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AGMINY:
• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa
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„Święto Kapelusza”

Będą nowe boiska 
w gminie Klwów

Stypendia dla najlepszych 
uczniów w ZS Nr 1 w Przysusze

W ekologicznym ogrodzie

OSIEDLE PRZYSUCHA 
obroniło tytuł PALPS !
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Ogólnopolski Związek Producentów Papryki 
i innych Owoców i Warzyw Zaprasza

W  celu reprezentowania 
i obrony interesów produ-
centów papryki i  innych 
warzyw i  owoców na tere-
nie „zagłębia paprykowe-
go” powstanie Ogólnopol-
ski Związek Producentów 
Papryki i  innych Owoców 
i  Warzyw. Spotkanie za-
łożycielskie organizacji 
zaplanowano na 17 maja 
2015 r. Obecnie trwają 
pracę nad Statutem oraz 
dokumentami założyciel-
skimi stowarzyszenia.
Rok 2014 rolnikom oraz pro-
ducentom papryki kojarzy się 
przede wszystkim z  problema-
mi przy zbycie swoich plonów, 
w  związku z  załamaniem się 
rynku owoców i  warzyw, po 
wprowadzeniu embarga na im-
port tych produktów przez fe-
derację rosyjską. Udało się co 

do prawdy – dzięki protestom 
w  Brukseli i  działaniom mini-
stra Marka Sawickiego – częś-
ciowo pokryć straty dzięki po-
mocy z  UE, jednak pomoc była 
niewielka, pozwoliła jedynie 
na częściowe pokrycie kosztów 
a  problemy ze zbytem owoców 
zgromadzonych w  chłodniach 
trwają dalej. W  związku z  trud-
nościami i  problemami jakich 
doświadczyli producenci papry-
ki oraz innych warzyw w  2014 
roku rolnicy wystąpili z  oddol-
ną inicjatywą powołania Sto-
warzyszenia reprezentującego 
ich interesy. Wzorem prężnie 
działających i dobrze zorganizo-
wanych sadowników planowane 
jest powołanie Ogólnopolskiego 
Związku Producentów Papryki.
Jak pokazuje przykład zeszło-
rocznych problemów i  strajków 
tylko duże i zorganizowane gru-
py producentów są w stanie wal-
czyć o  prawa rolników. Bardzo 
istotne jest zatem, aby zasięg 

związku i  ilość jego członków 
była jak największa. – Tylko 
mocne i  zrzeszające wielu pro-
ducentów organizacje mogą 
mieć realny wpływ na kształto-
wanie się rynku owoców i  wa-
rzyw – podkreśla, działający od 
wielu lat dla dobra rolników 
i  promujący paprykę Członek 
Rady Programowej Związku, 
Wójt Gminy Klwów – Piotr Pa-
pis. Obecnie Rada Programowa 
pracuje nad ostateczną wersja 
Statutu organizacji. W  skład 
Rady wchodzą: Wójt Gminy 
Klwów – Piotr Papis, Wice-
starosta Powiatu Przysuskiego 
– Tomasz Matlakiewicz, Wójt 
Gminy Radzanów – Sławomir 
Kruśliński, Wójt Gminy Ru-
sinów – Krzysztof Urbańczyk, 
Wójt Gminy Stara Błotnica – 
Marcin Kozdrach, Wójt Gminy 
Wieniawa – Krzysztof Sobczak, 
Burmistrz Gminy Wyśmierzy-
ce – Marek Bielewski, Burmistrz 
Miasta i  Gminy Białobrzegi – 

Adam Bolek, Dyrektor Oddzia-
łu MODR Radom – Bogusław 
Włodarczyk, Prezes Krajowej 
Rady Izb Rolniczych – Wiktor 
Szmulewicz, Pracownik Insty-
tutu Warzywnictwa w  Skiernie-
wicach– Agnieszka Stępowska, 
Prezes Zarządu Mazowieckiego 
Zrzeszenia Handlu Przemysłu 
i  Usług – Robert Składowski, 
Małgorzata Hadas, Monika Ban-
kiewicz.
Spotkanie założycielskie związ-
ku odbędzie się dnia 17 maja 
2015 roku. O miejscu i godzinie 
rozpoczęcia spotkania produ-
cenci zostaną poinformowani 
w  późniejszym terminie. Pla-
nową siedzibą władz związku 
jest Radzanów. Podczas spot-
kania omówiony zostanie sta-
tut organizacji, podjęte zostaną 
decyzje dotyczące działalności 
związku oraz wybrane zostaną 
jego władze.
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DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLWOWIE
21 marca to I – wszy Dzień 
Wiosny. Uczniowie szkoły 
podstawowej wspólnie ob-
chodzili ten dzień w  pią-
tek 20 marca. Samorząd 
Uczniowski przygotował 
kilka atrakcji na to wyda-
rzenie.
Pierwszym z nich był artystycz-

ny pokaz mody, gdzie w  rolę 
modelek wcieliły się uczenni-
ce klas IV, V i  VI prezentując 
różnych kategorii stroje. Każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Był i strój dla bizneswoman, ale 
i  także strój świetnie nadający 
się na pracę w ogrodzie.
Kolejną atrakcją był konkurs na 
najciekawsze przebranie. Wielu 

uczniów zaprezentowało cieka-
we stroje, a  po burzliwych na-
radach jury wyłoniono zwycięz-
ców. Najciekawszy strój wśród 
uczennic zaprezentowała Ame-
lia Biskup przebrana za zabaw-
nego clowna. Natomiast wśród 
uczniów wygrał Kacper Gajda 
prezentujący strój prawdzi-
wej polskiej kobiety. Przyzna-

no również cztery wyróżnienia 
dla: Oskara Ciechowicza (strój 
dyni), Dominiki Jaworskiej 
(strój Cleo), Zuzanny Dobro-
dziej (strój wróżki) oraz Szymo-
na Litwińskiego (strój lekarza). 
Zwycięzcy otrzymali drobne po-
częstunki oraz dyplomy.
Po zakończonym programie ar-
tystycznym młodsze klasy wraz 

z  wychowawczyniami wybrały 
się na spacer w  poszukiwaniu 
wiosny oraz starym zwyczajem, 
by zima już nie powróciła topili 
Marzannę.
Do samego końca wszystkim do-
pisywały humory i  na twarzach 
gościł ogromny uśmiech. Mamy 
nadzieję, że za rok też się spot-
kamy.

Konkurs Recytatorski
W marcu w Zespole Szkół Samo-
rządowych w Klwowie w klasach 
I-III odbył się Szkolny Kon-
kurs Recytatorski przygotowa-
ny przez nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej. Uczniowie 
recytowali wiersze ulubionych 

polskich poetów. Konkurs odbył 
się na dwóch szczeblach: kla-
sowym i  szkolnym. Zwycięzcy 
konkursów klasowych zapre-
zentowali się przed publicznoś-
cią szkoły. Komisja przyznała 
I miejsce uczennicy klasy III Ma-

rii Kopczyńskiej, która będzie 
reprezentowała szkołę w powie-
cie. II miejsce zajął uczeń klasy 
II Kacper Stolarek. III miejsce 
zajęły uczennice klasy Ia Ania 
Zduńczyk i  Katarzyna Nowak 
z klasy Ib.

„Święto Kapelusza”
3 marca w  klasach pierwszych 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej w  Klwowie zorganizowano 
„Święto Kapelusza”. Inspiracją 
była jedna z  czytanek w  pod-
ręczniku klasy I, dlatego też po-
stanowiliśmy wymyślić jakieś 
ciekawe nakrycia głowy. Dzieci 
przyniosły do szkoły różne ka-
pelusze, czapki. Kilkoro z  nich 
wymyśliło swoje „kapelusze”. 
Uczniowie wykazali się po-
mysłowością i  kreatywnością. 
Dzieci przez cały dzień mogły 
chodzić w  toczkach, turbanach, 

kapeluszach i  czapkach. Odby-
ła się też klasowa rewia mody, 
czyli prezentacja wykonanych 
nakryć z  jednoczesnym ko-
mentowaniem własnej pracy 
(atrakcyjność, przydatność, wy-
korzystanie) z  improwizacjami 
ruchowymi. Uczestnicy nagra-
dzali prezentujących brawami. 
Na zakończenie zajęć wybrali 
najciekawszy kapelusz. Zabawa 
była super, bo każdy chciał po-
chwalić się czymś oryginalnym.

Elżbieta Gawryś
Ewa Jędrzejczyk
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,,Przysmaki Wielkanocne Planety Kobiet’’
Stowarzyszenie Planeta Kobiet 
dnia 29 marca w  miejscowości 
Kadź zorganizowało spotkanie 
degustacji potraw wielkanoc-
nych. Zaproszeni goście w więk-
szości zaszczycili ,,Planetę Ko-
biet ‘’ swoją obecnością z  czego 
Panie były bardzo zadowolone. 
Pomysł zorganizowania spotka-

nia zrodził się wraz z pomysłem 
i  chęcią wydania przez stowa-
rzyszenie tomiku z  przepisami 
kulinarnymi. 1 wydanie tomiku 
będzie pod nazwą ,,Przysmaki 
Wielkanocne Planety Kobiet’’. 
Każda z kobiet przygotowała po-
trawę która co roku gości u niej 
na świątecznym stole. Przysma-

ki były pod zabawnymi nazwa-
mi które będą je reprezentować 
w tomiku. Na spotkaniu wyróż-
nieni goście byli degustatorami 
tych przysmaków. Zdaniem jury 
wszystkie potrawy szczyciły się 
wielkim uznaniem. Warto dodać 
o tym, że część kobiet recytowa-
ła poezje po czym wszystkie Pa-

nie zaśpiewały swoje debiutowe 
piosenki. Poezja była autorstwa 
polskiej grupy muzycznej ,,Stare 
dobre małżeństwo”. Utwory pod 
tytułem ,,Z nim będziesz szczęś-
liwsza’’, ,,Już jest późno’’, ,,Nie 
brookliński most’’, oraz ,,Znów 
piąta nad ranem’’ towarzyszyły 
gościom na spotkaniu. Recytacja 

jak i słuchanie muzyki poważnej 
w Niedzielę Palmową było istot-
nym elementem tego spotkania. 
Było to pierwsze spotkanie z ze-
wnętrzną publiką organizowane 
przez Stowarzyszenie które oka-
zało się bardzo udane.

Paulina Kucharska

„Kobieta jest kresem i królową 
wszelkiego stworzenia,

 jest jego ozdobą, doskonałością 
i sławą.”

Dzień Kobiet to coroczne święto 
obchodzone 8 marca jako wyraz 
szacunku dla ofiar walki o  rów-
nouprawnienie kobiet. Ustano-
wione zostało w 1910 r.
Obecnie Dzień Kobiet jest ofi-
cjalnym świętem w  wielu pań-
stwach obchodzonym szczegól-
nie i  w  wielu kulturach bardzo 
uroczyście. Mężczyźni wręczają 
wtedy znajomym kobietom – 
matkom, żonom, partnerkom, 
koleżankom kwiaty i drobne po-
darunki.Ten dzień obchodzony 
jest również w  wielu szkołach. 
Uczniowie pamiętają o  wszyst-

kich kobietach, z którymi spoty-
kają się w szkole.
Dlatego właśnie 6 marca chłop-
cy z  Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w  Kłudnie przygotowali 
miłą niespodziankę dla swoich 
nauczycielek i  koleżanek. Na 
apelu zaśpiewali piękne piosenki 
i  wyrecytowali wiersze o  kobie-
cie. Na zakończenie podarowali 
wszystkim paniom i  pracowni-
com szkoły piękne róże, a dziew-
czynkom symbolicznego lizaka. 
I  oczywiście wszyscy panowie 
tego dnia odśpiewali kobietom 
dużym i małym „Sto lat”.

Dzień Otwarty w ZSPiMS w Lipinach
20 marca odbył się dzień otwar-
ty w  Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych i  Mistrzostwa Spor-
towego im. Heleny Spoczyńskiej 
w Lipinach. Dzień rozpoczął się 
o godz. 9.30 uroczystym podnie-
sieniem flagi państwowej przy 
dźwiękach hymnu narodowego. 
Na dzień otwarty przybyli ucz-
niowie 3 klas gimnazjalnych, 
którzy w  najbliższych miesią-
cach będą musieli dokonać wy-

boru dalszej ścieżki edukacyj-
nej. W  programie dnia oprócz 
zapoznania z  ofertą edukacyj-
ną na rok szkolny 2015/2016 
znalazło się także zwiedzanie 
szkoły z  przewodnikiem, udział 
w  warsztatach ekonomicz-
nych i  turystycznych, spotkanie 
z  przedstawicielami organizacji 
uczniowskich, pokazy umie-
jętności uczniów Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego i  Liceum 

Kadetów oraz różnego rodzaju 
konkursy i występy artystyczne. 
Gimnazjaliści zadawali mnó-
stwo pytań dotyczących nauki 
w  szkole i  otrzymywali od na-
uczycieli oraz uczniów wyczer-
pujące odpowiedzi. Atrakcją 
Dnia Otwartego były konie ze 
stadniny w  Domaniewicach, na 
których uczą się jeździć kadeci 
LKRP.

Marta Zbrowska
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Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie

O   p e r s p e k t y w a c h  w   ś w i e t l e  u n ijn e j
perspek t y w y  2 014 -2 02 0
Rozmawiamy z Tadeuszem Tomasikiem Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha
 – Komisja Europejska 12 
lutego przyjęła programy 
operacyjne na lata 2014-
2020 dla dziewięciu pol-
skich województw, w  tym 
dla województwa mazo-
wieckiego. Jednocześnie 
premier rządu zapowie-
działa, że więcej środków 
z  unijnej perspektywy 
2014-2020 będzie zarzą-
dzanych przez samorządy. 
Jak pan ocenia w  świetle 
tych faktów i  deklaracji 
szanse samorządu gminy 
Przysucha na pozyskanie 
funduszy europejskich na 
inwestycje?
 – Przede wszystkim trzeba wie-
dzieć, że oczekiwania wobec 
samorządów, które będą starać 
się o  fundusze unijne z  progra-
mów operacyjnych 2014-2020 są 
konkretnie określone. Ogólnie 
środków jest więcej, ale nieste-
ty, znacznie zmniejszył się te-
matyczny zakres inwestycji, na 
które można je pozyskać. W po-
przednich edycjach zakres ten 
był szeroki. Mogliśmy korzystać 
z  dofinansowania na budowę 
dróg gminnych, ulic w  mieście, 
na inwestycje sportowe, oświa-
towe itd. W  obecnej perspekty-
wie finansowej tak nie będzie. 
Największe szanse na dofinan-
sowanie funduszami unijny-

mi mają w  najbliższych latach 
zadania z  dziedziny ochrony 
środowiska. Muszę dodać, że 
obserwowaliśmy z  uwagą prze-
bieg negocjacji między rządem 
Polski a  Unią Europejską przy 
budowaniu perspektywy finan-
sowej 2014-2020 i  nie jesteśmy 
dziś zaskoczeni jej prioryteta-
mi. Powiem więcej, przygoto-
waliśmy się do takiego kierunku 
działania, by wykorzystać szansę 
na dofinansowanie inwestycji 
największej w  bieżącej kadencji 
samorządu. A  jest to w  przy-
padku Przysuchy modernizacja 
oczyszczalni ścieków. Koszt ta-
kiego przedsięwzięcia to około 7 
milionów złotych. Tak wysokich 
kosztów nasze Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej nie udźwignie. 
Również dla budżetu Gminy tak 
droga inwestycja jest trudna do 
sfinansowania. Bez wsparcia 
funduszy z  zewnątrz i  koncen-
trując się wyłącznie na moderni-
zacji oczyszczalni, musielibyśmy 
zrezygnować z wielu innych za-
dań, potrzebnych mieszkańcom. 
Mamy przygotowany projekt 
i  wniosek o  dofinansowanie na 
to przedsięwzięcie złożymy na-
tychmiast po ogłoszeniu naboru 
wniosków.

