwony 12x12 300-350g ***
Tm3 TSWV 
Cr/St

Olvera F1 block czerwony 10x10 200-220g *****
Tm2 TSWV 
Cr/St

Mito F1 block czerwony 12x12 250-300g ** Tm2 Cr/St

Collado F1 block czerwony 10x10 180-220g *****
Tm0 TSWV 
Cr/St

Marko F1 block czerwony 12x11 250-300g **** Cr/St

Tomelloso F1 block czerwony 11x11 250-280g ***** Cr/St

Bernal F1 block żółty 11x12 250-300g **** Tm2 Cr/St

Olite F1 block żółty 10x10 200-220g ***** Tm2 Cr/St

Lores F1 block zółty 11x11 220-250g *****
Tm0 TSWV 
Cr/St

Castilla F1 block żółty 11x11 220-250g ***** Cr/St

Marbella F1 block kremowa 10x10 200-250g ***** Tm2 Cr/St

Ticino F1 lamuyo czerwona 10x18 350-400g *
Tm0 TSWV 
Cr/St

Sanya F1 lamuyo żółta 11x20 400-500g ** Tm2 Cr/St

Darius F1 pomidor czerwona 11x7 160-180g * Tm2 Cr/St

Abanto F1 stożek czerwona 7x15 160-180g **** Tm2 Cr/St

Ciruse F1 stożek kremowa 7x12 160-180g ***** Tm2 Cr/St

Ega F1 stozek czerwona 6x12 120-150g ** Cr/St

Sarah F1 stożek
czerwona, 

ostra
3x14 80-100g **** Cr/St

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Basalt F1 block czerwony 11x11 250-300g **** Tm3 TSWV

Solario F1 block czerwony 12x10 220-250g **** Tm3 TSWV

Yolo Wonder block czerwona 8x12 150-180g ***

Denver F1 block czerwona 9x10 220-260g ***

Murano F1 block czerwona 9x10 220-250g **** Tm3 TSWV

Rodrigo F1 block czerwona 10x12 220-250g **** Tm0

Salomon F1 block czerwona 9x10 180-200g **** Tm0 TSWV

Madonna F1 block kremowa 9x10 160-180g ****

Diavolo F1 stożek Czerw ostra 3x18 50-60g ****

Sofiane F1 stożek Czerw ostra 3x16 90-100g ****

Odmiana Typ Kolor
Wielkość (szer. 

x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Tomer F1 block żółta 10x10 160-180g *** Tm0 TSWV

Italy F1 block czerwony 11x11 250-300g *** Tm0 TSWV

Liliana F1 block czerwony 10x10 180-200g **** Tm0 TSWV

Aviv F1 shuska czerwony 5x4 40-60g ****

Odmiana Typ Kolor
Wielkość (szer. 

x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Mazurka F1 lamuyo czerwony 9x16 250-350g ***

Traviatta F1 lamuyo czerwony 9x15 250-350g ****

Sondela F1 lamuyo czerwony 10x15 250-350g ***

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Aquila F1 block czerwony 10x10 160-170g ***
Tm3 TSWV 
Cr/St

Balta F1 block czerwony 12x12 250-280g **
Tm3 TSWV 
Cr/St

Beniel F1 block czerwony 10x12 160-180g **** Tm3 TSWV

Blondy F1 block kremowy 9x9 150-160g *****

Dimentio F1 stożek kremowy 7x14 140-150g ***** Tm2

Jupiter F1 block czerwony 10x10 170-190g ** Tm0

Limone F1 block żółty 10x10 150-160g ****
Tm3 TSWV 
Cr/St

Pirouet stożek pomarańcz 6x12 130-140g **

Yecla block czerwony 9x11 160-180g **** Tm0 Cr/St

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Jericho F1 lamuyo czerwony 11x16 300-400g ** Tm0 Pc Cr/St

Brutus F1 podkładka - - - - Tm0PVY2PcM

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Silver Star F1 stożek kremowa 7-15 140-160g ****

Silver Bell F1 stożek kremowa 8x18 150-180g *****

Odm. Tomelloso Odm. Maestral

Odm. Abadia
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Odporności:
Tm – Virus Mozaiki papryki ( odporność wysoka HR )
TSWV – Virus brunatnej plamistości liści ( odporność średnia IR )

Tolerancja:
Cr – tolerancja na pękanie skórki
St – tolerancja na mikropękniecia – Stip

W dalszych częściach opracowania przedstawimy zasady produkcji rozsady papryki oraz omówimy prace przygotowawcze niezbędne do wykonania przed rozpoczęciem 
produkcji papryki.

Opracował: Tomasz Marasik

Seminis – Monsanto – korporacja Enza Zaden – Holandia

Green Touch Agro – Izrael

Nunhems – Bayer – korporacja

Yuksel – Turcja

Alter Plant – Duna-R Kfc Węgry, Cora Seed – Włochy

Nickerson-Zwaan – Dania
Uni Seeds – Holandia

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Aristotle F1 block czerwona 10x10 180-200 ****

Aifos F1 block czerwona 10x11 200-220 *****

Favilla F1 block czerwona 10x10 180-200 ****

King Artur F1 block czerwona 12x10 220-250 *****

Pedrasos F1 block czerwona 11x11 220-250 ****

Red Knight F1 block czerwona 12x10 220-250 ****

Socrates F1 block czerwona 11x11 220-250 ***

Velero F1 block czerwona 10x10 180-220 ***

Red Mountain block czerwona 12x12 250-300 **

Paramo F1 block pomarańcz 10x10 160-180 ***

OrangeGlory 
F1

block pomarańcz 11x11 180-200 ****

Shanghai F1 block żółta 11x11 200-220 ****

Tallante F1 block żółta 10x10 180-200 ****

Luzon F1 block żółta 10x10 180-200 ***

Belladonna F1 block kremowa 10x10 150-170 *****

Maradonna F1 block kremowa 11x11 160-180 ****

Flexum F1 stozek kremowa 7x14 150-160 *****

Furila F1 stożek Czerw ostra 3x15 80-100 ***

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Sprinter F1 block czerwona 9x9 180-220g **** Tm3 Cr/St

Vedrana F1 block czerwona 9x11 180-200g *** Tm2 Cr/St

Devito F1 block żółta 9x10 200-220g **** Tm3 Cr/St

Magno F1 block pomarańcz 9x10 180-200g ***** Tm3 Cr/St

Shakira F1 stożek Czerw ostra 3x17 80-120g **** Tm2

Erato F1 stożek kremowa 7x18 140-150g ***** Tm3

Rubiero F1 stożek czerwona 4x18 120-140 ***

Xanthi F1 stożek żółta 4x18 120-140 ****

Oranos F1 stożek pomarańcz 4x14 100-120 ****

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Liliana F1 block czerwona 10x10 200-250g ** Tm2 TSWV

Tomer F1 block żółta 10x10 180-200g *** Tm3 TSWV

Itai F1 block czerwona 12x12 220-300g ** Tm3 TSWV

Valin F1 block kremowa 8x9 160-180g **** Tm0

Miko F1 stożkowa czerw ostra 5x10 120-140g ***

Aviv F1 stożkowa czerw ostra 4x20 80-90g ****

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Mustang F1 block czerwony 10x10 180-220g *** Tm3

Carson F1 block czerwony 10x11 250-260g *** Tm3 TSWV

Claudio F1 block czerwony 10x10 250-260g *** Tm3 TSWV

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Cila F1 block kremowa 10x10 180-200g **** TSWV

Elmas F1 block czerwona 10x10 180-200g ***

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Bobita F1 block kremowa 10x10 180-200g *** Tm2 TSWV