 – W sytuacji, kiedy w no-
wej perspektywie finanso-
wej postawiono głównie na 
zadania z zakresu ochrony 

środowiska, jakie widzi 
pan szanse na pozyskanie 
funduszy unijnych na in-
westycje o  innym charak-
terze?
 – Jest taka szansa, daje ją nowy 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
W PROW są fundusze na budo-
wę dróg, podkreślę, nie dotyczy 
to ulic w mieście. Każda z gmin 
może liczyć na uzyskanie dofi-
nansowania do 3 mln zł na bu-
dowę dróg oraz do 2 mln zł na 
budowę kanalizacji na wsiach. 
Przygotowujmy aktualnie bar-
dzo duży, kompleksowy projekt 
modernizacji dróg na terenie 
gminy. Rada Gminy i Miasta za-
twierdziła w budżecie środki na 
wykonanie tego projektu. Sądzę, 
że pierwsze nabory wniosków 
będą jesienią, więc wcześniej 
musimy mieć gotowy, dobry 
projekt. Z PROW można będzie 
też pozyskać wsparcie na zada-
nia dotyczące przebudowy cen-
trów wsi, inwestycje o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym.

 – Uczestniczył pan nie-
dawno w  spotkaniu wo-
jewody mazowieckie-
go z  przedstawicielami 
wszystkich samorządów 
gminnych i  powiatowych 
z  regionu radomskiego. 
O  czym mówiono i  co 

ewentualnie może doty-
czyć Przysuchy.
 – Wojewoda informował nas 
o  planach realizacji dużych in-
westycji rządowych w  regionie 
radomskim jak kolejne odcin-
ki trasy numer 7, modernizacja 
trasy kolejowej numer 8 czy pra-
ce związane z linią gazową, któ-
ra połączy południe Mazowsza 
z Gazoportem w Świnoujściu. Co 
ze spotkania może bezpośrednio 
dotyczyć Przysuchy? Od dawna 
wnioskujemy o  budowę drogi 
ekspresowej S12. Przypomnę, że 
przebiegać ma od miejscowości 
Piotrków Trybunalski do miej-
scowości Dorohusk – granicy 
z  Ukrainą. Z  informacji poda-
nych na spotkaniu wynika, że 
kontynuowanie budowy tej dro-
gi jest brane pod uwagę, choć na 
chwilę obecną, jedynie w  sferze 
projektów studyjnych. Ale dla 

nas, przysuszan dobrą wiado-
mością jest to, że, jak powiedział 
obecny na spotkaniu dyrektor 
warszawskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Łukasz Lendner, je-
śli nawet w całości droga S12 nie 
będzie budowana, to bardzo po-
ważnie jest rozważana budowa 
obwodnicy Przysuchy. Dodam, 
że działamy nadal w  Stowarzy-
szeniu Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Na Rzecz Budo-
wy Drogi Ekspresowej S 12. Jego 
prezesem jest Prezydent Rado-
mia i  nie ukrywam, że liczę na 
siłę „lobby radomskiego” – Pana 
Prezydenta Radomia, Ministra 
Infrastruktury, no i  samą Panią 
Premier – w skutecznym popar-
ciu realizacji tej inwestycji.

 – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Hanna Jacobi

Będą nowe boiska w gminie Klwów

Przy szkołach w  Kłudnie 
i  Klwowie zostaną wyre-
montowane dwa boiska 
wielofunkcyjne. W  Drąż-
nie zostanie wybudowa-
ne całkowicie od podstaw 
nowe boisko ze sztuczną 
nawierzchnią.
Uczniowie i  mieszkańcy Gminy 
Klwów będą mieli powody do 

świeżym powietrzu.
Gmina ogłosiła już przetarg 
w  tej sprawie. Przedmiotem 
zamówienia jest remont przy-
szkolnych boisk sportowych 
w Klwowie i Kłudnie oraz budo-
wa boiska w Drążnie.
Zadanie swym zakresem obej-
muje: remont boiska spor-
towego wielofunkcyjnego 
o  nawierzchni sztucznej poliu-
retanowej w miejscowości Kłud-
no. To boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach 28 x 44 metry. Re-
mont boiska będzie polegał na: 
usunięciu istniejącej zniszczo-
nej nawierzchni poliuretanowej 
i  wykonaniu nowej; wymianie 
siatki piłkochwytów; wymianie 
siatek bramkowych w bramkach 
do piłki ręcznej.
Taki sam remont boiska będzie 
w  Klwowie, gdzie również mie-
dzy innymi trzeba będzie usunąć 
istniejącą zniszczoną nawierzch-
nię poliuretanowej w  całości 
i wykonać nową. Trzeba tez bę-
dzie wymienić uszkodzone pa-
nele ogrodzeniowe i siatki.
Przetarg obejmuje również bu-

w  kwocie 300 000 złotych. Pie-
niądze dla gminy przekazane 
zostaną z  Programu Rozwo-
ju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej.
 – Razem z  mieszkańcami cze-
kam niecierpliwie na realizację 
zadania. Dzięki otrzymanemu 
dofinasowaniu będziemy mieli 
trzy nowe boiska – mówi Piotr 
Papis, Wójt Gminy Klwów – do 
zobaczenia na meczu.

zadowolenia: zostaną całkowi-
cie wyremontowane dwa boiska, 
a trzecie zbudowane od nowa.
Jedno z takich boisk znajduje się 
w samym Klwowie na placu przy 
Zespole Szkół Samorządowych 
imienia Lotników Polskich. Bar-
dzo dobrze funkcjonuje tu od 
niemal ośmiu lat. Wiele ucz-
niów miło spędzało na nim czas. 
Widać już zużycie obiektu: na-
wierzchnia jest przetarta w wie-
lu miejscach, piłkochwyty znisz-
czone a  ogrodzenie pogięte od 
uderzeń piłką, trzeba koniecznie 
dokonać napraw.
Kolejne boisko znajduje się 
w  Kłudnie, przy Publicznej 
Szkole Podstawowej imienia 
Marii Konopnickiej. Boisko to 
powstało w  tym samym czasie, 
co boisko w  Klwowie. Tu rów-
nież czas nie obszedł się łaska-
wie z  nawierzchnią sportową. 
To świadczy o  tym ile osób ko-
rzysta z  tych ogólnodostępnych 
obiektów, jak bardzo dobrze 
służą okolicznym mieszkańców 
przyczyniając się do aktywne-
go spędzania wolnego czasu na 

dowę wielofunkcyjnego boiska 
sportowego w  Drążnie. Bedzie 
to boisko wielofunkcyjne o  wy-
miarach 20x 30 metrów w  tym 
płyta boiska będzie miała wy-
miary 18 x 28 metrów. Zostanie 
położona sztuczna poliuretano-
wa nawierzchnia a całość zosta-
nie ogrodzona piłkochwytami.
Gmina postarała się o  dofinan-
sowanie na realizację tych zadań 
i  otrzyma wsparcie finansowe 
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Rozmawiamy z Adamem Pałganem zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha

O nowych egzaminach i rewolucji w szkolnych 
sklepikach
 – Zanim zapytam pana 
o  nowości, które czekają 
już tegorocznych absol-
wentów szkół podstawo-
wych i  gimnazjum, za-
pytam jak minęły panu 
pierwsze tygodnie urzędo-
wania na nowym stanowi-
sku?
 – Przypomnę, że powierzono 
mi nadzór nad takimi działa-
mi administracji samorządowej 
jak oświata, kultura i  sport oraz 
opieka społeczna i  mienie ko-
munalne. Przede wszystkim, co 
uważam za normalne i koniecz-
ne, spotkałem się z dyrektorami 
placówek oświatowych, by lepiej 
poznać problemy każdej z  nich, 
by wypracować wspólnie kierun-
ki działania na przyszłość. Tym 
bardziej, że to właśnie w  szko-
łach będziemy mieć już za chwilę 
do czynienia ze zmianami doty-
czącymi końcowych egzaminów. 
Odwiedziłem też świetlice wiej-
skie, by móc ocenić zakres oferty 
z  jaką wychodzą do lokalnych 

społeczności. Te pierwsze ty-
godnie mojej pracy nazwałbym 
rekonesansem po podległych mi 
jednostkach.

 – Wspomniał pan o zmia-
nach w końcowych egzami-
nach. Kogo dotyczą i  jak 
poważne są to zmiany?
 – Jeśli chodzi o  sprawdzian 
kompetencyjny szóstoklasistów 
to zmiany są rzeczywiście po-
ważne. Po raz pierwszy, od roku 
szkolnego 2014/2015 egzamin 
na koniec szkoły podstawowej 
nie będzie już wyglądał tak, jak 
do tej pory. Najważniejszą różni-
cą jest rozbicie go na dwie czę-
ści. Pierwsza będzie się składała 
z zadań z języka polskiego i ma-
tematyki, na których rozwią-
zanie przewidziano 80 minut. 
Następnie po przerwie ucznio-
wie przystąpią do sprawdzianu 
wiedzy z  języka obcego, którego 
uczyli się jako przedmiotu obo-
wiązkowego. Ta część spraw-
dzianu potrwa 45 minut. Podział 
sprawdzianu na części różnicuje 

również rodzaj zadań, z którymi 
będą musieli zmierzyć się ucz-
niowie.

 – A  jakich nowości mogą 
spodziewać się absolwenci 
gimnazjum?
 – Tu zmiany nie są aż tak poważ-
ne. Nie dotyczą samego egzami-
nu. Natomiast w  celu lepszego 
zabezpieczenia indywidualnych 
prac uczniów, wprowadza się 
naklejki przygotowane przez 
Okręgową Komisję Egzamina-
cyjną z numerem PESEL danego 
ucznia.

 – To nie koniec szkolnych 
rewolucji…
 – Tak, choć ta zmiana, rzeczy-
wiście rewolucyjna, nie doty-
czy bezpośrednio problemów 
oświatowych. Niemniej jednak 
dotyczy tego, co się w  szkołach 
dzieje. Od września bieżącego 
roku zacznie obowiązywać zakaz 
sprzedaży niezdrowej żywności 
w  szkołach. Z  półek szkolnych 
sklepików musi zniknąć wiele 

produktów spożywczych zawie-
rających nadmierną ilość cukru 
bądź soli. A więc nie kupimy już 
na terenie szkoły słodyczy, wy-
robów cukierniczych, napojów 
gazowanych i  niegazowanych 
z dodatkiem cukrów i syntetycz-
nych barwników, napojów ener-
getyzujących i  izotonicznych, 
batoników czy czipsów. Podkre-
ślę tu, że zmiany te w mojej oce-
nie nie uderzą w szkolne stołów-
ki, które mają mocno zaostrzone 

normy żywieniowe i  ich prze-
strzegają. Natomiast co do skle-
pików? Uczniowie będą mogli 
w  nich kupić soki owocowe bez 
dodatku cukru, a  także wodę. 
Ponadto każda placówka oświa-
towa będzie miała obowiązek 
umożliwienia dzieciom dostępu 
do wody pitnej.

 – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Hanna Jacobi

Inwestycje rozpoczęte
Przebudowa ulic Warszawskiej 
i  Partyzantów jest realizowa-
na zgodnie z  harmonogramem. 
Jej realizacja rozpoczęła się od 
strony Skrzyńska, gdzie jest już 
montowane nowe oświetlenie, 
przygotowywanie podbudowy 
i  budowę ścieżki rowerowej. 
Druga ekipa budowlana rozpo-
częła od robót rozbiórkowych 
prace na ul. Partyzantów. Przy-
pomnijmy, że przebudowa tych 
powiązanych ze sobą ulic jest 
największą inwestycją w  bieżą-
cym roku. W  wyniku jej reali-
zacji znacznej poprawie ulegnie 

bezpieczeństwo ruchu zarówno 
pojazdów jak i pieszych, popra-
wie ulegnie dostęp do instytucji 
publicznych i  nie bez znaczenia 
będzie poprawa estetyki mia-
sta. Na wykonanie tego zadania 
gmina otrzyma prawie 2 miliony 
złotych dofinansowania z Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Stanowi to pra-
wie 50 % wartości inwestycji wg 
kosztorysu inwestorskiego.
Wśród zadań drogowych zapla-
nowanych do wykonania w bie-
żącym roku są też m.in.: I  etap 
przebudowy drogi gminnej Dę-

biny – Krajów. Gmina wystąpiła 
do Urzędu Marszałkowskiego 
z  wnioskiem o  dofinansowanie 
tej inwestycji. Przygotowywanie 
inwestycji to jest dokumenta-
cji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy, wybór wykonawcy 
oraz rozpoczęcie robót budow-
lanych nastąpi po decyzji samo-
rządu województwa w  sprawie 
przyznania dotacji. Kolejne za-
dania to przebudowa ul. Tar-
gowej w  Przysusze oraz I  etap 
przebudowy ul. Leśnej Przysu-
cha – Jakubów. Aktualnie trwa 
proces wyboru wykonawców ro-

bót budowlanych.
Przypomnijmy, że w budżecie na 
2015 rok zabezpieczono środki 
finansowe na wykonanie doku-
mentacji projektowej takich in-
westycji jak: budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Ogrodowej w m. 
Janików, kanalizacji sanitar-
nej w  m. Zbożenna, kanalizacji 
sanitarnej w  ul. Dembińskich 
i  Słonecznej w  Przysusze. Pra-
ce nad wykonaniem projektów 
rozpoczęto. Warto tu dodać, 
że z  wstępną zmienioną trasą 
przebiegu kanalizacji mieszkań-
cy Zbożenny mogą zapoznać 
w  świetlicy oraz u  sołtysa. Pla-
nowane jest spotkanie z projek-
tantem podczas którego będą 
przyjmowane wnioski i  sugestie 