Remus F1 block czerwona 10x10 200-230g *** Tm3 TSWV

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

Giacomo F1 block żółta 10x11 220-240g **** Tm0

Lord King F1 block czerwona 10x10 200-240g **** Tm3 TSWV

Ruberto F1 block czerwona 10x11 200-250g ***
Tm3 TSWV 
Cr/St

Sollie F1 block żółta 9x10 180-210g **** Tm0

Telestar F1 block czerwona 9x10 200-220 *** Tmo Cr/St

Odmiana Typ Kolor
Wielkość

(szer. x wys.)
Masa (g) Wczesność Odporności

TramontanaF1 block czerwony 12x12 220-250g ***

Pomerant F1 block pomarańcz 10x12 180-220g ***

Belmar F1 block żółty 12x10 180-220g ***

Odm. LoresOdm. Marbella
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K apl ice  pa r a f i i  K lwów  –  d aw n iej  i   d ziś
[część pierwsza]
Obszar parafii Klwów na prze-
strzeni wieków ulegał zmianom, 
poprzez reorganizację struktur 
parafialnych związanych z  po-
wstawaniem nowych parafii. 
Z  tej racji w niniejszym artyku-
le znajdujemy opis historyczny 
kaplic z  różnego okresu, wśród 
których niektóre już nie istnieją 
(kaplica cmentarna, kaplica przy 
szpitalu pod Klwowem), bądź 
zajmują inne miejsce (kaplica 
z  Kolonii Rdzuchów), bądź na-
dal pełnią swoje funkcje (kaplica 
na Borowinie, kaplica w  Domu 
Zakonnym Sióstr Służek NMP). 
W pierwszej części pokrótce za-
poznamy się z  kaplicami, które 
już nie istnieją.

KAPLICA PRZY SZPITALU 
POD KLWOWEM
W  wieku XVI w  Klwowie po-
wstał, jako jeden z  pierwszych 
w  regionie radomskim szpi-
tal (w  tym samym wieku szpi-
tale powstały także w  Lipsku, 
Siennie, Szydłowcu, Wierzbi-
cy i  Zwoleniu, a  w  wieku XV 
w  Radomiu i  Iłży). Dokładny 
czas jego powstania nie moż-
na jednak w  precyzyjny sposób 
określić, a  z  opracowań do któ-
rych udało się dotrzeć, trudno 
to wywnioskować. W  jednym 
ze współczesnych opracowań 
czytamy, że „szpital-zakład był 
założony w miasteczku Klwowie 
w  1597 r.” (Karbownik Henryk, 
Szpitale parafialne na terenie po-
wiatu radomskiego XV – XVIII 
w., Biuletyn Kwartalny Radom-
skiego Towarzystwa Naukowego 
1982, t. 19, z. 1, s. 12). Tymcza-
sem w  innym dziele znajduje-
my zapis: „Arcybiskup Mikołaj 
Dzierzgowski przed wyjazdem 
z  Gniezna dnia 6 maja 1556 r., 
poczynił za konsensusem kapi-
tuły postanowienia: (…) przy-
sądził szpitalowi w  Klwowie 
dziesięciny tegoż stołu w  wsi 
Wabicy albo Brzeskach naprze-
ciw uroszczeniom dziedziczki 
Klwowa Doroty Grodzanow-
skiej (…)” (Korytkowski Jan, 
Arcybiskupi Gnieźnieńscy Pry-
masowie i Metropolici Polscy od 
roku 1000 aż do roku 1821 czyli 
do połączenia Arcybiskupstwa 
Gnieźnieńskiego z Biskupstwem 
Poznańskiem, Poznań 1889, t. 3, 
s. 195). O  istnieniu przy owym 
szpitalu, pod Klwowem na pia-
chach (w kierunku miejscowości 
Brzeski), drewnianego kościółka 
wspomina ks. Jan Wiśniewski 
w  swym dziele Monografia de-
kanatu opoczyńskiego. W  tym 
cennym opracowaniu, dotyczą-
cym także naszej klwowskiej pa-
rafii, możemy przeczytać:
 – że był to drewniany kościółek 
pod wezwaniem św. Trójcy i św. 

Jana Chrzciciela;
 – że w 1634 r. Marcin Łakomy, 
mieszczanin klwowski wraz ze 
swą żoną Agnieszką ufundowali 
w  tymże kościółku ołtarz i  pre-
bendę św. Marcina i  św. Ag-
nieszki;
 – że prebendarz był zobowią-
zany odprawić tam dwie msze 
tygodniowo za dusze czyśćcowe 
i na odpuszczenie grzechów fun-
datorów, a po ich śmierci za ich 
dusze do Matki Bożej;
 – że pierwszym prebendarzem 
był Bartłomiej z Kapkowic (Wiś-
niewski Jan, Monografia de-
kanatu opoczyńskiego, Radom 
1913, s. 75-76).
Opracowania te, nie tylko nic 
nam nie mówią o  dokładnej 
dacie powstania tego kościół-
ka przy szpitalu, ale też nic nie 
wspominają o  jego końcu. Wie-
my jedynie, dzięki monografii 
ks. Jana Wiśniewskiego, że szpi-
tal przestał funkcjonować około 
1830 roku za czasów dziedzica 
klwowskiego Konstantego Świ-
dzińskiego. Czy jednak aż do 
tego okresu istniał przy szpitalu 
kościółek św. Trójcy i  św. Jana 
Chrzciciela? – trudno powie-
dzieć.

KAPLICA CMENTARNA 
W KLWOWIE
 „24 [lipca 1915 roku] powró-
ciłem do Klwowa (…). Straszny 
i (…) przejmujący widok przed-
stawił mi się gdym wjeżdżał do 
Klwowa. Miasteczko za wyjąt-
kiem kilku do dziesięciu domów 
spalone, z kościoła trochę murów 
i kupa gruzów, plebania wikariat 
– (…) okopcone mury, nie mo-
głem powstrzymać łez, patrząc 
na takie zniszczenie” – słowa 
ks. Wincentego Wróbla ówczes-
nego wikariusza z  klwowskiej 
parafii zapisane w  Kronice Pa-
rafialnej, a opisujące zniszczony 
Klwów wydają się dziś czymś 
niebywałym i  trudnym do po-
jęcia. Sytuacja naszych rodaków 
w  tamtym okresie nie należała 
z  pewnością do najłatwiejszych, 
a  powyżej przywołany opis 
widoku Klwowa po przejściu 
austriacko-rosyjskiego frontu 
wojennego wskazuje obok prze-

żyć zacnego kapłana powstałe 
zniszczenia. Niestety w  wyniku 
działań wojennych mieszkańcy 
parafii Klwów stanęli w  obliczu 
odbudowy zniszczonej świątyni 
parafialnej. Nim jednak doszło 
do jej zaprojektowania, a potem 
wykonania minęła ponad deka-
da. Tym samym po powrocie do 
Klwowa ks. Wincenty Wróbel 
(ówczesny wikariusz) nie ma-
jąc ani kościoła, ani mieszka-
nia, przeniósł się na Borowinę. 
Proboszcz ks. Karol Szczepański 
w  tym samym czasie przeby-
wał u krewnych w Radomiu, do 
których wyjechał 1 lipca 1915 
r. Organizacją życia religijnego 
w  zniszczonej parafii zajął się 
więc energiczny klwowski wi-
kariusz. Początkowo odprawiał 
msze i  nabożeństwa na zmianę, 
w jedną niedzielę na Borowinie, 
a w drugą na dworze w Sadach, 
w  wozowni. Jednocześnie starał 

się, by przywrócić nabożeństwa 
w samym Klwowie. W  tym celu 
wykorzystał wzniesioną kilka-
naście lat wcześniej przez ks. 
Steca (wikariusza klwowskiego) 
cmentarną kaplicę – bez okien, 
drzwi i  podłogi (z  tegoż zapisu 
wynika, że ks. Wróbel nie zna-
jąc czasu wybudowania kaplicy 
użył sformułowania „kilkana-
ście lat wcześniej”, a tymczasem 
pierwsza historyczna wzmianka 
o kaplicy na cmentarzu w Klwo-
wie, w  której odprawiają się 
nabożeństwa, pochodzi z  Ency-
klopedii Powszechnej – Warsza-
wa 1863, tom 14, s. 872). Stan 
tamtej kaplicy nie był wówczas 

Mapa Nowego Miasta – K. Tritsh (autor), mapa niemiecka z 1914 r., skala 1:75000 (obecnie znaj-
duje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, ZoneBCol.XXIII)

Plan sytuacyjny budynków parafialnych 

w  osadzie Klwów oraz plan plebani (wi-

kariatu):

• a – kaplica cmentarna.