mieszkańców przed przystąpie-
niem do opracowania ostatecz-
nej trasy kanału głównego.
Ukończone zostały prace zwią-
zane z  budową placu zabaw 
w Skrzyńsku. Obiekt został prze-
kazany w  użytkowanie miesz-
kańcom. Na ukończeniu jest 
realizacja zadania budowy wo-
dociągu w  Zbożennie, którego 
długość wyniesie około 1700 m.
 – Realizacja zaplanowanych na 
bieżący rok zadań inwestycyj-
nych rozpoczęła się bez zakłóceń 
– zapewnia Piotr Stefańczyk kie-
rownik Wydziału Zagospodaro-
wania Przestrzennego i Inwesty-
cji w  Urzędzie Gminy i  Miasta 
Przysucha.
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po upływie 12 miesięcy zatrudnie-
nia skierowany bezrobotny nadal 
pracuje. Na wniosek gminy staro-
sta może skierować bezrobotnego 
bez prawa do zasiłku korzystają-
cego ze świadczeń z pomocy spo-
łecznej do wykonywania prac 
społecznie użytecznych na tere-
nie gminy, którą osoba zamiesz-
kuje, w  wymiarze do 10 godzin 
w  tygodniu. Osoba skierowana 
otrzymuje świadczenie w wysoko-
ści min. 6 zł za każdą godzinę wy-
konywanych prac społecznie uży-
tecznych. Świadczenie nie 
przysługuje za okresy niezdolno-
ści do pracy. Prace społecznie 
użyteczne są organizowane na 
wniosek zainteresowanej gminy 
i mogą być w 100 % finansowane 
z  budżetu gminy. Powiat dyspo-
nuje na wsparcie prac społecznie 
użytecznych w  2015 r. kwotą 
50.000 zł. Inną grupą przedsię-
wzięć oddziałujących na rynek 
pracy jest wspierania przedsię-
biorczości. W jego ramach osoby 
uprawnione mogą otrzymać jed-
norazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Kwo-
ta wsparcia w  tym wypadku nie 
może być wyższa niż 6 – miesięcz-
ne, przeciętne wynagrodzenie, 
a  w  przypadku osób tworzących 
spółdzielnię socjalną 4 krotne 
miesięczne, przeciętne wynagro-
dzenia i  3 krotne wynagrodzenia 
w  przypadku osób przystępują-
cych do spółdzielni już istniejącej. 
Wsparcie działalności oznacza 
obowiązek jej utrzymania przez 
okres min. 12 miesięcy. Wcześ-
niejsza likwidacja będzie oznaczać 
konieczność zwrotu otrzymanego 
wsparcia. Podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą lub nie-
publiczne przedszkole, lub szkołę 
może otrzymać refundację kosz-
tów doposażenie miejsca pracy 
w  wysokości maksymalnie do 6 
stawek przeciętnego wynagrodze-
nia. Refundację mogą otrzymać 
również podmioty i osoby prowa-
dzące gospodarstwa rolne lub 
prowadzące dział specjalny pro-
dukcji rolnej, zatrudniające 
w  okresie ostatnich 6 miesięcy, 
w  każdym miesiącu, co najmniej 
jednego bezrobotnego. Wysokość 
dofinansowania nie może być 
wyższa niż 6 – krotność przecięt-
nego wynagrodzenia w  dniu za-
warcia umowy. Wysokość finan-

sowania tego instrumentu 
wsparcia na rok 2015 wyniesie 
w 2015 r. 1.900.000 zł. – do 20 000 
zł. na stanowisko. Bank Gospo-
darstwa Krajowego lub wskazani 
przez bank pośrednicy finansowi 
stawiają do dyspozycji zaintereso-
wanych instrumenty oddziaływa-
nia na rynek pracy. Są to: pożycz-
ki na podjęcie działalności 
gospodarczej i  pożyczki na 
utworzenie stanowiska pracy. 
Pożyczka na utworzenie stanowi-
ska pracy jest udzielana na pod-
stawie umowy, na wniosek pod-
miotu w  wysokości nie wyższej 
niż 6 krotność przeciętnego wy-
nagrodzenia. Oprocentowanie 
jest stałe w  skali roku i  wynosi 
0,25 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez Narodowy 
Bank Polski. Okres spłaty pożycz-
ki na stworzenie miejsca pracy nie 
może być dłuższy niż 3 lata. Po-
życzki tego typu są wolne od kosz-
tów i opłat z tytułu jej udzielenia. 
Pożyczka na podjęcie działalności 
gospodarczej jest udzielana po 
przedstawieniu opisu i kosztorysu 
zamierzonej działalności gospo-
darczej, w wysokości 20 krotności 
przeciętnego wynagrodzenia. 
Może ona stanowić 100 % kosz-
tów podjęcia planowanej działal-
ności. Maksymalny okres kredy-
towania wynosi 7 lat z możliwością 
skorzystania z  okresu karencji 
maksymalnie 12 miesięcy. Opro-
centowania jest stałe i  tak, jak 
w  poprzednio omawianym przy-
padku wynosi 0.25 % stopy redys-
kontowej dla weksli przyjmowa-
nych przez NBP. Pożyczkobiorca 
rozpoczynający działalność może 
również skorzystać z pożyczek na 
utworzeni miejsc pracy, jednak 
nie wcześniej, niż po upływie 3 
miesięcy od rozpoczęcia spłaty 
pożyczki na rozpoczęcie działal-
ności. Tworzone miejsca pracy 
nie mogą być finansowane z poży-
czek i w ramach refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia 
miejsca pracy. Z  pożyczki mogą 
skorzystać osoby: – niekarane za 
przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, – niezatrudnio-
ne oraz niewykonujące pracy za-
robkowej, – nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej, 
W  przypadku utrzymania przez 
co najmniej 12 miesięcy pierwsze-
go stanowiska pracy dla bezrobot-

Powiatowy Urząd Pracy dla bezrobotnych
9 lutego Powiatowa Rada 
Zatrudnienia zatwierdziła 
„Kryteria i regulaminy rea-
lizacji aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobo-
ciu na terenie powiatu przy-
suskiego w 2015 r. Pozytyw-
nie zaopiniowała również 
podział środków Funduszu 
Pracy na finansowanie za-
dań realizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Przysusze na 2015 r. Ozna-
cza to możliwość uruchomienia 
instrumentów opisanych w „Kry-
teriach” działań na rzecz wsparcia 
oraz przekazanie do wykorzysta-
nia na ich sfinansowanie środków 
finansowych. Planowanych dzia-
łań wspierających jest znacznie 
więcej, niż w  latach ubiegłych. 
Przyjęty dokument określa 5 pod-
stawowych działań prioryteto-
wych. Są to: Szkolenia i inne for-
my podnoszenia kwalifikacji. 
Działanie to zakłada szkolenie 
bezrobotnych i  poszukujących 
pracy, finansowanie egzaminów 
w wysokości do 300 % średniego 
wynagrodzenia i udzielanie poży-
czek szkoleniowych w  wysokości 
do 400 % przeciętnego wynagro-
dzenia obowiązującego w  dniu 
podpisania umowy. Pożyczka jest 
nieoprocentowana i udzielana na 
okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. 
Inną formą wsparcia szkolenio-
wego jest finansowanie przygo-
towania zawodowego dorosłych. 
Jego celem jest przygotowanie do 
egzaminu kwalifikacyjnego na ty-
tuł zawodowy lub egzaminu cze-
ladniczego. Drugą formą tego 
działania jest przyuczenie osób 
dorosłych do pracy w  formie 
przekazania określonych kwalifi-
kacji zawodowych lub umiejętno-
ści dla potrzeb rynku pracy. Na-
uka trwa 6-12 miesięcy 
w  przypadku praktycznej nauki 
zawodu i 3 do 6 miesięcy w przy-
padku przyuczenia. Pierwsza for-
ma kończy się egzaminem kwalifi-
kacji zawodowych lub egzaminem 
czeladniczym, a  druga egzami-
nem przed komisją lub jednostkę 
szkolącą. Szkolenia nie mogą 
trwać dłużej niż 8 godzin dziennie 
i nie więcej niż 40 godzin zajęć ty-
godniowo. Uczestnikowi przygo-
towania zawodowego przysługuje 
stypendium w czasie jego trwania, 
w  wysokości 120 % zasiłku dla 
bezrobotnych. Wsparcie finanso-
we jest również przewidziane dla 
pracodawców współpracujących 
z  jednostkami szkolącymi i  PUP. 
Zgodnie z  przyjętymi dokumen-
tami będą oni mogli skorzystać 
z  refundacji kosztów poniesio-
nych na organizację nauki w wy-
sokości 2 % na każdy miesiąc za 

– krotność minimalnego wyna-
grodzenia). Warunkiem otrzyma-
nia grantu jest utrzymanie miej-
sca pracy przez 12 miesięcy 
w przypadki pełnego zatrudnienia 
lub 18 miesięcy w  przypadku 
umowy w połowie wymiaru czasu 
pracy. Świadczenie aktywizacyj-
ne dla bezrobotnego rodzica po-
wracającego na rynek pracy 
może zostać przyznane na 12 mie-
sięcy w  wysokości połowy śred-
niego wynagrodzenia lub 18 mie-
sięcy w  wysokości 1/3 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę miesięcznie za każdego 
skierowanego bezrobotnego. Pra-
codawca jest zobowiązany do 
utrzymania zatrudnienia osoby 
bezrobotnej w okresie 6 miesięcy 
po ustaniu świadczenia w  przy-
padku pierwszym i  9 miesięcy 
w przypadku drugim. Niedotrzy-
manie tego warunku skutkuje ko-
niecznością zwrotu przez praco-
dawcę otrzymanych świadczeń. 
W  2015 roku pracodawca może 
otrzymać refundację składek na 
ubezpieczenie społeczne należ-
nych od pracodawcy zatrudnia-
jących bezrobotnych do 30 roku 
życia. Dotyczy to osób wchodzą-
cych na rynek pracy, które podej-
mują zatrudnienie po raz pierw-
szy. Okres refundacji wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy w kwo-
cie nie wyższej niż połowa mini-
malnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie z dnia zawarcia umo-
wy. W przypadku otrzymania do-
finansowania pracodawca jest zo-
bowiązany utrzymać zatrudnienie 
osoby przez okres 6 miesięcy od 
ustania świadczenia. Dofinanso-
wanie wynagrodzenia mogą 
otrzymać również zatrudniający 
osoby bezrobotne powyżej 50 
roku życia. Dofinansowanie przy-
sługuje wówczas przez okres 12 
miesięcy w  przypadku osób bez-
robotnych, które ukończyły 50 
rok życia i 24 miesiące w przypad-
ku osób 60 – letnich i  starszych. 
Dofinansowanie tej formy zatrud-
nienia może wynosić maksymal-
nie 50 % najniższego wynagro-
dzenia określonego na dzień 
podpisania umowy o  pracę. Pra-
codawca jest zobowiązany do 
kontynuacji zatrudnienia osób 
objętych wsparciem przez okres 
minimum 6 miesięcy w przypad-
ku 50 – latków i  12 miesięcy 
w przypadku 60 – latków. Kwota 
wsparcia na 2015 r. tej formy ak-
tywizacji zawodowej wyniesie 80 
000 zł. Zatrudnianie osób bezro-
botnych uprawnia pracodawców 
do otrzymania dofinansowania 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne w  postaci jednorazowej 
refundacji w wysokości do 300 % 
minimalnego wynagrodzenia. Re-
fundacja może nastąpić, gdy pra-
codawca zatrudniał skierowanego 
bezrobotnego w  pełnym wymia-
rze czasu pracy przez okres co 
najmniej 12 miesięcy oraz kiedy 

każdą osobę szkoloną oraz premią 
za osoby, które pomyślnie zdadzą 
egzaminy końcowe w  wysokości 
równej iloczynowi 400 zł i  ilości 
miesięcy które trwało szkolenie za 
każdego wyszkolonego bezrobot-
nego. Bezrobotni mogą również 
ubiegać się o pełne sfinansowanie 
studiów podyplomowych, jednak 
całkowita wartość wsparcia nie 
może przekraczać 300 % przecięt-
nego wynagrodzenia. Osoby bez-
robotne bez kwalifikacji zawodo-
wych, które podejmą się nauki 
mogą otrzymać od starosty sty-
pendium w wysokości 100 % kwo-
ty zasiłku na okres 12 miesięcy, 
które może zostać przedłużone do 
ukończenia nauki przez zaintere-
sowanego. Pula wsparcia na szko-
lenia, bon szkoleniowy i  studia 
podyplomowe wyniesie w powie-
cie przysuskim 289 300 zł. Zakła-
da się, że z  wymienionych form 
wsparcia skorzysta nie mniej, niż 
70 osób. Największym obszarem 
aktywności powiatu na rynku 
pracy będzie tak, jak co roku fi-
nansowanie „Aktywnych form 
wspierających tworzenie nowych 
miejsc pracy”. Są to instrumenty 
od lat stosowane i  pożądane na 
rynku pracy. W  roku 2012 będą 
organizowane: Staże na okres od 
3 do 6 miesięcy, a dla osób, które 
nie ukończyły 30 roku życia mak-
symalnie do 12 miesięcy. W  tym 
okresie osoba korzystająca ze sta-
żu ma prawo do stypendium 
w  wysokości 120 % zasiłku dla 
bezrobotnych. Na staże powiat 
skierował w  2015 r. do wykorzy-
stania 4 mln 483 tys. 930 zł dla 540 
osób. Prace interwencyjne będą 
organizowane w 2015 r. za łączną 
kwotę 763 210 zł dla 135 osób. 
Maksymalny czas organizacji prac 
interwencyjnych wynosi do 12 
miesięcy i do 24 miesięcy w przy-
padku osób po 50 roku życia. Pra-
codawca jest obowiązany do 
utrzymania zatrudnienia przyjętej 
osoby bezrobotnej, na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące po zakoń-
czeniu prac interwencyjnych i  6 
miesięcy osoby powyżej 50 roku 
życia. Roboty publiczne organi-
zowane będą na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy przy wykonywa-
niu robót organizowanych przez 
powiaty. Z  robót tych wyłączone 
zostały: praca w urzędach pracy – 
gminy, organizacjach pozarządo-
wych statutowo zajmujących się 
ochroną środowiska, kultury, 
oświaty, kultury fizycznej i  tury-
styki, opieki zdrowotnej bezrobo-
cia, pomocy społecznej, a  także 
spółki wodne i ich związki. Zgod-
nie z  ustalenia Powiatowej Rady 
Zatrudnienia powiat uruchomi 
w  2015 r., na organizację robót 
publicznych: 1 mln 610 tys 250 zł 
dla 140 osób. Nowymi formami 
wsparcia osób bezrobotnych 
w  2015 r. będą: Grant na utwo-
rzenie stanowiska w formie tele-
pracy (maksymalna wysokość to 6 