• b – plebania/wikariat z załączonym 

oddzielnie planem.

• c – stodoła.

• d – obora.

Ruiny starego kościoła.

Fragment mapy z: www.trobal.pulawy.pl/node/700 (stan z dnia 17.11.2013 r.) Kaplica cmentarna – wygląd zewnętrzny (elewacja)

Plan kaplicy cmentarnej

najistotniejszy dla wiernych. 
Dokładnie 1 października 1915 
roku ks. Wincenty Wróbel roz-
począł w  tej kaplicy odprawiać 
nabożeństwa już dla całej parafii. 
Kolejnym krokiem było rozpo-
częcie wiosną 1916 r. rozbudo-
wy wspomnianej kaplicy – i  jak 
wskazuje ks. Wincenty – odpra-
wiał tam nabożeństwa przeszło 
16 lat, bo aż do 8 grudnia 1931 
roku – tego dnia wierni wraz 
ze swym duszpasterzem mogli 
wejść do nowo wybudowanego 
kościoła. Wszelkie powyższe in-
formacje, zaczerpnięte zostały 
z Kroniki Parafii Klwów [str. 6] 
i  są jednym z  nielicznych źró-
deł wspominających i  potwier-
dzających istnienie kaplicy na 
cmentarzu w  Klwowie. Innym 
cennym i zarazem wiarygodnym 
źródłem istnienia kaplicy na 
cmentarzu w  Klwowie są mapy 
z początku XX wieku:

W  swej pracy dyplomowej „Hi-
storia parafii Klwów do 1945 
roku” (Lublin 2009) byłem zda-
nia także, że „niestety nie zacho-
wały się żadne ślady materialne, 
które wskazywałyby na jej ist-
nienie. Starsi parafianie pamię-
tają, że stała w  centralnej części 
obecnego cmentarza, który po-
łożony jest od strony północnej 
obecnego kościoła”. Jak się z cza-
sem okazało, dzięki ofiarności 

p. Ryszarda Andrzejowskiego, 
mieszkańca Tarnowskich Gór, 
moja wiedza na temat kaplicy 
cmentarnej w  Klwowie stała się 
dużo bogatsza. Otóż p. Ryszard 
Andrzejowski, jak to nadmie-
nił, posiada w swych rodzinnych 
zbiorach dokumenty ubezpie-
czeniowe parafii Klwów z  1918 
roku. Dokumenty te przecho-
wywał jego dziadek Stefan An-
drzejowski, niegdyś pracownik 
PZUW w  Opocznie. Sam wy-
kaz ubezpieczeniowy (w  sumie 
4 strony) nie jest najwartoś-
ciowszy w  przybliżeniu tego 
miejsca kultu religijnego, gdyż 
największą wartość historyczną 
mają z  pewnością dołączone do 
niego plany (jakość poniższych 
planów jak łatwo zauważyć nie 
należy do najlepszych) – sytu-
acyjny budynków parafialnych 
i plan owej kaplicy.

Łukasz Grzegorczyk
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Co nowy PROW proponuje rolnikom?
W  Ministerstwie Rolni-
ctwa i  Rozwoju Wsi trwa-
ją intensywne prace nad 
przygotowaniem i  wdro-
żeniem Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 będące-
go kontynuacją unijnego 
wsparcia rolnictwa i zrów-
noważonego zarządzania 
zasobami naturalnymi. 
Dotychczasowe doświad-
czenie pokazuje, że rolni-
cy umiejętnie korzystają 
– z  unijnej pomocy, a  ich 
odważne i  nowatorskie 
podejście do realizacji 
projektów zaowocowało 
rozwojem całego sektora 
rolnego.
Planuje się, że łączne środki 
publiczne przeznaczone na rea-
lizację PROW 2014-2020 wynio-
są ponad 13,5 mld euro, w  tym 
środki UE 8,6 mld euro, a  kra-
jowe środki publiczne 4,9 mld 
euro. Program ten będzie rea-
lizowany w  ramach 14 działań, 
w tym 30 poddziałań.
Celem dalszy rozwój gospo-
darstw
Działania są ukierunkowane na 
wzrost konkurencyjności oraz 
zwiększenie towarowości i  do-
chodowości gospodarstw rol-
nych. Są to:
• modernizacja gospodarstw 

rolnych;
• restrukturyzacja małych go-

spodarstw;
• płatności dla rolników prze-

kazujących małe gospodar-
stwa;

• premie dla młodych rolni-
ków;

• tworzenie grup i  organizacji 
producentów w sektorze rol-
nym i leśnym;

• przetwórstwo i  marketing 
produktów rolnych;

• podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości na obszarach 
wiejskich (targowiska lub 
obiekty budowlane przezna-
czone na cele promocji lokal-
nych produktów i usług);

• działania wspomagające kon-
kurencyjność i  produkcję 
towarową gospodarstw rol-
nych (Transfer wiedzy i dzia-
łalność innowacyjna, Usługi 
doradcze, Współpraca).

Pomoc finansowa ze środków 
Programu będzie skierowana 
głównie do sektora rolnego. 
Sektor ten jest szczególnie istot-
ny z  punktu widzenia zrówno-
ważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i  wymaga znacznego 
i  odpowiednio ukierunkowane-
go wsparcia. Planowane w  Pro-
gramie instrumenty pomocy 
finansowej mają na celu przede 
wszystkim rozwój gospodarstw 
rolnych.
Będą pieniądze na modernizację
W  ramach działania Moder-
nizacja gospodarstw rolnych 
kontynuowane będzie wsparcie 
przyczyniające się do poprawy 
konkurencyjności rolnictwa, 
szczególnie produkcji zwierzę-
cej, w  tym chowu prosiąt, pro-
dukcji mleka i mięsa wołowego. 
Pomocą zostaną objęte inwesty-

cje dotyczące racjonalizacji tech-
nologii produkcji, wprowadze-
nia innowacji, zmiany profilu, 
zwiększenia skali lub poprawy 
jakości produkcji, ewentualnie 
zwiększenia wartości dodanej 
produktu. Planowana wysokość 
wsparcia wyniesie:
• do 900 tys. zł – na rozwój 

produkcji prosiąt,
• do 500 tys. zł – na inwesty-

cje związane bezpośrednio 
z  budynkami inwentarskimi 
lub magazynami paszowymi 
w gospodarstwach, w których 
prowadzona jest produkcja 
zwierzęca,

• do 200 tys. zł na pozostałe 
operacje,

Nowe instrumenty
Nowymi istotnymi instrumenta-
mi będą:
• Restrukturyzacja małych go-

spodarstw rolnych – propo-
nowany rodzaj wsparcia to 
premia do 60 tys. zł wypłaca-
na w 2 ratach (80% i 20%).