CD na kolejnej stronie
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nego skierowanego przez Powia-
towy Urząd Pracy i  niezaleganiu 
ze spłatą rat pożyczki na podjęcie 
działalności i utworzenie stanowi-
ska pracy minister właściwy do 
spraw pracy może umorzyć pozo-
stającą do spłaty kwotę pożyczki 
wraz z  odsetkami. W  roku 2015 
pojawiają się również nowe in-
strumenty wspierania osób bezro-
botnych. Są to: Bon szkoleniowy, 
bon stażowy, bon zatrudnienio-
wy. Bon szkoleniowy może zostać 
przyznany na wniosek bezrobot-
nego poniżej 30 roku życia. Ma on 
wartość do 100 % przeciętnego 
wynagrodzenia i  ma służyć opła-
ceniu kosztów powstałych w  wy-
niku podjęcia szkolenia. Finanso-
waniem z  bonu mogą zostać 
objęte: – jedno lub kilka szkoleń, 
w tym koszt kwalifikacyjnego kur-
su zawodowego i kursu nadające-
go kwalifikacje zawodowe realizo-
wane w  postaci przelewu 
należności na konto instytucji 
szkolącej, – opłaty za badania le-
karskie lub psychologiczne, w for-
mie wpłaty na konto badającego, 
– przejazdu na szkolenia wypłaca-
nego w  formie ryczałtu w  wyso-
kości 150 zł – w przypadku krót-
szych form szkoleń, trwających do 
150 godzin lub do 200 zł w przy-
padku szkoleń ponad 150 godzin-
nych, – koszty zakwaterowania, 
jeśli zajęcia odbywają się poza 
miejscem zamieszkania – w  for-
mie ryczałtu wypłacanego bezro-
botnemu w  wysokości: do 550 zł 
w  przypadku szkolenia trwające-
go do 75 godzin, powyżej 550 do 
1100 zł, w  przypadku szkolenia 
trwającego 75 do 150 godzin, od 
1100 do 1500 zł, kiedy szkolenie 
trwa ponad 150 godzin. Bon sta-
żowy w wysokości do 1500 zł jest 
udzielany pracodawcy w  postaci 
premii za zatrudnienie osoby bez-
robotnej przez okres minimum 6 
miesięcy po zakończeniu stażu. 
Osoba bezrobotna w  ramach 
bonu stażowego może uzyskać sfi-
nansowanie kosztów przejazdu 
do i  z  miejsca odbywania stażu 
w  formie ryczałtu, do wysokości 
600 zł wypłacane bezrobotnemu 
w  formie miesięcznych transz, 
w  wysokości do 100 zł łącznie 
z pobieranym stypendium za staż 
oraz kosztów niezbędnych badań 
lekarskich lub psychologicznych 
– w formie wpłaty na konto wyko-
nawcy badania. Bon zatrudnie-
niowy może zostać przyznany 
przez starostę na wniosek osoby 
bezrobotnej mającej mniej, niż 30 
lat. Bon jest dla pracodawcy gwa-
rancją częściowej refundacji po-
noszonych kosztów zatrudnienia. 
Przyznanie bonu następuje na 
podstawie indywidualnego planu 
działania. Pracodawca jest zobo-
wiązany w  ramach bonu zatrud-
niać osobę bezrobotną przez 18 
miesięcy, z czego w czasie 12 mie-
sięcy ma prawo do częściowej re-
fundacji kosztów wynagrodzenia 
i  składek na ubezpieczenie spo-

łeczne. Niedotrzymanie warun-
ków przez pracodawcę skutkuje 
koniecznością pełnego zwrotu 
otrzymanej pomocy wraz z  nali-
czonymi, ustawowymi odsetkami. 
Bon na zasiedlenie może zostać 
przyznany przez starostę osobie 
bezrobotnej, poniżej 30 roku ży-
cia w  związku z  podjęciem przez 
niego poza miejscem poprzednie-
go zameldowania zatrudnienia, 
pracy lub innej działalności go-
spodarczej jeśli: będzie osiągał 
wynagrodzenie lub przychód nie 
mniejszy od płacy minimalnej 
oraz będzie podlegał ubezpiecze-
niom społecznym, odległość od 
poprzedniego miejsca zamieszka-
nia jest większa niż 80 km, lub 
czas dojazdu przekracza łącznie 3 
godziny dziennie. Okres zatrud-
nienia będzie nie krótszy niż 6 
miesięcy. Bon na zasiedlenie nie 
może mieć wartości większej, niż 
200 % przeciętnego wynagrodze-
nia za pracę i  musi być przezna-
czony na pokrycie kosztów zwią-
zanych z podjęciem i zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej , lub dzia-
łalności gospodarczej. Obowiąz-
kiem osoby, która otrzymała bon 
na zasiedlenia jest: dostarczenie 
do powiatowego urzędu pracy za-
świadczenia o podjęciu pracy, za-
trudnienia lub działalności gospo-
darczej, w  terminie do 30 dni od 
daty otrzymania bonu na zasied-
lenie, informować powiatowy 
urząd w terminie do 7 dni od dnia 
utraty pracy i  o  ponownym jej 
podjęciu również w terminie do 7 
dni od wystąpienia takiego faktu. 
W terminie do 8 miesięcy od trzy-
mania bonu, przedstawić doku-
menty poświadczające pozosta-
wanie w  zatrudnieniu lub 
prowadzenie działalności gospo-
darczej przez okres 6 miesięcy. 
Dokumenty mogą być przesyłane 
za pomocą operatora pocztowego 
lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej właściwego 
urzędu pracy. Planowana na 2015 
r. kwota przeznaczona do finan-
sowania omówionych powyżej 
bonów szkoleniowych wynosi 205 
tys. zł., a pozostałych bonów 220 
tys. zł. Mam nadzieję, że zaanga-
żowanie przez powiat przysuski, 
w różne formy wsparcia osób bez-
robotnych, kwoty blisko 12 mln zł. 
złagodzi generowane przez zjawi-
sko bezrobocia problemy społecz-
ne. Jednak musimy uczciwie sobie 
powiedzieć, że nie możemy spo-
dziewać się skokowej, pozytywnej 
zmiany w  obszarze rynku pracy. 
Do tego potrzebne są inwestycje 
w  produkcję, usługi i  turystykę. 
A to leży już poza kompetencjami 
i  możliwościami samorządu po-
wiatowego. Jednak w  ramach do-
stępnych środków i  kompetencji 
będziemy skutecznie ograniczać 
negatywne aspekty ekonomiczne 
oddziałujące na naszą społeczność 
– mówi Marian Niemirski Staro-
sta Przysuski.

Opracował Jarosław Bednarski

CD z poprzedniej strony Stypendia Starosty dla najlepszych 
uczniów w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Przysusze

Pierwsi między równymi

24 lutego 2015 r., w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu-
sze odbyła się uroczystość wrę-
czenie stypendiów i  wyróżnień 
dla najlepszych uczniów szkoły. 
Warunkiem otrzymania stypen-
dium jest uzyskanie w semestrze 
poprzedzającym średniej ocen 
na poziomie 4,8 oraz oceny bar-
dzo dobrej z zachowania. Staro-
sta Marian Niemirski wręczając 
stypendia gratulował osiągnięć 
oraz życzył, aby wysokie wyniki 
uzyskane w  szkole przekładały 
się na wysoką jakość życia. W tej 
edycji 37 uczniów szkoły spełni-
ło te trudne kryteria. Najlepszą 
uczennicą szkoły jest Aleksandra 
Borycka, która uzyskała średnią 
5,4. Poza najlepszą stypendiami 
wyróżnieni zostali: Aleksandra 
Łomża – średnia ocen 5,25, Pa-

trycja Wesołowska – 5,06, We-
ronika Kania – 5,0, Maciej Po-
mykała – 5,0, Jowita Urbańczyk 
4,94, Weronika Machałowska – 
5,0, Kinga Niezabitowska – 5,0, 
Michał Wołonkiewicz – 4,94, 
Katarzyna Siciarz – 4,88, Julia 
Chrapczyńska – 4,88, Mateusz 
Zabroń – 4,81, Weronika Man-
decka – 5,13, Magdalena Ro-
gulska – 5,13, Oliwia Bykowska 
– 4,94, Kinga Cuper 4,88, Izabe-
la Lament – 4,88, Kinga Łomża 
– 4,88, Monika Kobyłka 4,81, 
Paweł Krzyszewski 4,80, We-
ronika Woźniak – 5,3, Patrycja 
Kamińska – 5,1, Agnieszka Gó-
razdowska – 4,9, Anna Roszczyk 
– 4,9, Klaudia Zawada – 5,1, Ka-
tarzyna Nocoń – 5,0, Filip Gosa 
– 4,9, Wojciech Gutowski – 4,9, 
Aisza Mamczura – 4,8, Paulina 

Seta – 4,8, Magdalena Szyma-
niak – Ewa Wieczorkiewicz – 
5,0, Paulina Chacz – 4,88, Filip 
Moskwa – 4,88, Szymon Grygiel 
– 5,33, Kamil Tomczyk – 5,22, 
Szymon Sieradzki – 5,0. Sty-
pendia za osiągnięcia sportowe 
otrzymali: Radosław Dutkiewicz 
i Mateusz Kłak. Oprócz uczniów 
z  najwyższą średnią nagrodzeni 
wyróżnieniami zostali ucznio-
wie, którzy wzorowo uczęszcza-
ją na lekcję szkolne. Ostatnim 
punktem części oficjalnej uro-
czystości było wręczenie listów 
pochwalnych rodzicom najlep-
szych i  wyróżniających się ucz-
niów. Spotkanie zakończył słod-
ki poczęstunek.

 Jarosław Bednarski

Dnia 17 marca 2015r. Już po raz 
siódmy odbyła się szkolna uro-
czystość „Pierwsi między rów-
nymi”, podczas której wręczone 
zostały stypendia Starosty Przy-
suskiego oraz listy gratulacyj-
ne wyróżniającym się uczniom. 
W  uroczystości uczestniczyli 
Pan Marian Niemirski – starosta 
przysuski , kierownik wydziału 
edukacji Starostwa Powiatowe-
go Pani Luiza Kozłowska, ksiądz 
kanonik Stanisław Traczyński, 
wiceprzewodnicząca Rady Ro-
dziców Pani Sylwia Szyszka 
oraz zaproszeni rodzice wraz 
z uczniami. Spotkanie rozpoczę-

ła dyrektor szkoły Małgorzata 
Bednarska, która podkreśliła, że 
w  wychowaniu młodego poko-
lenia najważniejsze jest współ-
brzmienie działań rodziców 
i szkoły, bez współpracy między 
domem rodzinnym a  środowi-
skiem szkolnym raczej trudno 
o  sukcesy młodzieży. Dlatego 
Rada Pedagogiczna postanowiła 
uhonorować rodziców wyróż-
niających się uczniów listami 
gratulacyjnymi, które zostały 
wręczone podczas uroczysto-
ści. Pierwszym, który otrzymał 
gratulacje był Karol Gil finali-
sta ogólnopolskiego etapu XVII 

Olimpiady Wiedzy o  Żywności. 
Laureatkami Stypendium Staro-
sty Przysuskiego na II półrocze 
roku szkolnego 2014/2015 zo-
stali: Justyna Łagoda, Karolina 
Rokicka, Dominik Łochowski, 
Łukasz Sobierski, Honorat Soł-
tysiak. Spotkanie uświetniły 
występy artystyczne uczniów: 
Joanny Stolarek, Marty Żak, Ka-
tarzyny Hałas, Joanny Drożdż, 
Małgorzaty Stachniak, Szczepa-
na Gmyrka Spotkanie zakończy-
ło się słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez nauczy-
cieli i  uczniów klas gastrono-
micznych naszej szkoły.
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Wiosenna przycinka drzew

Peregrynacja Krzyża i Ikony ŚDM
Dwa dni – 12 i  13 kwietnia br. 
trwać będą w Przysusze uroczy-
stości peregrynacji Krzyża i Iko-
ny Światowych Dni Młodzieży. 
Symbole przybędą do kościoła 
Miłosierdzia Bożego w  Przysu-
sze późnym wieczorem w sobotę 
11 kwietnia. Powitane zostaną 
na porannej mszy św. o godz. 800 
w niedzielę. Około godz. 1400 na-
stąpi wyjazd symboli do Ośrod-
ka Wychowawczego w  Kolonii 

Szczerbackiej, skąd ok. godz. 
1700 powrócą do kościoła św. 
Jana Nepomucena w  Przysusze. 
Procesja symboli z  kościoła do 
parku zaplanowana jest na godz. 
1830. Po procesji, ok. godz. 1900, 
w  przysuskim parku odbędzie 
się spotkanie młodzieży Cen-
trum Światowych Dni Młodzie-
ży – Przysucha. Tam też odbę-
dzie się koncert zespołu Full 
Power Spirit. Ok. godz. 21 sym-

bole wrócą do kościoła Miłosier-
dzia Bożego.
W  poniedziałek 13 kwietnia 
o godz. 830 symbole zostaną prze-
wiezione do szkoły w Mariówce, 
skąd ok. 930 wrócą do Przysuchy, 
do Publicznego Gimnazjum im. 
św. Stanisława Kostki. Stamtąd, 
ok. godz. 1015 zostaną przenie-
sione kolejno do ZS nr 2 im. Lu-
dwika Skowyry i  ok. godz. 1100 
do ZS nr 1 im. Jana Pawła II. 

Około godz. 1215 symbole pojadą 
do ośrodka szkolno-wychowaw-
czego w  Pogroszynie, a  następ-
nie do Jedlińska.
Przypomnijmy, że Światowe Dni 
Młodzieży obchodzone są od 
1985 roku z  inicjatywy papieża 
Jana Pawła II. Międzynarodowa 
edycja Światowego Dnia Mło-
dzieży odbędzie się w 2016 roku, 
w Krakowie.

N I E Z W Y K Ł A  A KC J A  R AT OW N I C Z A
W  dniu 5 marca br. około go-
dziny 930 strażacy z  Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej z  KP 
PSP w  Przysusze brali udział 
w  nietypowej akcji ratowniczej, 
a  mianowicie uwalniano psa 
który znajdował się na dryfują-
cej krze lodowej. Zdarzenie mia-
ło miejsce w miejscowości Ruski 
Bród skąd zadzwoniła osoba 
spacerująca w pobliżu zbiornika 
wodnego która, zauważyła psa 
na pływającej krze lodowej. Po 
dojechaniu na miejsce zdarze-
nia strażacy ubrali się w specja-
listyczne kombinezony do pracy 
w wodzie, oraz przy pomocy sań 
lodowych przystąpili do akcji 
uwalniania zwierzęcia. Po prze-
wiezieniu psa na brzeg zbiorni-
ka przekazano go właścicielowi. 
Dzięki szybkiemu zgłoszeniu 
udało się uratować zwierzę które 
prawdopodobnie na skutek wy-
czerpania i wychłodzenia utonę-
łoby w  zbiorniku. Akcja ratun-
kowa trwała 1,5 godziny.

Wiosna to dla pracowników 
Przysuskiej Służby Komunal-
nej czas prac porządkowych. 
Zima co prawda w tym roku nie 
dokuczyła, ale i  tak zaistniała 
potrzeba likwidacji uszkodzeń 
dróg gminnych, usunięcia z ulic 
i  chodników pozostałości po 
wysypywanym zimą piasku czy 
wykonania prac pielęgnacyjnych 
drzew i krzewów.
Na co dzień Przysuska Służ-
ba Komunalna wykonuje pra-
ce remontowo – konserwacyj-
ne w  szkołach i  przedszkolach, 
świetlicach wiejskich, obiektach 
sportowych oraz wszystkich bu-
dynkach należących do gminy. 
Ponadto w  jej kompetencjach 
leży też zimowe utrzymanie 
dróg, chodników i placów, dba-
nie o czystość w mieście, obsługa 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w  zakresie przypisanej gminie, 
zarządzanie lokalami socjalnymi 
i  komunalnymi. Tych jest łącz-

Wiosenne sprz ąta nie
nie 20 budynków z 92 lokalami, 
w  których zamieszkuje ponad 
300 osób. Lokale socjalne miesz-
czą się w  Przysusze, Skrzyńsku, 
Smogorzowie, Dębinach, Glińcu 
i  Ruskim Brodzie, komunalne 
w  Przysusze. W  ubiegłym roku 
PSK wykonała docieplenie bu-
dynku socjalnego przy ul Krętej 
w Przysusze.
 Co roku o tej porze PSK przed-
stawia Radzie Gminy i  Miasta 
sprawozdanie ze swojej dzia-
łalności za miniony rok. I  tak 
ze sprawozdaniem za 2014 rok 
radni RGiM zapoznali się na se-
sji 26 lutego br. Pozytywnie oce-
nili wykonanie zaplanowanych 
przez PSK prac.
W  ubiegłym roku PSK wyko-
nała m.in. takie prace jak: re-
mont mostu w  m. Zbożenna, 
remont dróg gminnych w Wist-
ce i  w  Beźniku, ułożenie kostki 
brukowej i  wymianę studzienek 
kanalizacji deszczowej na ul. 