• Płatności dla rolników prze-
kazujących małe gospodar-
stwa rolne – proponowany 
rodzaj wsparcia to wypłaca-
ne jednorazowo 120% sumy 
rocznych płatności, do otrzy-
mania których beneficjent 
kwalifikuje się w  ramach 
systemu dla małych gospo-
darstw za okres: od roku 
przekazania gospodarstwa do 
2020 włącznie.

Kontynuowane będzie wsparcie 
młodych rolników na rozpoczę-
cie przez nich działalności rolni-
czej – Premia dla młodych rol-
ników. Jego beneficjentami będą 

osoby, które nie ukończyły 40 
roku życia, posiadają kwalifika-
cje zawodowe lub zobowiążą się 
do uzupełnienia wykształcenia 
w  ciągu 3 lat i  po raz pierwszy 
rozpoczną prowadzenie gospo-
darstwa rolnego jako kierujący 
gospodarstwem, lub prowadzą 
gospodarstwo rolne nie dłużej 
niż 12 miesięcy w dniu złożenia 
wniosku o  przyznanie pomocy. 
Premia ta będzie utrzymana na 
poziomie wsparcia z  roku bie-
żącego tj. 100 tys. zł i wypłacana 
w dwóch ratach (80% i 20%).
Do dalszego rozwoju sektora 
rolnego i  wzrostu jego konku-
rencyjności przyczynią się także 
takie instrumenty pomocy fi-
-nansowej jak:
• transfer wiedzy i  działa-

nia informacyjne – wspar-
cie w  ramach tego działania 
obejmuje szkolenia zawodo-
we i nabywanie umiejętności 
oraz demonstracje i działania 
informacyjne.

• usługi doradcze, usługi z  za-
kresu zarządzania gospodar-
stwem rolnym i  usługi z  za-
kresu zastępstw – działanie 
przewiduje prowadzenie 
usług doradczych dla rolni-
ków oraz doskonalenie zawo-
dowe dla doradców.

• współpraca – będzie to nowy 
instrument wspierający 
wdrożenie innowacji w  sek-
torze rolno-spożywczym. Ma 
on służyć poprawie komuni-
kacji pomiędzy nauką a  sek-
torem rolno-spożywczym, 
sprawniejszej koordynacji 
działań w celu lepszego ukie-

runkowania badań i  wdraża-
nia ich wyników w praktyce.

Usprawnienie łańcucha żyw-
nościowego
Kolejnym ważnym elementem 
wpływającym na poprawę kon-
kurencyjności polskiego rolni-
ctwa jest poprawa funkcjono-
wania łańcucha żywnościowego, 
co wymaga podjęcia wielokie-
runkowych działań. W  ramach 
PROW 2014-2020 wspierana 
będzie zarówno integracja po-
zioma rolników (czyli działania 
zespołowe producentów pozwa-
lające na osiągnięcie korzyści 
skali), jak też integracja piono-
wa (skutkująca wchodzeniem 
producentów rolnych w  kolejne 
fazy łańcucha żywnościowego 
np. przetwórstwo czy sprzedaż 
bezpośrednia konsumentom). 
Takie działania mają na celu 
umożliwienie rolnikom przej-
mowanie marży przetwórczej 
oraz detalicznej. Przewiduje się 
wsparcie inwestycji związanych 
z  przetwórstwem i  marketin-
giem produktów rolnych, dalszy 
rozwój grup i organizacji produ-
centów oraz systemów jakości 
produktów rolnych i  środków 
spożywczych. Ponadto, dla uła-
twiania sprzedaży bezpośredniej 
artykułów rolnych, planuje się 
kontynuację wsparcia na rzecz 
budowy i  modernizacji targo-
wisk. Obok wsparcia tworzenia 
grup i organizacji producentów, 
wspierane będą różne formy 
wspólnych działań podejmo-
wanych przez rolników, które 
przyczyniają się do poprawy 
konkurencyjności ich gospo-
darstw. Ponadto przewidziane 
jest wsparcie pozwalające na 
odtwarzanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonej w  wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych 
i  katastrof naturalnych, jak 
również wprowadzenie nowego 
zakresu, którego celem będzie 
ochrona gospodarstw rolnych 
przed tego typu zdarzeniami. 
Trwają jeszcze negocjacje z  Ko-
misją Europejską, które zdecydu-
ją o  ostatecznym kształcie pro-
gramu i  przepisach krajowych 
w  tym o  szczegółowych roz-
wiązaniach dotyczących zasad 
i  wysokości udzielanej pomocy 
w  ramach poszczególnych in-
strumentów PROW 2014-2020. 
Pierwszych naborów wniosków 
spodziewamy się w  roku 2015 
i  chcielibyśmy, aby cieszyły się 
one co najmniej takim zainte-
resowaniem na polskiej wsi jak 
ustępujący PROW2007-2013.
źródło: materiały informacyjne MRiRW
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Osiem godzin dziennie 
w jednej pracy dla jednego 
pracodawcy – to już przeszłość. 
I pracodawcy, i pracownicy 
chętniej wybierają inne 
rozwiązania
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BUSINESS
M A G A Z I N E

SKOK NA KASĘ
LEKARZE, PRAWNI-
CY, FRYZJERZY I KOS-
METYCZKI ORAZ 
MECHANICY SAMO-
CHODOWI OD STYCZ-
NIA MAJĄ OBOWIĄ-
ZEK WYSTAWIANIA 
PARAGONÓW FI-
SKALNYCH. MINI-
STERSTWO FINAN-
SÓW SZACUJE, ŻE DO 
BUDŻETU WPŁYNIE 
100 MLN ZŁOTYCH 
Z TYTUŁU PODATKU.
Wszyscy przedsiębiorcy mają 
obowiązek rejestracji sprzedaży 
towarów bądź usług i  odpro-
wadzania podatku. Nie wszyscy 
używali, jak dotąd kas fiskalnych 
korzystając ze zwolnień dla kon-
kretnych typów działalności. 
Ministerstwo Finansów planuje 
je jednak stopniowo likwidować 
i co dwa lata wprowadza kolejne 
zmiany. Z początkiem 2015 roku 
kolejne grupy zawodowe muszą 
rejestrować sprzedaż na kasie 
fiskalnej. Paragon będzie wyda-
wany na przykład we wszystkich 
punktach gastronomicznych, 
niezależnie od tego, czy jest to 
duża restauracja, firma caterin-
gowa czy sezonowa budka z  lo-
dami.
Nowe przepisy będą obowiązy-
wać już od stycznia 2015 roku do 
grudnia roku 2016. Na pociesze-
nie Ministerstwo wprowadziło 
dwumiesięczny okres przejścio-
wy. A  więc przedsiębiorcy mają 
czas na zaopatrzenie się w  kasy 
do 1 marca. Resort zwróci im do 
90% kosztu takiego urządzenia, 
jednak kwota zwrotu nie może 
przekroczyć 700 złotych.

Niezależnie od obrotów?
W  zamierzeniach ministerstwa 
zmiany te pozwolą uszczelnić 
system i  uniknąć nadużyć ze 
strony przedsiębiorców, którzy 
ukrywają rzeczywiste dochody, 
by nie płacić podatku. Na przy-
kład – mechanik samochodowy, 
który ręcznie ewidencjonuje 
każdą sprzedaż i usługę w książ-
ce, może po transakcji po prostu 
usunąć niektóre pozycje z  ewi-
dencji i  nie wykazać tego do-
chodu w rozliczeniu z Urzędem 
Skarbowym – twierdzą urzęd-
nicy. Do tej pory jeśli nie wyka-
zywali obrotów wyższych niż 20 
tysięcy złotych, mogli korzystać 
ze zwolnienia podmiotowego 

i nie musieli korzystać z kasy fi-
skalnej. Jak twierdzi rzeczniczka 
ministerstwa finansów Wiesła-
wa Dróżdż, niemożliwe jest, by 
przedsiębiorcy ci mieli obro-
ty niższe niż 20 tysięcy złotych 
rocznie, jeśli weźmie się pod 
uwagę ich koszty – np. wynaj-
mu lokali na usługi medyczne 
czy utrzymania warsztatów sa-
mochodowych lub zatrudnienie 
personelu. Dlatego też od stycz-
nia każdy, kto prowadzi tego 
typu działalność dłużej niż dwa 
miesiące, musi kupić kasę fiskal-
ną i  rejestrować każdą usługę. 
Zmiany, jak twierdzą urzędnicy 
skarbowi, umożliwią skutecz-
niejsze kontrole, a  to z  kolei 
pozwoli na walkę z  nieuczciwą 
konkurencją.