Przemysłowej w Przysusze, uło-
żenie brakującej części chodnika 
przy Alei Jana Pawła II w Przy-
susze, umacnianie i  odmulanie 
rowów przy drogach gminnych, 
koszenie poboczy, wykonanie 
podbudowy i  nawierzchni bi-

tumicznej drogi w  Pomyko-
wie, wykonanie nawierzchni na 
drodze Oś. Południe, wykona-
nie zatoki parkingowej przy ul 
Grodzkiej. Ponadto wymieniła 
237 lamp oświetleniowych m.in. 
w Przysusze, Skrzyńsku, Ruskim 
Brodzie i Pomykowie.
Do zadań PSK należy też obsłu-
ga targowiska miejskiego, utrzy-

manie zieleni na terenie miasta 
i  gminy, oświetlenie placów, 
ulic i  dróg, wywóz nieczystości, 
a  także utrzymanie obiektów 
sportowych. W  2014 r. pod te 
potrzeby PSK zakupiła kosiarkę 
i  wiaty dla zawodników. Doko-
nała też szereg prac remonto-
wych i konserwacyjnych w wiej-
skich świetlicach.

1 marca obchodziliśmy ogólno-
polski Dzień Żołnierzy Niezłom-
nych, czyli tych, którzy mino 
niesprzyjających okoliczności, 
prześladowań i  groźby utraty 
życia nie pogodzili się z rządami 
komunistów w  Polsce. Nazywa-
ni są również Żołnierzami Wy-
klętymi, bo w poprzednim syste-
mie politycznym odmówiono im 
miejsca na kartach historii.
W  celu uczczenia ich pamię-
ci w  Zespole Szkół nr 2 im. L. 
Skowyry w  Przysusze odbył się 
szkolny etap konkursu „Żołnie-
rze Wyklęci. Ocalić od zapo-
mnienia”, zorganizowany pod 

patronatem Pana Wicemarszał-
ka Senatu R.P. Stanisława Kar-
czewskiego. Zadanie młodzieży 
polegało na przygotowaniu pre-
zentacji dot. jednego z  „Wyklę-
tych” oraz na przedstawieniu 
jego życiorysu.
12 marca 2015 grupa entuzja-
stów historii ze „Skowyrówki” 
zaprezentowała swoje prace. 
Poziom był bardzo wysoki i wy-
równany, o  czym mogą świad-
czyć długie dyskusje komisji 
konkursowej, której przewodni-
czył Pan Andrzej Kosztowniak. 
Po burzliwej naradzie jury usta-
liło wyniki. Pierwsze miejsce 

zajęła Magda Swat, drugie Prze-
mek Zych i  Patrycja Wojtunik, 
trzecie natomiast Ola Biernat. 
Zwycięzcy będą reprezentować 
szkołę na etapie międzypowiato-
wym, który odbędzie się w  Bia-
łobrzegach.
Na szczególne podkreślenie 
zasługuje, to że młodzi ludzie 
z  tak wielkim zapałem podeszli 
do zadania i włożyli w nie dużo 
serca. Dzięki takim postawom 
młodzieży możemy być pewni, 
że pamięć o bohaterskich synach 
polskiej ziemi nie zginie.

Artur Maroszek

W  Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w  Przysusze uczczono pamięć 
Żołnierzy Niezłomnych
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Na zdjęciu stoją od lewej: Estera Mocarska, Wiktoria Staniszewska i Kinga Marasek

Udany start pierwszej w powiecie przysuskim Akademii Tańca
19 marca 2015 roku trzeba zali-
czyć do udanych dni Akademii 
Tańca w  Klwowie. A  dlaczego? 
Kto był ten wie. Pierwszy dzień 
zajęć, był naprawdę gorący…. 
w  dosłownym tego słowa zna-
czeniu! Zjawiło się bardzo dużo 
zainteresowanych, chcących 
spróbować swoich sił. Frekwen-
cja dopisała, organizatorzy nie 
spodziewali się tak dużej ilości 
zainteresowanych, można było 

wyczuć gorącą atmosferę: dużo 
uśmiechu, zaangażowania jak 
i  ciekawości ze strony ćwiczą-
cych, co pozytywnie zaskoczyło 
samych prowadzących. Zaofe-
rowano szeroki wachlarz zajęć 
tanecznych dla dzieci oraz osób 
dorosłych.
Zajęcia prowadzone są 
w kategoriach:
• maluchy i  dzieci klas 

I – III
• dzieci klas IV – VI
• gimnazjum,
• Latino solo
• taniec użytkowy dla 

par
Lekcje tańca odbywają się 
w  mniejszej Sali gimnastycznej, 
która została w  tym celu wspa-
niale odnowiona a  także hali 
Arena Klwów. Prowadzącymi 

zajęcia są instruktorzy ze Stu-
dia Tańca Cantinero, rekomen-
dowani przez samego Agustina 
Egurrole. Kompleksowa oferta 
adresowana jest do par jak też 
do stawiających pierwsze kroki 
na parkiecie mężczyzn, którzy 
zwykle już po pierwszych lek-
cjach pod czujnym okiem in-
struktorów nabierają pewności 
siebie, która pozwala im „błysz-
czeć” na parkiecie.

Adepci akademii znajdą tutaj 

sposób na relaks, aktywny wy-

poczynek oraz, niejednokrot-

nie, utratę kilku dodatkowych 

kilogramów. To także może być 

pretekst do zawarcia nowych 

znajomości i  znalezienia chwili 

dla siebie w trakcie pełnego obo-

wiązków dnia.

Zajęcia międzynarodowe w Mariówce
Szkoły w Mariówce oferują ucz-
niom liceum i gimnazjum bogatą 
ofertę wymian międzynaro-do-
wych. Dlatego co roku zapra-
szamy do naszych szkół wolon-
tariuszy z  organizacji Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
(Akcji Znaku Pokuty/Służby dla 
Pokoju), w ramach której można 
wyjechać do Wielkiej Brytanii 
lub Niemiec. Ci młodzi ludzie 
oprócz prezentacji pracy wolon-
tariusza prowadzą również zaję-
cia dla naszych uczniów.
W  tym roku szkolnym od 17 
do 20 lutego 2015 r. gościliśmy 
trzech wolontariuszy. Byli to: 
Olga z  Ukrainy, Clara z  Nie-
miec oraz Rodrique z Francji. Po 
przedstawieniu interesujących 
prezentacji multimedialnych 

swoich krajów nasi goście pro-
wadzili zajęcia języka angielskie-
go i niemieckiego. Olga i Rodri-
que poprowadzili także bardzo 
ciekawe gry i  zabawy języka 
angielskiego dla małych dzieci 
z  przedszkola i  klas 1-3 szkoły 
podstawowej. Było to dla dzieci 
wspaniałe przeżycie, ekscytująca 
przygoda z językiem angielskim, 
miła nauka przez zabawę.
Clara poprowadziła zajęcia ję-
zyka niemieckiego dla uczniów 
gimnazjum i liceum. Było to do-
świadczenie ważne, gdyż kontakt 
z żywym językiem jest niezastą-
piony w  nauce języków obcych. 
Również i  te zajęcia były oparte 
na zabawie i  grach językowych, 
połączenie przyjemnego z poży-
tecznym.

Wierni przesłaniu Św. Jana Pawła II w Konkursie 
„Poznajemy Ojcowiznę”

W Młodzieżowym Domu Kultury 
w  Radomiu, 10 marca br., odbył 
się finał regionalny Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Konkur-
su Krajoznawczego „Poznajemy 
Ojcowiznę”. Umi-łowanie ziemi 
ojczystej przez młodzież szkół ma-
riowskich po raz kolejny zostało 
nagrodzone. W  kategorii indy-
widualnej szkół podstawowych 
I miejsce zajęła uczennica klasy V 
Katolic-kiej Szkoły Podstawowej 
w  Mariówce Estera Mocarska za 
pięknie wykonaną pracę, z dużym 
artyzmem i  rozmachem, prezen-
tującą szerokie spektrum atrakcji 
turystycznych okolic Goździkowa.
W  kategorii indywidualnej gim-
nazjum I  miejsce zajęła Kinga 
Marasek, uczennica klasy III Pry-
watnego Gimnazjum w Mariówce, 

regionu. W  ten sposób wcielają 
w życie słowa Św. Jana Pawła II:
„Proszę was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z  wiarą, nadzie-
ją i  miłością – taką, jaką zaszczepia 
w  nas Chrystus na chrzcie świętym, 
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli 
się, i nie zniechęcili, abyście nie podci-
nali sami tych korzeni, z których wy-
rastamy”.
Gdzie tkwi tajemnica sukcesu? – 
W  sercach tych młodych ludzi, 
w  wartościach, które wynoszą 
z domu i które pielęgnują w szko-
le. Dziękujemy pani Marzenie Pa-
pis – nauczycielce geografii i przy-
rody w szkołach mariowskich – za 
wydobywanie z  młodzieżą pięk-
nych pereł naszej małej ojczyzny 
i ukazywanie ich innym.

za inspirującą i  efektownie przy-
gotowaną pracę o  trzech narodo-
wościach w  Przysusze (Polakach, 
Niemcach i  Żydach). Tu warto 
dodać, że Kinga podtrzymuje tra-
dycje rodzinne – jej siostra Kasia 
kilkakrotnie była laureatką tegoż 
konkursu (zdobyła nawet naj-
wyższy laur GRAND PRIX za 
opracowanie „Historia drzewami 
pisana”). W  tej samej kategorii 
gimnazjalnej III miejsce przyzna-
no kolejnej naszej uczennicy Wik-
torii Staniszewskiej z  klasy III 
za wędrówkę szlakami rodzinnej 
miejscowości.
Warto zauważyć, że już od 20 lat 
uczniowie szkół mariowskich 
z zapałem przystępują do udziału 
w Ogólnopolskim Młodzieżowym 
Konkursie Krajoznawczym „Po-
znajemy Ojcowiznę”. W  swoich 
pracach wciąż na nowo, bez po-
wtórzeń, prezentują ciekawe karty 
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KADŹ W KRÓTKIM OPISIE HISTORYCZNYM
W  powiecie przysuskim, a  do-
kładniej rzecz ujmując w gminie 
Klwów, leży niewielka rolnicza 
wieś o  niespotykanej nigdzie 
indziej w  Polsce nazwie. Mowa 
tu o  Kadzi. Wioska ta swą na-
zwę wzięła najprawdopodob-
niej od wielkich beczek, czyli 
kadzi (Słownik Etymologiczny 
języka polskiego Andrzeja Bań-
kowskiego podaje, że kadź to 
rodzaj szerokiej, niskiej beczki, 
używanej zwłaszcza w  browa-
rach). Jedna z  ludowych opo-
wieści mówi, że w gaju w stronę 
Klwowa, mieściła się smolarnia, 
gdzie przetrzymywano gotową 
smołę w wielkich kadziach. Inni 
opowiadają o  karczmie, stoją-
cej niegdyś przy krzyżówkach, 
gdzie piwo trzymano w  tychże 
kadziach. Są to jedynie zasłysza-
ne niegdyś opowiadania od star-
szych osób, mieszkańców Kadzi. 
Jaka jest prawda o  pochodze-
niu nazwy miejscowości Kadź? 
Pewne jest, że idzie tu o wielkie 
beczki. Co jednak w  nich prze-
trzymywano nie jest oczywiste.
Początków osadnictwa na tere-
nie dzisiejszej Kadzi i  jej okolic 
trudno doszukiwać się w dostęp-
nej literaturze i  innych zacho-
wanych źródłach historycznych. 
Z drugiej jednak strony nikt nie 
próbował nawet dociekać, kie-
dy pojawili się tu pierwsi ludzie 
i  założyli nową osadę. O  Kadzi 
czytamy już u  Jana Łaskiego 
(1456 – 1531) w Liber beneficio-
rum archidyecezyi gnieźnień-
skiej. Zapisał on jedynie, że Kadź 
przynależy do parafii Klwów, 
w której plebanem był Stanisław 
z  Bogatki – „Ad quam quidem 
ex antiquo iure parochiali prae-
fatum oppidum, necnon quinde-
cim villae, vide licet Rszuchow 
[Rdzuchów], Sady, Przystałovi-
cze [Przystałowice dwór], Kadz, 
Przystałovicze [Przystałowice 
wieś], absque curiis, Drzaszno 
[Drążno], Sulgostow, Uczyna, 
Wola Klvowska, Brzessky [Brze-
ski], Costrzyn [Kostrzyń], Wlow 
[Ulów], Clodno [Kłudno], Glu-
schyna [Głuszyna] et Wola Sig-
munthowa [Wola Zygmuntowa] 
spectant et pertinent.” Kolejne 
wzmianki o  Kadzi znajdujemy 
dopiero w  literaturze XIX wie-
ku. Pierwszym dziełem z  tego 
okresu potwierdzającym poło-
żenie Kadzi jest Atlas Królestwa 
Polskiego, do którego mapy spo-
rządził Juliusz Kolberg w  latach 
1826 – 1827. Inne cenne infor-
macje odnajdujemy w  Opisie 
powiatu radomskiego ks. Fran-
ciszka Siarczyńskiego, gdzie 
czytamy, że Kadź przynależy do 
Klwowa od kilku wieków i  liczy 
sobie 11 domów. Tymczasem 
w Słowniku geograficznym Kró-
lestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich (red. B. Chlebow-

ski, F. Sulimierski, W. Walew-
ski) z  1883 roku czytamy opis, 
dotyczący Kadzi, który dokład-
nie określa:
 – przynależność administracyj-
ną wioski – powiat opoczyński, 
gmina i parafia Klwów, dodając 
że jest ona położona w  odle-
głości 27 wiorst od miasta po-
wiatowego; – liczbę domostw 
i mieszkańców w roku 1827 (11 
domów, 96 mieszkańców) i 1883 
(20 domów, 119 mieszkańców);
 – liczbę ziemi rolnej (339 mórg 
ziemi dworskiej i 256 mórg zie-
mi włościańskiej);
 – przynależność Kadzi do ob-
szernych dóbr rodziny Świdziń-
skich;
 – oddzielenie Kadzi od Podcza-
szej Woli w roku 1872.
Z podanych tu informacji może-
my wyciągnąć ciekawe wnioski. 
Otóż, jak łatwo zauważyć w Ka-
dzi mieszkały rodziny wielo-
dzietne, jak i  wielopokoleniowe 
(w  1827 roku w  jednym domu 
mieszkało przeciętnie 9 osób); 
a  wśród nich jedna rodzina ży-
dowska Telierman (co potwier-
dzają dokumenty zgromadzo-
ne w  Archiwum Państwowym 
w  Radomiu – nr zespołu 45, 
sygn. 4349, k. 80: Rozkład skład-
ki ojców familii starozakonne-
go wyznania w  parafii miasta 
Klwów na utrzymanie bożnicy 
w  roku 1859). Kadź jednocześ-
nie nie należała (jak i do dziś nie 
należy) do największych wiosek 
w  okolicy, czego dowodzi po-
niższa tabela, zawierająca liczbę 
mieszkańców i  domostw oko-
licznych miejscowości w  roku 
1827 i 1883.

Nazwa miejscowości
Liczba mieszkańców Liczba domostw

1827 r. 1883 r. 1827 r. 1883 r.
Borowa Wola - 72 - 9
Brzyski - 114 - 15
Drążno 122 185 17 21
Głuszyna 131 237 18 21
Kadź 96 119 11 20
Klwowska Wola 70 106 7 14
Klwów 898 1061 80 70
Kłódno 54 120 6 9
Kostrzyń 85 262 13 26
Podczasza Wola 114 176 13 17
Przystałowice Duże 240 333 31 45
Rdzuchów 148 420 25 37
Sady 169 385 21 24
Sulgostów 186 300 32 32
Ulów 158 214 16 22
Waliska (Borowina) 39 115 5 9

wysiano 
korcy

zebrano 
kop

Rzepak 2 1½

Pszenica 16½ 10

Żyto 60 30

Jęczmień 10 7½

Owies 60 30

Groch 10 15

Kadź, jak to już zostało wspo-
mniane, od samego początku 
należała do parafii Klwów, co 
potwierdza w swej monograficz-
nej pracy, dotyczącej dekanatu 
opoczyńskiego, ks. Jan Wiś-
niewski. Zmieniały się dekanaty 
i diecezje, ale parafia zawsze po-
zostawała ta sama.
Wszystkie wspomniane powyżej 
źródła historyczne poświadczają 
istnienie wioski Kadź od wielu 
wieków, ukazują jej przynależ-
ność administracyjną i  kościel-
ną. Nie mówią jednak nic więcej 

o  omawianej miejscowości, na 
przykład o tym, czym zajmowali 
się jej mieszkańcy. Czy zawsze 
była to wieś typowo rolnicza? 
Raczej tak. Nic nie wskazuje na 
istnienie tu jakiegoś ośrodka 
rzemieślniczego. W Gazecie Ra-
domskiej z 1889 roku odnajduje-
my zapis: „Kadź, gmina Klwów, 
pow. opoczyński. Rzepak gdzie 
niezaorany po mokrej jesieni 
i  wiośnie, żuczki skutkiem po-
suchy poniszczyły tak, że ¼ plo-
nu zaledwie pozostała. Pszeni-
ca, z  wyjątkiem bardzo niskich 
miejscowości wytrzymała, ale od 
posuchy przypalona zmniejszyła 
nadzieje do połowy plonu. Żyto 
w  niższych miejscach, jeżeli nie 
wyginęło, jest liche, drobne, 
na wyższych wczesne w  suchą 
ziemię posiane, niezłe, ale póź-
niejsze w  mokrą jesień siane 
rzadkie; posucha niewiele mu 
szkodziła i  w  omłocie powinno 
być plenne. Grochy, owsy, jęcz-
miony przypalone, koniczyny 
i traw mało. Kartofle dobre. Ka-
pusty dosadzane po kilka razy, 
wysychają. W  okolicy naszej od 
kwietnia do 10 czerwca deszcz 
nie padał; 10-go czerwca był 
mały, 20-go większy.” Niniejsza, 
krótka wiadomość o stanie uro-
dzajów w  guberni radomskiej, 
pozwala dostrzec, że Kadź była 
wioską rolniczą, oraz wskazuje 
rodzaje upraw, jakie w  niej do-
minowały. Podobną informację, 
w jednym z kolejnych numerów 
Gazety Radomskiej, zawarł nie-
jaki pan Sotkiewicz (być może 
był to ówczesny właściciel Kadzi 
– Leopold Sotkiewicz). Zapisał: 
„Urodzaje w  guberni radom-

skiej. Dla dokładniejszego poję-
cia o  stanie urodzajów, podaję 
wysiew i zbiór w folwarku Kadź 
(pow. opoczyński), z  zapewnie-
niem, że ten sam stosunek, jest 
w okolicy u sąsiadów.

Fragment mapy Juliusza Kolberga z 1827 r.

Mapa powiatu opoczyńskiego za J. M. Ba-
zewiczem (1907 r.)

Siana z łąk mórg 30 zebrano fur 
15. Potraw, proso, łubin i  kar-
tofle nie sprzątnięte, te jednak 
lepszy zbiór obiecują.” Po dzień 
dzisiejszy Kadź pozostała wioską 
rolniczą, zmieniły się jedynie ro-
dzaje upraw.
Wśród niewielu istniejących cie-
kawostek o historii Kadzi należy 

wspomnieć, że:
 – w 1762 roku Michał Świdziń-
ski, starosta radomski umówił 
się co do dziesięciny dworskiej 
z  Sulgostowa, Drążna, Kadzi 
i Borowej Woli; w zamian za nią 
miał otrzymywać 300 złotych 
polskich na dzień św. Wawrzyń-
ca;
 – Kadź, podobnie jak Sulgostów 
i Borowa Wola składały dziesię-
cinę plebanowi klwowskiemu 
w  wysokości 72 złotych (dane 
z XIX wieku);
 – od 1828 r. właścicielami Ka-

dzi, Podczaszej Woli, Kłudna 
i  Głuszyny byli Tytus i  Ludwik 
Świdzińscy oraz ich siostra Iza-
bela Pomianowska;
 – po 1860 r. w  Kadzi mieszkał 
i był jej dziedzicem Ludwik Świ-
dziński, przyrodni brat znanego 
bibliofila i dziedzica dóbr sulgo-
stowskich i  klwowskich, Kon-

stantego Świdzińskiego;
 – w  Kadzi w  drugiej połowie 
XIX wieku znajdowała się tajna 
szkoła, co potwierdza mapa Taj-
ne szkoły wykryte w latach 1870 
– 1904 w  guberni kieleckiej, 
piotrkowskiej i radomskiej;
 – w  czasie pierwszej wojny 
światowej, w  maju 1915 roku, 
w  Kadzi, Sulgostowie i  Borowej 
Woli utrzymywały swe pozycje 
wojska austriacko-węgierskie, 
rozbierając te wioski doszczęt-
nie na okopy, wtedy też w  Ka-
dzi zniszczeniu uległ drewniany 
dwór Ludwika Świdzińskiego;
 – w  czasie tej samej wojny 
w okolicach Kadzi znajdował się 
rosyjski szpital polowy.

Łukasz Grzegorczyk
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Wiosenne przygotowanie gleby:

1 – badanie zasobności gleby 
w  okresie luty-kwiecień korzyst-

nie jest wykonać analizę próbek 
gleby.
Próbki należy pobierać starannie 
wg zasad publikowanych na stro-
nach internetowych certyfiko-
wanych laboratoriów. W  skrócie 
można podać, że 1 próbka powinna 
odzwierciedlać 1 stanowisko upra-
wowe o  podobnej historii uprawy, 
historii nawożenia a  także o  wy-
równanych cechach uprawowych. 
Na stanowiskach niewyrównanych 
należy oddzielnie pobierać próbki 
z  miejsc odmiennych o  ile produ-
cent chce poznać ich zasobność.
Do pobierania próbek glebowych 
służy Laska Egnera a  w  przypadku 
jej braku w  gospodarstwie można 
ją wykonać samemu z  rurki plasti-
kowej lub metalowej, z  której na 
odcinku 25 cm odcinamy około ¼ 
cześć bocznej ściany co ułatwia wyj-
mowanie profilu glebowego pobie-
ranej próbki.
Próbka powinna się składać z  co 
najmniej 7 losowo pobranych pró-
bek częściowych, które następ-
nie należy dokładnie wymieszać 
i z tego przekazać do laboratorium 
jedną próbkę o masie około 1 kg.
Próbka powinna być pobierana 
równomiernie z  całego przekroju 
profilu glebowego do głębokości 
do 25 cm.
PRÓBKI NALEŻY BADAĆ W  CERTY-
FIKOWANYCH LABORATORIACH 
zazwyczaj są to: Okręgowe Stacje 
Chemiczno-Rolnicze (ich wykaz 
znajduje się na stronach Minister-
stwa Rolnictwa) a  także w: Labo-
ratorium Ogrodniczym w  Instytu-
cie Ogrodnictwa w  Skierniewicach 
oraz w  Laboratorium Ogrodniczym 
Polskiego Związku Ogrodniczego 
w  Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 
Pleszew.
Koszt podstawowej analizy gleby 
ogrodniczej (zawartość makro-
składników + pH oraz zasolenie) to 
około 35 zł + Vat.
W  laboratoriach tych można także 
zlecić wykonanie zaleceń nawozo-
wych co z  pewnością obniży koszty 
nawożenia w gospodarstwie oraz da 
pewność uzyskania prawidłowych 
i wysokich plonów.
Kolejne badania gleby należy wyko-
nywać co najmniej zaraz po pierw-
szych obfitych zbiorach papryki na 
danym stanowisku.
W  gospodarstwach specjalistycz-
nych takie badania są wykonywane 
co około 4 tygodnie i pozwala to na 
uzyskanie optymalnych i  możliwie 
najwyższych plonów papryki.
Należy zaznaczyć, że wykonanie 
wiosennej analizy gleby pozwala 
na uniknięcie wielu błędów na-
wożeniowych a  także pozwala na 
uzyskanie znacznych oszczędności 
nakładów ponoszonych na zakup 
nawozów, ponieważ zazwyczaj 
przed wysadzeniem roślin możemy 
podać doglebowo około 70% nie-
zbędnych składników pokarmowych 

UPRAWA PAPRYKI W NIEOGRZEWANYCH 
TUNELACH FOLIOWYCH ZALECENIA UPRAWOWE – kwiecień

stosując nawozy typu rolniczego 
oraz nawozy tańsze o  niższej roz-
puszczalności.
Otrzymane wyniki należy porównać 
z tak zwanymi liczbami granicznymi 
czyli rekomendowanymi dla papry-
ki zawartościami składników w gle-
bie na poziomie optymalnym.
Wynoszą one dla makro składni-
ków: pH w  granicach 5,8 – 6,5, za-
solenie poniżej 2g NaCl na litr pod-
łoża, Azot – N 180-220 mg, Fosfor 
– P 180-250 mg, Potas – K 400-500, 
Magnez – Mg 150-180, Wapń – Ca 
1400-1600 oraz mikroelementy.

2 – uprawki wiosenne
bezpośrednio po rozmarznięciu 

gleby korzystne jest jej okresowe 
spulchnianie – kultywatorowanie 
w  celu napowietrzenia gleby co 
przyśpieszy jej osuszanie oraz na-
grzewanie się. Zazwyczaj zabieg ten 
stosujemy 2-3 krotnie przed rozpo-
częciem uprawy.
W  glebie, której temperatura 
podniesie się na głębokości 10 cm 
powyżej 8C, zaczynają namnażać 
się pożyteczne mikroorganizmy 
a  produkty ich przemiany mate-
rii rozpuszczają zawarte w  glebie 
składniki pokarmowe czyniąc je 
przyswajalnymi dla roślin. W szcze-
gólności dotyczy to fosforanów.
Przyjmuje się, że dopiero po 2 tygo-
dniach od rozpoczęcia życia mikro-
biologicznego gleba jest gotowa do 
prowadzenia w niej uprawy warzyw 
ciepłolubnych do których należy 
papryka.

3 – przygotowanie tuneli folio-
wych do sadzenia roślin

Przed wysadzeniem roślin w tunele 
foliowe należy je starannie pokryć 
folią ogrodnicza. W tym celu należy 
się zapoznać z  bogata ofertą tego 
typu materiałów dostępną na ryn-
ku. Należy zaznaczyć, że wszelkie 
dodatki uszlachetniające np. ogra-
niczające skraplanie się wody na 
ich powierzchni będą prawidłowo 
działały jedynie przez jeden sezon 
uprawowy przy prawidłowym ich za-
łożeniu na tunel.
Praktycznie należy założyć, że folie 
o  większej grubości, wytrzymałości 
oraz lepszych parametrach prze-
nikania światła fotosyntetycznie 
czynnego będą droższe od folii pod-
stawowych. Także dobre materiały 
zawierające stabilizatory ograni-
czające niszczenie i  fotodestruk-
cję szczególnie o  dłuższym okresie 
działania znacząco wpływają na 
koszt zakupu folii ogrodniczej.

4 – zapobieganie występowaniu 
chorób odglebowych

W  praktyce ogrodniczej najsku-
teczniejszą metoda zapobiegającą 
degradacji gleb jest prawidłowe 
3-4 letnie zmianowanie. Jednak na 
skutek występowania w  uprawach 
pod osłonami monokultur zaleca 
się producentom podawanie co 
najmniej co 2 – 3 lata obfitego na-
wożenia dobrej jakości obornikiem 
lub stosowanie nawozów zielonych.
Maksymalne dawki obornika to 
około 15 kg/m2 uprawy.

Należy zaznaczyć, że powszechnie 
stosowany kurzak – nie jest substy-
tutem obornika a  jego stosowanie 
może nawet pogorszyć zdrowotność 
gleby (np. Salmonellozy).
Ciekawą technologią zapobiega-
niu chorobom odglebowym jest 
podawanie w  okresie jesiennym 
preparatów zawierających szcze-
py pożytecznej mikroflory, które 
przyśpieszą mineralizację resztek 
pożniwnych.
W  okresie wiosennym zaleca się 
stosowanie preparatów na bazie 
grzybów z  rodzaju Trichoderma 
bezpośrednio w  trakcie prowadze-
nia kultywatorowania gleby przed 
sadzeniem roślin.
Koszt takiego zabiegu na 1 ha upra-
wy to obecnie około 1 tysiąca zło-
tych.
Zaobserwowano, że podawanie ta-
kich preparatów przez 2-3 sezony 
uprawowe cofa w  znaczący sposób 
zmęczenie gleb prowadząc do od-
budowania równowagi mikrobiolo-
gicznej w glebie.
Zabieg taki pozwala także na unik-
nięcie przeprowadzania kosztow-
nych zabiegów dezynfekcji che-
micznej gleb.

5 – sadzenie roślin papryki
Do sadzenia przeznaczamy je-

dynie prawidłowo wyprodukowana 
zdrową i przesortowaną rozsadę.
Najwcześniej sadzimy odmiany typu 
generatywnego które wcześnie roz-
poczynają kwitnienie np. Olvera. 
W  przypadku takich odmian sadzi-
my stosunkowo młodą rozsadę.
Zupełnie inaczej postępujemy 
w  przypadku odmian silnych we-
getowanych np. Abadia. W  takim 
wypadku zawsze sadzimy rośliny 
na których wyraźnie widać zawią-
zek pierwszego kwiatu. Sadzenie 
odmian wegetatywnych bez widocz-
nego pąka powoduje ich nadmierny 
wzrost wegetatywny, opóźnia kwit-
nienie oraz dojrzewanie owoców co 
powoduje, że odmiany takie wcho-
dzą w  owocowanie z  około 2 tygo-
dniowym opóźnieniem. Korzystne 
jest więc ich sadzenie w  stadium 
starszej rozsady.
Przed sadzeniem rozsadę należy za-
bezpieczyć poprzez oprysk dolistny 
preparatami miedziowymi w  stę-
żeniu 0,3% co zabezpiecza rośliny 
przed ewentualnymi wczesnymi in-
fekcjami odglebowymi.
Należy także zabezpieczyć przed 
wysadzeniem na miejsce stale sy-
stem korzeniowy rozsady poprzez 
jej podlanie zarejestrowanymi pre-
paratami chemicznymi (Previcur, 
Ridomil, Topsin) lub preparatami 
mikrobiologicznymi na bazie Tri-
chodermy.
Sadzenie roślin należy wykonać sta-
rannie unikając nazbyt głębokiego 
ich sadzenia. Sadzimy tak aby liś-
cienie zawsze znajdowały się ponad 
poziomem gleby.
Rośliny należy starannie obsypać, 
obcisnąć a  po sadzeniu dokładnie 
i obficie podlać.
Kolejne podlewanie wykonujemy 

dopiero po kilku dniach tak aby 
stymulować rozrastanie się korzeni 
roślin poprzez przymuszenie ich do 
poszukiwania wody w podłożu.
Dopiero po 2-3 podlewaniach roz-
poczynamy podlewanie roślin linia-
mi kroplującymi.
Podobnie sadzimy Oberżynę pamię-
tając jednak aby wysadzić nie wię-
cej niż 2,5 rośliny na 1m2

6 – zapobieganie przechłodzeniu 
roślin.