Kto nadal bez kasy?
Zwolnieni z obowiązku rejestro-
wania transakcji na kasie fiskal-
nej są nadal ci przedsiębiorcy – 
poza wcześniej wymienionymi 
– którzy dokumentują sprzedaż 
w  całości fakturą, a  ich obroty 
nie przekraczają 20 tysięcy zł. 
Dotyczy to też towarów, które 
zalicza się do tzw. środków trwa-
łych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, które podlega-
ją amortyzacji. Resort tłumaczy, 
że wprowadzenie tej regulacji 
będzie stanowiło ułatwienie dla 
podatników, u  których sprze-
daż osobom prywatnym stanowi 
marginalną część ich działalno-
ści. Takiego obowiązku nie będą 
też mieli przedsiębiorcy czerpią-
cy zyski ze sprzedaży towarów 
i  usług w  automatach samoob-
sługowych.
Nadal można też prowadzić 
sprzedaż np. na popularnych in-
ternetowych platformach trans-
akcyjnych bez kasy, warunkiem 
jest nieprzekroczenie progu 20 
tysięcy złotych. Sprzedaż i  tak 
jest rejestrowana w serwisie.
Zwolnione z  ewidencjonowania 
pozostają również usługi nota-
rialne, mimo że pozostali praw-
nicy będą zobowiązani do posia-
dania kasy fiskalnej.

Uczciwa konkurencja
Jak przekonuje ministerstwo, 
nie chodzi tylko o  dodatkowe 
wpływy do budżetu, ale o to, by 
wszyscy przedsiębiorcy mieli 
równe szanse. Instytutu Badań 
i Analiz OSB oraz portal Firmy.
net przeprowadził we wrześniu 
2014 roku badanie w 1,3 tys. fir-
mach zatrudniających mniej niż 
50 osób. 94% przedsiębiorców 
uznało, że istotnym ułatwieniem 
w  prowadzeniu działalności go-
spodarczej w  Polsce jest przede 
wszystkim wprowadzenie jed-

nolitej interpretacji wszelkich 
przepisów podatkowych. Likwi-
dacja ulg zmierza właśnie w  tę 
stronę.
Paragon jest potwierdzeniem, 
że podatek od sprzedaży tra-
fił do publicznej kasy, a  nie do 
kieszeni nieuczciwego przedsię-
biorcy. Z wyższych wpływów do 
budżetu państwa skorzystać ma 
w  założeniu społeczeństwo, bo 
pieniądze te będą mogły zostać 
przeznaczone na budowę dróg, 
szkół i  inne wydatki związane 
z dobrem publicznym. To także 
szansa na poprawę kondycji tych 
przedsiębiorstw, które prowadzą 
swoją działalność uczciwie. Pa-
ragon to jedyna podstawa rekla-
macji towaru, dlatego stanowi 
ważny dokument zarówno dla 
sprzedającego, jak i klienta.

Nie bądź jeleń
Pewną pomocą w  oszacowaniu 
skali nadużyć ze strony przed-
siębiorców jest organizowa-
na od 10 lat wakacyjna akcja 
„Nie bądź jeleń, weź paragon”. 
Urzędnicy przeprowadzają ją 
głównie w miejscowościach wy-
poczynkowych, w  których wiele 
małych biznesów działa sezono-
wo. Kampanie te mają z  jednej 
strony uświadamiać Polaków, że 
sprzedawca ma obowiązek wy-
dania paragonu, z drugiej strony 
oznaczały wzmożone kontro-
le sklepów, barów, restauracji 
i  dyskotek. Aby przekonać spo-
łeczeństwo, że działania takie 
przynoszą mu korzyści, wicemi-
nister finansów argumentował, 
że gdyby wszyscy przedsiębior-
cy uczciwie płacili podatki, za 
uzyskaną rocznie kwotę można 
by wybudować 3 tysiące kilome-
trów autostrad. Takie argumen-
ty już kiedyś słyszeliśmy, ale to 
chyba nie ta epoka.

Sto milionów do budżetu
O  skali nieprawidłowości mają 
świadczyć rezultaty akcji “Weź 
paragon” z  2011 roku. Skon-
trolowani przedsiębiorcy wpła-
cili wtedy o  ponad 20% więcej 
podatków niż w  wakacje 2010 
roku. Te dodatkowe 20% ozna-
czało w jednym tylko wojewódz-
twie ponad 15 milionów złotych. 
Zaangażowani w akcję kontrole-
rzy wystawili wtedy 25 tys. man-
datów na ponad 6 mln zł. Wyso-
kość jednego mandatu to od 160 
do 3200 złotych.

Ministerstwo szacuje, że dzięki 
nowym przepisom do budżetu 
trafi około 100 mln zł więcej niż 
w roku 2014. Nie wiadomo jed-
nak, jak duży jest obszar szarej 
strefy, dlatego realne dane na 
temat ewentualnego zwiększe-
nia wpływów do budżetu będzie 
można uzyskać dopiero po upły-
wie pierwszego roku.

Taksówkarze pogodzeni
Kiedy w  2001 zapowiadano 
pierwsze zmiany, najgłośniej 
protestującą grupą byli taksów-
karze. Rozliczali się wtedy z  fi-
skusem na podstawie wskazań 
taksometru i  sporej grupie nie 
spodobał się pomysł Marka Bel-
ki, by wprowadzić kasy fiskalne 
w każdym samochodzie. Począt-
kowo stawiali opór i  udało im 
się wynegocjować dwuletnie od-
roczenie wykonania tych przepi-
sów.
Jak wyjaśnia Marcin Kargol, 
który pracował wówczas jako 
taksówkarz, podstawowym 
problemem tej grupy zawodo-
wej były przepisy podatkowe. 
Taksówkarz, jako jedyny kie-
rowca, nie mógł odliczać od do-
chodu podatku VAT za samo-
chód, kosztów amortyzacji auta 
i  paliwa. Pozostali kierowcy aut 
zarejestrowanych jako służbowe 
mogli po prostu zamontować 
kratkę, by sporo zaoszczędzić. 
Taksówkarze uznali pomysł 
wprowadzenia kas za dodatkową 
niedogodność i atak na ich gru-
pę zawodową.
Ich obawy dotyczyły także zni-
komej wówczas ilości punktów 
serwisowych kas fiskalnych – 
na ok. 140 tysięcy taksówkarzy 
w  Polsce, takich punktów było 
tylko kilkadziesiąt. Bali się ko-
lejek do instalacji i  legalizacji 
takich kas. Na rynku funkcjono-
wało wtedy także znacznie mniej 
producentów, którzy spełniali 
wymogi techniczne. Okazało 
się, że strach ma wielkie oczy – 
podsumowuje Marcin Kargol 
– rynek zaczął odpowiadać na 
potrzeby konsumentów, kasy są 
dziś zintegrowane z taksometra-
mi a ich obsługa nie stanowi żad-
nego problemu. Nie wiadomo 
jednak niestety, czy poprawiły 
się wpływy do budżetu państwa, 
ponieważ Ministerstwo Finan-
sów nie przeprowadzało w ciągu 
ostatnich 10 lat takiej ewaluacji.

Lekarze protestują
W  2014 roku, przy okazji no-
wego rozporządzenia negocja-
cje z  ministerstwem podjęła 
Naczelna Rada Lekarska. Jej 
prezes, Maciej Hamankiewicz, 
uważa, że zobowiązanie lekarzy 
do rejestrowania usług na kasie 
fiskalnej nie wyjdzie na dobre 
ani pacjentom, ani niewielkim 
gabinetom medycznym, gdyż 
albo zbankrutują, albo podnio-
są ceny. NRL postulowała, by 
utrzymać zwolnienie dla leka-
rzy, którzy wykonują działal-
ność w niewielkim zakresie, np. 
emerytów i rencistów. Minister-

stwo Finansów uznało jednak, 
że status emeryta i  rencisty nie 
może przesądzać o  tym, że ska-
la prowadzonej działalności jest 
niewielka. Każdy, nawet taki le-
karz, który przyjmuje prywatnie 
jeden dzień w  tygodniu, musi 
posługiwać się kasą fiskalną. Od 
1 stycznia z gabinetu lekarskiego 
będziemy wychodzili nie tylko 
z receptą, ale także paragonem.

Włosi nie chcą kas
Czy kasy fiskalne umożliwią 
skuteczne ściąganie podatków? 
Trudno powiedzieć, obserwując 
przykład Włoch. Po ponad 30 
latach uznano tam, że paragon 
nie spełnia swego zadania, po-
nieważ nadal 30% przedsiębior-
ców podatków nie płaci i  skarb 
państwa traci około 91 miliar-
dów euro rocznie. Zamiast kas 
fiskalnych Włosi wprowadzają 
więc zakaz płacenia gotówką za 
transakcje warte więcej niż 30 
euro. Urząd Skarbowy będzie 
naliczał podatki, kierując się hi-
storią transakcji, podobnie jak 
ma to miejsce ze sprzedawcami 
na internetowych platformach 
transakcyjnych.
Aby działania uszczelniające sy-
stem podatkowy były skuteczne, 
konieczne jest dalsze uświado-
mienie społeczeństwa, że warto 
prosić o paragon, że każda trans-
akcja powinna być rejestrowana, 
inaczej zyskuje jedynie nieuczci-
wy przedsiębiorca.

Podatki mają złą prasę
Przy wprowadzaniu niewygod-
nych zmian można wybrać dwie 
metody – kija lub marchewki. 
Kontrole i  mandaty to jeden 
ze sposobów – trudno jednak 
przewidywać, czy najlepszy. Być 
może przekonywanie Polaków, 
że uczciwość opłaca się w  per-
spektywie długofalowej nieko-
niecznie powinno się odbywać 
w  atmosferze przymusu. Nawet 
ocieplenie wizerunku kampanii 
“Nie bądź jeleń, weź paragon” 
poprzez nadanie jej zabawnej 
nazwy, nie zmieniło nastawie-
nia zarówno przedsiębiorców, 
jak i  klientów. Są dziś przeko-
nani o  tym, że rząd ma na celu 
utrudnianie życia małym i śred-
nim przedsiębiorcom, a podatki 
są za wysokie, więc należy ro-
bić wszystko, by omijać prawo. 
Obserwujemy więc społeczne 
przyzwolenie na ignorowanie 
przepisów. Dlatego też wszelkie 
zmiany powinny mieć charakter 
systemowy, by społeczeństwo 
odczuwało pozytywne efekty 
uczciwości przedsiębiorców. 
Ważne więc wydaje się poka-
zanie, jak udało się realnie wy-
korzystać zaoszczędzone dzięki 
uszczelnieniu systemu pienią-
dze. Rosną wtedy szanse na lep-
sze zrozumienie i  pozytywny 
efekt zmian.

Tekst Oliwia Tarasiewicz, BUSI-
NESS MAGAZINE Grudzień (2) 

2014
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Jasełka w PSP nr 2 w Przysusze 18 grudnia 2014 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 w Przy-
susze zostały zaprezentowane 
Jasełka, przygotowane przez 
uczniów szkoły pod kierunkiem 
nauczycieli. Znakomicie przy-
gotowany spektakl został za-
prezentowany ok. 200 osobowej 
grupie rodziców przybyłych z tej 
okazji do szkoły. Przedstawie-
nie pełne humoru, śpiewu i do-
skonałej gry młodych aktorów 
doskonale wprowadziło przy-
byłych w  nastrój Świąt Bożego 
Narodzenia. Było też znakomi-
tą okazją do zaprezentowania 
nieprzeciętnych talentów i  wy-
sokich już umiejętności mło-
dych przecież jeszcze artystów. 
Nie brakowało sytuacji pełnych 
humoru i  radości. Za znakomi-

te przygotowanie i  przepiękny 
występ dziękowała Dyrektor 
Szkoły p. Ewa Kania oraz obec-
ny na przedstawieniu proboszcz 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
ks. Sławomir Gregorczyk, któ-
ry zaprosił szkolnych artystów 
do zaprezentowania szkolne-
go przedstawienia jasełkowego 
w  kościele parafialnym, które 
odbyło się powtórnie 28 grud-
nia 2014 r. Spotkanie jasełkowe 
w szkole było dodatkowo okazją 
do przekazania nagród szkole 
ufundowanych przez Delika-
tesy „Centrum” za zwycięstwo 
w  konkursie sponsorowanym 
przez sklep, a  także dla najlep-
szych uczniów i uczennic – zwy-
cięzców konkursów naukowych 
i artystycznych.

Podziękowanie dla wolontariuszy
Na zaproszenie starosty Mariana 
Niemirskiego do Starostwa Po-
wiatowego w Przysusze przybyła 
ponad 20 osobowa grupa wo-
lontariuszy pracujących podczas 
świątecznej zbiórki żywności or-
ganizowanej w przysuskich skle-
pach. W obecności organizatora 
akcji prezesa TPD w  Przysusze 
Jacka Kucpra, starosta podzięko-
wał za zapał i chęć niesienia po-
mocy człowiekowi w  potrzebie. 
Mówił o wielkim znaczeniu spo-
łecznym zaangażowania w dzia-
łalność dedykowaną najsłabszym 

ekonomicznie mieszkańcom 
społeczności lokalnej. Staro-
sta podkreślił, jak wielkie zna-
czenie dla ludzi w  potrzebie 
otrzymanie bezinteresownej 
pomocy w  chwili, kiedy jej bar-
dzo potrzebują, ale się jej nie 
spodziewają. Wspomniał rów-
nież o znaczeniu wielkości serca 
i  chęci niesienia pomocy, które 
przejawia się na wszystkich po-
ziomach społecznego funkcjo-
nowania niezależnie od statusu 
człowieka. Jako przykład podał 
dar Ojca Św. Papieża Franciszka, 

który w ramach akcji „Świątecz-
na Paczka” przekazał pomoc dla 
jednej z  rodzin mieszkających 
w  powiecie przysuskim. Poma-
gać może każdy. Najtrudniej jest 
tym, którzy sami mają niewiele 
– tym większą wartość ma Wasz 
odruch serca i  poświęcenie. Je-
stem z  Was dumny i  z  serca 
Wam za okazane dobro dzię-
kuję. Na zakończenie spotkania 
starosta przekazał wolontariu-
szom pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki.