Najlepszym sposobem zabezpiecza-
jącym wiosennym przechłodzeniom 
roślin jest prawidłowe i szybkie ich 
ukorzenienie na miejscu stałym, co 
możemy przyśpieszyć podając do-
listnie co najmniej 1 raz w tygodniu 
nawozy dolistne zawierające fosfor 
w  stężeniu 0,3-0,5 %. W  tym celu 
należy zapoznać się z  bogata ofer-
tą tego typu nawozów dostępnych 
w  sprzedaży. Opryski preparatami 
zawierającymi fosfor prowadzimy 
zawsze rano od wschodu słońca do 
około godziny 10 rano zanim na-
grzeją się liście roślin co zapobiega 
ich oparzeniu.
Podawanie tego typu nawozów do-
listnych w  okresie wieczornym lub 
nocami jest bezcelowe ze względu 
na zastopowanie aktywności bio-
chemicznej roślin.
Nawożenie dolistne należy pro-
wadzić aż do połowy czerwca i  mo-
żemy je łączyć z  równoczesnym 
zwalczaniem szkodników (mszyce, 
wciornastki, przędziorek) zgodnie 
z  aktualnym programem ochrony 
roślin.
Rośliny dobrze ukorzenione odpa-
rowując wodę z  liści same potrafią 
w  znaczący sposób zapobiec po-
wstaniu uszkodzeń chłodowych.
Niestety rośliny papryki nie pora-
dzą sobie ze skutkami powodowa-
nymi przez działanie mrozu a tutaj 
przeciwdziałać możemy jedynie 
poprzez stosowanie różnych form 
ogrzewania lub ustawicznego desz-
czowania roślin w trakcie przymroz-
ków prowadzonego aż do momentu 
gdy temperatura przekracza 4C.
W  przypadku powstania uszkodzeń 
poprzymrozkowych korzystnym jest 
stosowanie preparatów antystreso-
wych takich jak Asashi czy Tytanit.

7 – wczesnowiosenna ochrona ro-
ślin – zazwyczaj jest prowadzona 

prewencyjnie i jest łączona z dokar-
mianiem dolistnym fosforem.
Zwalczając choroby czy szkodniki 
i  wybierając preparat należy zwró-
cić uwagę na temperatury w  ja-
kich będzie on skuteczny oraz na 
to jaka jest minimalna wymagana 
ilość cieczy roboczej jaka powin-
na być wydatkowana na jednostkę 
powierzchni. Błędy popełniane na 
skutek nie czytania i  nie stosowa-
nia się do zaleceń zawartych na ety-
kietach informacyjnych stanowią 
około 90% ogółu błędów popełnia-
nych przy prowadzeniu efektywnej 
ochrony roślin a niestety zazwyczaj 
obwinianymi są firmy farmaceu-
tyczne oraz jakość stosowanych 
środków chemicznych.

Powielanie błędów prowadzi do 
uodparniania się szkodników i cho-
rób na preparaty oraz znacznie pod-
nosi koszty zabiegów ochrony.

8 – pierwsze nawożenie pogłówne
Zazwyczaj rozpoczynamy po oko-

ło 10-14 dniach od posadzenia ro-
ślin.
Na plantacjach gdzie pobierano 
i  badano próby glebowe zazwyczaj 
ogranicza się takie nawożenie do 
podania na 1 ar uprawy około 2 kg 
saletry wapniowej na tunel wzdłuż 
rzędów roślin co przyśpiesza budo-
wę rozległego systemu korzenio-
wego oraz do podania około 1-2 
kg Fosforanu potasu poprzez linie 
kroplujące.
Kolejne dawki nawozów podajemy 
w  pierwszym miesiącu uprawy raz 
w  tygodniu w  ilości 2-3 kg nawo-
zów wieloskładnikowych o  podwyż-
szonej zawartości fosforu na po-
wierzchnię 1 ara (100 m2)

9 – prawidłowe wietrzenie obiek-
tów uprawowych

Wietrzenie sprzyja aktywizacji pra-
cy roślin i powinno być prowadzone 
także w dni pochmurne.
Wietrzenie należy rozpoczynać 
jak najwcześniej rano. Całkowite 
zamknięcie tuneli powinno nastę-
pować nie wcześniej niż 1 godzinę 
po zmroku. Zabezpiecza to rośliny 
przed nadmierną wilgotnością po-
wietrza oraz liści.
Unikać należy sytuacji, w  której 
zimny wiatr bezpośrednio owiewa 
rośliny. W  tym celu stosuje się na 
wejściach do tuneli specjalne fartu-
chy ochronne zawieszone 1 m nad 
ziemia zainstalowane tak aby po 
otwarciu drzwi tuneli możliwe było 
jedynie ich wietrzenie w górnej czę-
ści tunelu.
Fartuchy takie likwidujemy pod ko-
niec czerwca.

10 – pierwsze cięcie i  formowa-
nie roślin

zazwyczaj należy usuwać pierwsze 
zawiązki kwiatów i owoców tak aby 
papryka miała czas na rozbudowa-
nie rośliny co wpłynie w  dalszym 
czasie na lepszą kondycję roślin.
W trakcie tego zabiegu obserwuje-
my paprykę. W  przypadku odmian 
generatywnych, u których przeważa 
tendencja do szybkiego kwitnięcia 
i  wiązania owoców ponadwzrostem 
i  rozwojem krzaka należy czasami 
podać wzdłuż rzędów roślin dodat-
kową niewielką dawkę saletry wap-
niowej w celu poprawienia kondycji 
roślin i rozbudowania krzaków.
W uprawie oberżyny należy pamię-
tać o szybkim podwiązaniu krzaków 
ponieważ jej rośliny bardzo szybko 
budują silne i wysokie krzaki.

Opracował: Tomasz Marasik

DALSZE ZALECENIA OPUBLIKUJE-
MY W KOLEJNYM NUMERZE
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Projekt „PEACE” w Mariówce
W  ramach projektu „PEACE 
Cross-cultural Understandin 
2015“ realizowanego przez or-
ganizację studencką AIESEC 
Prywatne Gimnazjum i  Lice-
um Ogólnokształcące im. Św. 
Królowej Jadwigi w  Mariówce 
gościło dwoje wolontariuszy 
z  zagranicy: Svitlanę z  Ukrainy 
oraz Naoki z  Japonii. Prakty-
kanci nie tylko przeprowadzili 
ciekawe warsztaty językowe, ale 
również spotykali się z uczniami 
po lekcjach. Wzięli także udział 

w  wyjeździe do kina oraz chęt-
nie uczestniczyli w  życiu inter-
nackim naszych uczniów.
Potrzeba realizacji projektu 
„PEACE” wynika z  konieczno-
ści podejmowania działań, które 
będą promowały zrozumienie 
międzykulturowe wśród polskiej 
młodzieży, pobudzą zaintere-
sowania młodych ludzi różno-
rodnymi kulturami i  językami 
obcymi, wpłyną na podniesienie 
jakości polskiego szkolnictwa 
i  atrakcyjność zajęć w  szko-

le. Warsztaty są prowadzone 
w  języku angielskim, co skut-
kuje poprawą znajomości tego 
języka wśród uczniów. Kon-
takt ze studentami z  zagranicy 
jest impulsem oraz motywacją 
dla młodych ludzi do dalszej 
nauki. Możliwość goszczenia 
praktykantów w  internacie oraz 
u  rodzin uczniów jest atrakcyj-
ne i  daje możliwość kontaktu 
interpersonalnego, co wpływa 
w ogromnym stopniu na pogłę-
bienie znajomości języka.

W ekologicznym ogrodzie
Kwiecień to czas intensywnych 
prac w  ogrodach i  na polach. 
Rozpoczynamy ofensywę przy-
gotowań do nowego sezonu. 
Bardzo ważne jest dobre przy-
gotowanie gleby w składniki od-
żywcze. Polecamy preparat o na-
zwie Rosahumus. Preparat ten 
powstaje z  naturalnych minera-
łów, zwanych leonardytami. To 
nic innego jak skoncentrowane 
kwasy humusowe. Podobne wy-
stępują w oborniku czy kompo-
ście, ale tam jest ich zdecydowa-
nie mniej niż w  leonardytach. 
Kwasy humusowe to podstawa 
żyzności gleby, czyli jej zdol-
ności do gromadzenia wody 
i składników pokarmowych. Pa-
miętajmy, że nie wolno poprze-
stać na jednokrotnym zabiegu. 
Początkowo dobrze jest zasilić 
glebę dwa lub trzy razy w  sezo-
nie: wiosną, latem i jesienią.
Zachęcamy Państwa do założe-

Ludowa meteorologia
Gdy w Wielki Piątek deszcz 
drobny kropi – radują się 
chłopi

Gdy z ciepłymi deszczami 
przychodzi kwiecień – wró-
ży nam ciepłą jesień

Przysłowia
Ryszard (3 kwietnia) słon-
ko wyciąga z cienia i pogo-
dę co dzień zmienia

Św. Agnieszka (20 kwiet-
nia) ptakom przyjazna, 
chroni przychówek w bo-
cianich gniazdach

cią bardziej chorowici i  nękani 
przez szkodniki towarzysze na 
tym sąsiedztwie zyskują. Dobrą 
atmosferę w  ogrodzie stworzą 
pokrzywa, rumianek pospolity 
i  mięta pieprzowa rosnące bli-
sko siebie. Podniosą odporność 
warzyw i kwiatów oraz odstraszą 
szkodniki. Cząber ogrodowy od-
pędza mszyce.
Trybuła odpędza mrówki, śli-
maki, mszyce, przeciwdziała 
mączniakowi na sałacie. Mię-
ta pieprzowa odpędza mrów-
ki i  szkodniki kapusty takie jak 
bielinki lub pchełki ziemne. Sta-
nowi też dobre sąsiedztwo dla 
drzew owocowych.
Najbardziej znane pozytywne 
oddziaływania roślin to:
cebula – marchew
dynia – fasola i kukurydza
pomidor – pietruszka
słonecznik – ogórek
truskawka – czosnek
ziemniaki – fasola
ale na tym nie koniec bo dobrych 
i złych relacji jest zacznie więcej. 
Warto je poznać i  zastosować, 
szczególnie jeżeli zakładamy lub 
mamy w ogródku część przezna-
czoną na rośliny użytkowe.
Burak ćwikłowy:
Dobrze toleruje fasolę, groch, 
ogórki, warzywa kapustne, sa-
łatę, czosnek, koper, kolendrę, 
kminek, cząber ogrodowy i  tru-
skawki.
Nie toleruje pora i szpinaku.
Cebula:
Dobrzy sąsiedzi dla cebuli to 

ogórki, buraki ćwikłowe, pomi-
dory, marchew, por, pietruszka, 
sałata głowiasta, majeranek, tru-
skawki.
Nie znosi sąsiedztwa fasoli, gro-
chu, kapusty i rzodkiewki.
Czosnek:
Dobrzy sąsiedzi dla czosnku to: 
ogórki, pomidory, sałata, sko-
rzonera, marchew, burak ćwi-
kłowy, bazylia, tulipan, lilia, 
malina, truskawka oraz drzewa 
i krzewy owocowe.
Złym sąsiadem dla czosnku są 
rośliny kapustne, groch i fasola.
Dynia:
Lubi sąsiedztwo fasoli, kukury-
dzy, nasturcji.
Fasola:
Dobrymi sąsiadami dla fasoli 
są: ogórki, warzywa kapustne, 
kukurydza, dynia, sałata, rzod-
kiewka, burak ćwikłowy, seler, 
szpinak, koper, kminek, szałwia 
lekarska, aksamitka, truskaw-
ki, ziemniaki, cząber ogrodowy 
i mięta.
Niedobrzy sąsiedzi fasoli to : 
groch, czosnek, koper włoski, 
por, cebula.
Groch:
Lubi sąsiedztwo ogórka, warzyw 
kapustnych, sałaty, marchwi, 
rzodkiewki, buraka ćwikłowego, 
kopru, kminku, szałwii lekar-
skiej, nasturcji i nagietka.
Nie lubi rosnąć w pobliżu fasoli, 
ziemniaków i  pora. Nie lubi też 
roślin cebulowych: czosnku, ce-
buli, szczypiorku, szalotki.

Kalarepa:
Lubi rosnąć gdy w  pobliżu jest 
groch, por, rzodkiewka, seler, 
rzodkiew, burak ćwikłowy, szpi-
nak i sałata.
Nie znosi sąsiedztwa kapusty.
Kapusta głowiasta, brukselka 
i kalafior:
Tolerują w  uprawie współrzęd-
nej fasolę, groch, ogórki, sałatę, 
marchew, buraka ćwikłowego, 
seler, szpinak, pomidor, bazylię, 
kolendrę, kminek, miętę pie-
przową, szałwię lekarską, tymia-
nek, melisę, nagietka, aksamitkę 
i nasturcję.
Nie odpowiada im bliskie są-
siedztwo czosnku, pora i cebuli.
Marchew:
Dobrze rośnie z  grochem, 
czosnkiem, porem, pomidorem, 
rzodkiewką, sałatą, skorzonerą, 
cebulą, koprem, majerankiem, 
miętą pieprzową, szałwią lekar-
ską, nagietkiem i truskawką.
Nie lubi mieć w pobliżu selera.
Ogórki:
Czują się świetnie w  towa-
rzystwie fasoli, grochu, sała-
ty, buraka ćwikłowego, selera, 
szpinaku, pietruszki, czosnku, 
bazylii, estragonu, kopru, kolen-
dry, kminku, nasturcji, nagietka, 
słonecznika, cząbru ogrodowe-
go.
Złe sąsiedztwo dla ogórków to 
ziemniaki, pomidory, rzodkiew-
ka, rzodkiew.
Pomidor:
Lubi mieć za sąsiada fasolę, sa-
łatę, pory, seler, szpinak, cebulę 
dymkę, czosnek, pietruszkę, ba-
zylię, koper, miętę pieprzową, 
cząber ogrodowy, nagietki.
Niemiłe mu sąsiedztwo grochu, 
ogórka, kalarepy, ziemniaka, ko-
pru włoskiego i kolendry.
Por:

Dobrze czuje się obok ogórka, 
sałaty, marchwi, rzodkiewki, se-
lera, pomidora, pietruszki i  tru-
skawki.
Nie lubi sąsiedztwa fasoli, gro-
chu i buraka ćwikłowego.

nia pięknych ziołowych kom-
pozycji, a  nawet ziołowych 
aranżacji ogrodowych. Zioła 
są wyjątkowo dobrymi towa-
rzyszami dla różnych wątłych 
roślin ogrodowych i  jeśli rosną 
w pobliżu wtedy z całą pewnoś-

Sałata:
Lubi mieć w  pobliżu groch, 
ogórki, kapustę, koper włoski, 
marchew, rzodkiewkę, pomido-
ry, cebulę, koper, miętę pieprzo-
wą, cząber ogrodowy, trybułę.
Nie lubi sąsiedztwa selera i pie-
truszki.
Seler:
Dobrze rośnie w sąsiedztwie fa-
soli, grochu, ogórka, kapusty, 
pora, szpinaku, cebuli dymki, 
truskawek.
Nie lubi marchwi i sałaty.
Szpinak:
Pozytywnie reaguje na sąsiedz-
two rzodkiewki.
Truskawki:
Wokół zagonów truskawek 
można wysiać groch, fasolę, 
szpinak, ogórecznik. Na aromat 
truskawek wpływa korzystnie 
również ściółka z  igieł sosno-
wych i  świerkowych. Czosnek 
zapobiega szarej pleśni.
Nie powinno się sadzić obok 
truskawek kapusty i ogórka.
Ziemniaki wczesne:
Powinny dobrze plonować posa-
dzone obok kapusty, szpinaku, 
kukurydzy, bobu, fasoli.