Dnia 16.12.2014 r. w  Zespole 
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w  Przysusze odbył się konkurs 
,,Piernikowe inspiracje”. Kon-
kurs został zorganizowany przez 
„Spółdzielnię Uczniowską Sko-
wyrówka”. Celem głównym było 
promowanie młodych adeptów 
sztuki kulinarnej i  cukierniczej, 
zachęcanie młodzieży do do-
skonalenia swoich umiejętności, 
rozwijanie pasji, zainteresowań 

i uzdolnień. Uczestnicy wykazali 
się kreatywnością i  umiejętnoś-
cią, udekorowanie kompozycji 
piernikowych. Konkurs cieszył 
się ogromnym powodzeniem, 
brało w  nim udział 32 zespoły. 
Jury miało duży problem z  wy-
borem zwycięzców. Wyroby 
piernikowe okazały się prawdzi-
wymi dziełami sztuki, a najlepsi 
to:

Piernikowe Inspiracje I miejsce uczennice z klasy II TŻa
• Carmen Zielińska
• Katarzyna Turek

II miejsce uczniowie z klasy III TŻa
• Karol Gil
• Olga Stachurska

III miejsce uczennica klasy I TŻb
• Duda Paulina

Oraz dwa wyróżnienia:
• Marysia Lisowska i Magdale-

na Malinowska
• Marysia Gapys i  Dominika 

Zieja

Sponsorami atrakcyjnych na-
gród byli: Bank Spółdzielczy 
w  Przysusze, Spółdzielnia Ucz-
niowska, Rada Rodziców przy 
ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry.
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Sukces młodzieży z  Zespołu Szkół nr 2 
im. L. Skowyry w Przysusze w projekcie 

„Wybory 2014 – sprawdzam”
Uczniowie Z. S. nr 2 w Przysusze 
zajęli trzecie miejsce w organizo-
wanym na Mazowszu projekcie 
„Wybory 2014 – sprawdzam”, 
uczestniczyły w  nim 22 zespoły 
z  całego województwa. W  skład 
zespołu o nazwie „Skowyrówka” 
wchodzili Małgorzata Stachniak, 
Karolina Sypuła, Kamila Jagieł-
ło, Wojciech Papis i  Karol Gil, 
opiekunem był Artur Maroszek. 
Organizatorem projektu była 

Fundacja Kuźnica im. Hugona 
Kołątaja w  Warszawie, nato-
miast patronat honorowy ob-
jął Wojewoda Mazowiecki oraz 
Związek Harcerstwa Polskiego. 
Istotą projektu było przygo-
towanie młodzieży do pełnie-
nia istotnych ról społecznych 
oraz publicznych a  tym samym 
uświadomienie mieszkańcom 
województwa mazowieckie-
go świadomego uczestnictwa 

w  wyborach samorządowych. 
Przed rozpoczęciem projektu 
młodzież uczestniczyła w  szko-
leniach i  warsztatach, których 
celem było podniesienie pozio-
mu kompetencji obywatelskich 
młodych ludzi, Dzięki udziałowi 
w tych zajęciach stali się rzeczni-
kami idei świadomej samorząd-
ności.

Mikołajki w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kłudnie
Święty Mikołaj to chyba najbar-
dziej znany święty wśród dzieci 
a  może i  dorosłych także. Jak 
mówi tradycja w noc poprzedza-
jącą Jego imieniny czyli z  5 na 
6 grudnia Mikołaj obdarowuje 
dzieci prezentami. Jest jednak 
jeden warunek, żeby dostać taki 
prezent trzeba być grzecznym. 
Tak mówi tradycja, jednak jak 
wszystko, tradycja także się cza-
sami trochę zmienia.
 W wielu szkołach w różny spo-
sób organizuje się „mikołajki”, 
nie zawsze jest to typowy pre-
zent, głownie chodzi o  to by 
zwrócić uwagę, że obdarowy-
wanie kogoś prezentem, dziele-
nie się tym co mamy jest czymś 
przyjemnym zarówno dla ob-
darowanego jak i  dającego. Nie 
musi to być coś duży czy drogi, 
chodzi o aby było dane od serca, 
aby obdarować tym co mamy, co 
możemy, na co nas stać.
W  Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. M. Konopnickiej 
w  Kłudnie tradycją stało się, że 
z  okazji mikołajek uczniom or-
ganizowany jest wyjazd w miej-
sca, które lubią a które są wybie-
rane wspólnie z wychowawcami 
i rodzicami.
W tym roku szkolnym najmłod-
sze dzieci z oddziału przedszkol-
nego wraz z  wychowawczynią 

oraz rodzicami pojechały na 
spotkanie z  Mikołajem do Hula 
Parku w  Radomiu. Bawiły się 
tam w  ogromnej sali zabaw, 
gdzie znajduje się mnóstwo 
atrakcji: baseny z  kolorowymi 
piłkami, tory przeszkód, zjeż-
dżalnie, drabinki, klocki, samo-
chody itp. Dzieci miały ogromną 
frajdę a  ich uśmiechnięte buzie 
potwierdzały fakt, że bawią się 
świetnie. Ale w tym dniu w par-
ku rozrywki czekało na nich wię-
cej niespodzianek. Uczestniczy-
ły w zorganizowanych specjalnie 
dla nich konkursach, w  których 
brały udział bardzo chętnie 
oraz obejrzały inscenizację baj-
ki „Czerwony kapturek”. Jakby 
atrakcji było jeszcze mało do 
Hula Parku zawitał gość ubrany 
w  czerwony płaszcz i  czerwoną 
czapkę – Mikołaj, którego dzie-
ci powitały okrzykami zachwy-
tu. Mikołaj dla każdego dziecka 
miał prezent. Wizyta w  Hula 
Parku zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem. Mikołaj w  tym 
roku dla przedszkolaków był 
bardzo szczodry, chyba musiały 
być bardzo grzeczne.
Starsi uczniowie z klas I-III oraz 
IV-VI również pojechały na 
wycieczkę do Radomia, jednak 
w  innym miejscu spędziły ten 
radosny dzień. Celem i  główną 

atrakcją ich wyjazdu, było kino, 
połączyły więc przyjemne z  po-
żytecznym. I pomimo, że aż tylu 
atrakcji nie mieli, to wrócili bar-
dzo zadowoleni.
A  teraz przez rok trzeba być 
grzecznym i wierzyć, że Mikołaj 
będzie o nas pamiętał za rok.

Sukcesy uczniów 
mariowskich szkół
Konkursy poszerzają wiedzę 
i rozwijają zainteresowania. Dla-
tego cieszymy się, że w Mariów-
ce dzieci i młodzież chętnie bio-
rą udział w  różnych ciekawych 
konkursach.
Estera Mocarska, Julia Kmita 
i  Zuzanna Przanowska uczen-
nice klasy V Katolickiej Szko-
ły Podstawowej w  Mariówce 
wzięły udział w  Ogólnopolskim 
Konkursie „Moje zdrowie – mój 
skarb”, zorganizowanym przez 
Fundację Wsparcia Rolnika 
„Polska Ziemia”. Do napisania 
konkursowych listów na temat: 
„Rodzice, chcę być zdrowy, chcę 
odżywiać się zdrowo” zachęciła 
je nauczycielka języka polskie-
go – p. Agnieszka Wiśniewska. 
Pierwszą nagrodę w  tym ogól-
nopolskim konkursie na pozio-
mie szkół podstawowych (star-
szych klas 4 – 6) otrzymała Julia 
Kmita. Uczestniczki konkursu 
za kreatywne prace dotyczące 
promowania ekologicznej żyw-
ności zostały nagrodzone książ-
kami.
W  tym roku szkolnym kolej-
ny raz uczniowie mariowskich 

szkól wzięli udział w  IX edycji 
Konkursu Plastycznego i  Fo-
tograficznego organizowanego 
przez Nadleśnictwo Przysucha. 
Celem obu konkursów było mo-
tywowanie uczniów do świado-
mej od-powiedzialności za przy-
rodę i  Polskie Lasy. Cieszymy 
się, że 6 osób z  naszych szkół 
ma-riowskich zostało laureata-
mi lub otrzymało wyróżnienie.
Laureatami w  Konkursie Pla-
stycznym zostali ze szkoły pod-
stawowej: II miejsce Jakub 
Trwoga (klasa III), III miejsce 
Klaudia Kmita (klasa VI). Wy-
różnienie otrzymała Dagmara 
Świercz (klasa IV). Aleksandra 
Kutyba z  klasy III gimnazjum 
uzyskała II miejsce w  tym kon-
kursie.
Natomiast w  Konkursie Foto-
graficznym Estera Mocarska 
z  klasy V szkoły podstawowej 
uzyskała II miejsce i  Aleksan-
dra Socha z klasy I liceum rów-
nież II miejsce.
Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy i  życzymy dalszych sukce-
sów!
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Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie wzrosły w dzi-
siejszych czasach. Mówi: „...pamiętam kiedy bylem młody – mama 
mi dala 5 złotych na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną rekla-
mówką – wędliny, mleko, chleb, ser, masło, konfitury. A teraz co?!! 
Wszędzie te lustra, te kamery!!”

Pewnego dnia szef dużego biura zauważył nowego pracownika. Ka-
zał mu przyjść do swego pokoju.
 – Jak się nazywasz?
 – Jurek – odparł nowy.
Szef się skrzywił:
 – Słuchaj, nie dociekam, gdzie wcześniej pracowałeś i w jakiej at-
mosferze, ale ja nie zwracam się do nikogo w mojej firmie po imie-
niu. To rodzi poufałość i może zniszczyć mój autorytet. Zwracam 
się do
pracowników tylko po nazwisku, np. Kowalski, Malinowski. Jeśli 
wszystko jasne, to jakie jest twoje nazwisko?
 – Kochany – westchnął nowy. – Nazywam się Jerzy Kochany.
 – Dobra, Jurek, omówmy następną sprawę.

Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał IDIO-
TA. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi:
 – Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a  nie się 
podpisywać.

Kelnerka przynosi zamówione pączki. Siedzący przy stoliku dzię-
kuje:
 – Całuję rączki za te dwa pączki.
Po chwili kelnerka przynosi ciastka i słyszy od uprzejmego klienta:
 – Za te ciasteczka całuję w usteczka.
Słysząc to, jakiś gość podpowiada:
 – Zamów jeszcze zupę...

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia, 
wreszcie mówi:
 – Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
 – Ale jak?
 – Powiedz tak, jak ja mówię,
gdy tatuś daje pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
 – Czemu tak mało?

Dowcipy

Turniej Tymbarku
W dniach 11 i 12 grudnia w hali 
sportowej „Arena” Klwów odby-
ły się eliminacje na szczeblu po-
wiatowym do Turnieju Tymbar-
ku, a ich organizatorem był pan 
Szymon Głuch.
W  pierwszym dniu o  awans do 
dalszej rundy walczyli chłopcy 
z rocznika 2005 i młodszych. Re-
prezentanci Szkoły Podstawowej 
w  Klwowie wywalczyli trzecie 
miejsce przegrywając z  drużyną 

Dnia 15 grudnia 2014 r. ucz-
niowie naszej szkoły wzięli 
udział w  obchodach Święta Pa-
tronalnego Szkoły w  Mrocz-
kowie. Delegacja uczniów 
naszego Gimnazjum oraz Gim-
nazjum z  Drzewicy, Gowarczo-
wa i  Mroczkowa Gościnnego 
rozegrały mecze piłki siatkowej. 
Drużynę stanowili czterej chłop-
cy i  dwie dziewczyny. Zawody 

z  Potworowa i  remisując z  dru-
żyną z  Rusinowa. Niestety grę 
w kolejnym etapie gwarantowa-
ło tylko miejsce pierwsze.
Ale i  tak najważniejszy był 
udział oraz sportowa rywalizacja 
i możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności.
Drugiego dnia do rywalizacji 
przystąpili chłopcy rocznika 
2003 i młodsi. O awans do kolej-
nego etapu rywalizowało łącznie 

8 drużyn. Reprezentacja mło-
dych piłkarzy z Klwowa sprawiła 
wielką radość całej społeczności 
szkolnej wygrywając wszystkie 
swoje mecze i  tym samym za-
pewniając sobie awans do ko-
lejnej fazy rozgrywek. W  finale 
turnieju chłopcy walczyli z  ze-
społem SP Gielniów i  wygrali 
w  stosunku 4:1. Najskuteczniej-
szym strzelcem naszego zespołu 
oraz całego turnieju został Jakub 
Przyborek ze zdobyczą 10 bra-
mek.
Gratulujemy zawodnikom i  ży-
czymy dalszych sukcesów!

Mariówka w  Mroczkowie 
Gościnnym

rozegrano systemem pucharo-
wym. Wszystkich uczestników 
nagrodzono drobnymi nagroda-
mi i dyplomami.
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum w Gowarczowie
2. Prywatne Gimnazjum 

w Mariówce
3. Gimnazjum w Drzewicy
4. Gimnazjum w Mroczkowie.

Skład naszej drużyny:
1. Aleksandra Kutyba
2. Wiktoria Staniszewska
3. Klaudia Abramczyk
4. Dominik Roszczyk
5. Jakub Sipa
6. Jakub Wiktorowicz
7. Szymon Abramczyk
Dziękujemy za  wspaniałą 
grę!
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BABSKA GALA WALENTYNKOWA
Stowarzyszenie „Babska Rzeczpospolita”

Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia”

Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „GOSPOSIE”

Stowarzyszenie „SABAT CZAROWNIC”

Koło Młodych Gospodyń Ulów

Stowarzyszenie „WYSTRZAŁOWE BABKI”

HALA SPORTOWA

„ARENA Klwów”

14 lutego 2015 r. – godz. 1500

Pragniemy zaprosić na ,,Babską Galę Walentynkową połączoną z Dniem Kobiet”
Zapraszamy na program muzyczno-wokalny z dużą dawką dobrego humoru.

Faszerowana pierś kurczaka

Składniki na 4 porcje:

Sposób wykonania:

• 4 piersi  z kurczaka
• około 5 dorodnych wątróbek dro-

biowych
• 2 cebule
• 1 ząbek czosnku
• uniwersalna przyprawa
• pieprz
• sól
• garść pietruszki
• garść bazylii
•  bułka tarta, jajko, olej

Cebule pokroić na drobną kostkę 
i  wrzucić na rozgrzany olej, gdy 
cebula się zrumieni dodać wą-
tróbkę pokrojoną na mniejsze 
kawałki, następnie wycisnąć zą-
bek czosnku, by wątróbka i czos-
nek wymieszały swoje aromaty , 
następnie dodać posiekaną pie-
truszkę oraz bazylię, dusić przez 
kilka minut.
Odstawić farsz do wystudzenia.

Przygotowanie filetu:
Filet umyć i  rozciąć, wszystkie 
zbędne kawałki typu kostki i żyłki 
wyciąć i  posolić odrobinę mięso. 
W najgrubszej części piersi wyko-
nać delikatnie głębokie nacięcie 
na farsz, trzeba uważać by nie 
przebić nożem fileta, do tego po-
trzebny jest naprawdę ostry nóż, 
by jednym cięciem wykonać ot-
worki na farsz.
Widelcem rozdrobnić wątróbkę 
i  wkładamy palcami do środka, 
staramy się jak najgłębiej i  naj-
więcej jednocześnie należy uwa-
żać by nie przebić mięsa.
Następnie należy spiąć sakiewki 
wykałaczką, smażyć w panierce.
Podawać z  pieczonymi ziem-
niaczkami.

Smacznego!