Opracowała Farma Zacisze
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Przetarg odbędzie się dnia 07.05.2015r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze. Wadium należy wpłacać do dnia 30.04.2015r. na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Oddział w Przysusze Nr 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964 /termin wpływu 
wadium do dnia 30.04.2015r./. Wylicytowana cena płatna na rachunek bankowy Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się przez tą osobę 
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do trzech dni po przetargu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy Przysucha:

L.p. Nr działki Nr KW
Powierzchnia 
działki /m²/

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie miejscowym

Lokalizacja
Cena wywoławcza 

działki /zł./
Warunki wadium /zł./

1. 4494 3899 721
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab. mieszkaniowej
jednorodzinnej

Przysucha, ul. Akacjowa 45 000,- 4 500,-

2. 4495 3899 845
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab. mieszkaniowej
jednorodzinnej

Przysucha, ul. Akacjowa 55 000,- 5 500.-

3. 4496 3899 658
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab. mieszkaniowej
jednorodzinnej

Przysucha, ul. Akacjowa 40 000,- 4 000,-

4. 532/30 21532 1321
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab.
mieszkalno-usługowej

Przysucha, ul. Krakowska 59 000,- 6 000,-

5. 532/31 21532 1321
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab.
mieszkalno-usługowej

Przysucha, ul. Krakowska 59 000,- 6 000,-

6. 532/32 21532 1321
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab.
mieszkalno-usługowej

Przysucha, ul. Krakowska 59 000,- 6 000,-

7. 532/33 21532 1321
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab.
mieszkalno-usługowej

Przysucha, ul. Krakowska 59 000,- 6 000,-

8. 532/34 21532 1321
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren zab.
mieszkalno-usługowej

Przysucha, ul. Krakowska 59 000,- 6 000,-

9. 1006/2 21615 500
Nieruchomość 
niezabudowana

Teren wiejskich jednostek osied-
leńczych o dominującej funkcji 

rolniczej
Kuźnica  4 900,- 500,-

Terminy poprzednich przetargów na działki 4494, 4495, 4496: 18.10.2013r., 20.12.2013r., 11.04.2014r., 04.07.2014r., 09.09.2014r., 18.11.2014r. Terminy poprzednich przetargów na działkę 1006/2: 
11.04.2014r., 04.07.2014r., 09.09.2014r., 18.11.2014r. Terminy poprzednich przetargów na działki 532/30, 532/31, 532/32, 532/33, 532/34: 11.04.2014r, 04.07.2014r.,09.09.2014r., 18.11.2014r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia i szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 
tut. Urzędu /p. nr 3/, tel. /048/675-28-23. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze. Szczegółowe informacje dotyczące 
warunków sprzedaży i procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu /p. nr 4a/, tel. /048/ 675-00-44.

Konkurs „Poezja smaku – potrawy mączne”
Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika 
Skowyry przystąpił do organizo-
wanego przez Zespół Szkół Spo-
żywczych w  Radomiu konkursu 
„Poezja smaku – potrawy mącz-
ne”. 19 marca 2015r. odbyły się 
szkolne eliminacje konkursu, 
w  którym wzięło udział 8 dwu-
osobowych zespołów uczniow-
skich z klas technikum żywienia 
i  usług gastronomicznych. Ucz-
niowie przygotowali różnorodne 
potrawy. Na stole pojawiły się: 
fantazyjna plecionka z  boczku 
z  porką, trójkolorowe kopytka 
w barwach włoskiej flagi, piero-
gi, różnorodne tarty, pizza, kro-
kiety, naleśniki z  mięsem i  wa-

rzywami oraz strucla na słono. 
Uczniowie startujący w konkur-
sie byli oceniani przez wymaga-
jące jury w  składzie: Mirosława 
Idzikowska – wicedyrektor szko-
ły, Lidia Sionek, Barbara Oracz, 
Anita Rejmer i  Mirosława Mo-
drzecka – nauczycielki przed-
miotów zawodowych. Zwyciężył 
zespół w  składzie: Magdalena 
Malinowska i  Małgorzata Li-
sowska z klasy II tż. Zwyciężczy-
nie będą reprezentować szkołę 
i  powiat przysuski w  kolejnym 
etapie konkursu rozgrywanym 
w kwietniu, w Radomiu.

Informację przygotowano w ZS 2
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
W  dniu 13.03.2015 r. w  inter-
nacie Zespołu Szkół Nr 2 im 
Ludwika Skowyry w  Przysu-
sze odbyły się XVII Powiatowe 
Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. Organizatorami turnieju 
był zarząd Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w  Przysusze oraz Komen-
da Powiatowa PSP w Przysusze. 
Przewodniczący Jury mł.bryg. 
Artur Kucharski z  KP PSP 
w Przysusze, członkowie: st.kpt. 
Roman Świercz – Dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP w  Przysusze, Dh Józef Po-
mykała, sekretarz – Ewelina 
Krawczyk. Eliminacje odbyły się 
siedemnasty rok z rzędu. W tur-
nieju łącznie wzięło udział 44 
uczniów ze szkół z terenu powia-
tu. Eliminacje przeprowadzone 
były w  trzech grupach wieko-
wych tj. szkoły podstawowe, 
gimnazja i  szkoły ponadgimna-
zjalne. W  każdej grupie wieko-
wej uczestnicy musieli zmierzyć 
się z testem składającym się z 30 
pytań jednokrotnego wyboru. 
W  każdej grupie wiekowej do 
eliminacji ustnych przechodziło 
pięć osób które uzyskały naj-
większą liczbę punków w teście. 
W  eliminacjach ustnych każdy 
uczestnik odpowiadał na trzy 
wylosowane pytania. Zwycięz-

cą turnieju w  poszczególnych 
grupach wiekowych jest osoba 
która uzyskała największą liczbę 
punktów z  eliminacji ustnych. 
Klasyfikacja ostateczna przed-
stawia się następująco:
Grupa I – szkoły podstawowe:

I  miejsce – Martynowski Mate-
usz – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Odrzywole.

II miejsce –Paulina Karbownik 
– Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Rozwadach.

III miejsce –Maciej Gnojewski 
– Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wirze.

Grupa II – szkoły gimnazjalne:

I  miejsce – Łukasz Bykowski – 
Publiczne Gimnazjum w  Rusi-
nowie.

II miejsce – Beata Pilich – Pub-
liczne Gimnazjum w  Odrzywo-
le.

III miejsce – Kamil Porada – 
Publiczne Gimnazjum w Potwo-
rowie.

Grupa III – szkoły ponadgim-
nazjalne:

I  miejsce – Karolina Łuszczyń-
ska – Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych i  Mistrzostwa Sporto-
wego w Lipinach.

II miejsce – Artur Kałuziński – 

Zespół Szkół Rolniczych w Bor-
kowicach.

III miejsce – Urbańczyk Jowi-
ta – Liceum im. Jana Pawła II 
w Przysusze.
W/w  osoby otrzymały nagrody 
książkowe oraz sprzęt sporto-
wy, natomiast pozostali uczest-
nicy turnieju pamiątkowe dy-
plomy. Tradycyjnie nagrodą 
uhonorowano także najmłod-
szego uczestnika turnieju – Fili-
pa Wójcika z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Skrzyńsku. Na-
grody wręczali: Dh Józef Pomy-
kała Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej oraz st.kpt. Roman 
Świercz – Dowódca Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej PSP 
w Przysusze. Nagrody książkowe 
ufundowali wójtowie gmin z te-
renu powiatu oraz Starosta Po-
wiatu Przysuskiego. Osoby które 
zajęły pierwsze miejsca w każdej 
grupie wiekowej zakwalifikowa-
ły się na eliminacje wojewódz-
kie które odbędą się 25 kwietnia 
2015 r. w  Szkole Podstawowej 
w Książenicach gmina Grodzisk 
Mazowiecki (Książenice 05-825 
Aleja Marylskiego 3). Dzieci 
w trakcje trwania turnieju mogły 
się posilić słodkościami prze-
kazanymi z  Cukierni Łabędzcy 
w  Przysusze. Na zakończenie 

konkursu dla wszystkich uczest-
ników turnieju oraz ich opieku-
nów podano pyszną zupę w sto-
łówce Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Ludwika Skowyry w Przysusze.

Opracował Rzecznik Prasowy 
Komendanta Powiatowego PSP 

w Przysusze mł. bryg. Artur Ku-
charski

OSIEDLE PRZYSUCHA obroniło tytuł PALPS !
28 marca br. 
z a k o ń c z y ł y 
się rozgryw-
ki 16. edycji 
P r z y s u s k i e j 
A m a t o r s k i e j 
Ligi Piłki Siat-

kowej. O  zwycięstwo walczyło 
12 zespołów. Przypomnijmy, że 
inauguracyjny mecz tej edycji 
odbył się 29 listopada ub. roku. 
Rozgrywki po raz pierwszy od-
bywały się w  nowej hali spor-
towej przy Publicznym Gimna-
zjum im. św. Stanisława Kostki 
w Przysusze.
Po wielu rozegranych spotka-
niach mamy finał: Osiedle Przy-
sucha vs Olimp Skaryszew 3:0 
(25:23, 26:24, 25:23).
Najważniejszy mecz w tym sezo-
nie w lidze miał bardzo wyrów-
nany przebieg. W  każdym secie 
do samego końca nie było wia-
domo kto wygra. Jednak w koń-
cówkach setów lepsi okazali się 
siatkarze z Przysuchy. Finał stał 
na bardzo wysokim poziomie, 
w  którym mogliśmy widzieć 
wiele bardzo ciekawych i  emo-
cjonujących akcji. Gratulujemy 
zwycięskiemu zespołowi.
Mecz o  3. miejsce: Tompex 
Przysucha vs Orlik Przytyk 

2:3 (25:18, 20:25, 25:14, 20:25, 
13:15). Mecz o  trzecie miejsce 
również miał bardzo wyrówna-
ny przebieg. Po wyczerpującym 
spotkaniu, ostatni punkt zdo-
była drużyna z  Przytyka i  tym 
samym zajęła 3. miejsce w tego-
rocznej PALPS.
Nagrody indywidualne otrzy-
mali:
najlepszy rozgrywający: Paweł 
Pajewski (Orlik Przytyk); naj-
lepszy atakujący: Mateusz Norek 

(Tompex Przysucha ); najlepszy 
przyjmujący: Hubert Franczak 
(Osiedle Przysucha); najlepszy 
blokujący: Mateusz Ostrowski 
(Olimp Skaryszew); najlep-
szy broniący: Adam Woźniak 
(Osiedle Przysucha)
MVP: Mateusz Kowalczyk 
(Osiedle Przysucha).
Kolejność końcowa PALPS 
(w  kolejności zajętych 
miejsc): OSIEDLE PRZY-

SUCHA, Olimp Skary-
szew, Orlik Prztyk, Tom-
pex Przysucha, Wolanów, 
Administrator Radom, 
Orońsko, Żelazny Opocz-
no, Smogorzów, Gimna-
zjum Przysucha, Oldboys 
Przysucha, Telex Press 
Skrzyńsko.
Mistrzowie Przysuskiej ligi wy-
stąpili w składzie: Adam Ślęzak, 

Karol Pałgan, Mateusz Kowal-
czyk, Adam Woźniak, Hubert 
Franczak, Mariusz Skrętowski, 
Karol Kietliński, Marcin Sasal, 
Paweł Wrzesień.
Mecze sędziowali: Adam Pałgan, 
Leszek Wamil oraz Marian Bie-
lawski – sędzia punktowy.
Dziękujemy wszystkim kibicom 
za wysoką frekwencję i  zapra-
szamy na kolejną edycję PALPS!



15

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi :
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny ...
Jasiu biegnie do mamy i mówi:
 – Mamo babcia mnie straszy ..

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
 – Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
 – Po obiedzie.
 – To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
 – Bo jestem na diecie.

Nauczycielka pyta największego
lenia w klasie :
 – Jakim zwierzęciem chciałbyś być ?
 – Wężem!
 – A dla czego ?
 – Bo on leży , a mimo to idzie ...

Myśliwy Paweł podchodzi do kolegi, także myśliwego. Widząc leżą-
cego niedźwiedzia, pyta:
 – Ile razy strzelałeś?
 – 10.
 – Ile trafiłeś?
 – 0.
 – To dlaczego niedźwiedź nie żyje!?
 – Umarł ze śmiechu...

Mama pyta Jasia:
 – No i co tam było dzisiaj w szkole?
 – Normalnie – odpowiada Jaś.
 – A na religii?
 – Pani opowiadała jak Mojżesz wyprowadził lud wybrany z Egiptu.
 – To powiedz mi jak to było.
 – Doszli nad Morze Czerwone, Mojżesz wyjął telefon komórko-
wy, wezwał ekipę budowlaną. Ekipa zbudowała most, lud wybrany 
przeszedł na drugą stronę i poszedł dalej.
Mama woła zdziwiona:
 – Jasiu, pani wam to powiedziała?
 – Mamo, jak ja powtórzyłbym Ci co mówiła pani, nigdy byś nie 
uwierzyła.

Podchodzi facet do warsztatu samochodowego.
 – Czy mógłby mi pan przekręcić licznik?
 – O ile chce pan zmniejszyć? – pyta mechanik.
 – Nie, ja chcę zwiększyć!
 – O przepraszam pana posła, nie poznałem!

DowcipyNowa runda, nowy trener

ZAWODY POWIATOWE W  TE-
NISA STOŁOWEGO – RZUCÓW

Piłkarze MKS Oskar Przy-
sucha rozpoczęli rundę 
wiosenną IV ligi. Pożeg-
nali dotychczasowego tre-
nera Bolesława Strzemiń-
skiego, który ze względów 
zdrowotnych zrezygnował 
z  prowadzenia zespołu 
i  dziś grają pod „batutą” 
Józefa Antoniaka.
Rundę wiosenną Oskar zainau-
gurował 14 marca na własnym 
boisku meczem z  Żyrardowian-
ką Żyrardów i wygrał 4:0. Inau-
guracyjne bramki zdobyli: Ma-
teusz Jaworski, Piotr Kornacki 

z  karnego, Cezary Czpak i  Ma-
riusz Moskwa. Kolejne spotka-
nie nie było tak udane, bo mecz 
z KS Ożarowianką zakończył się 
dla Oskara wynikiem 0:1. Pierw-
szy miesiąc rundy wiosennej 
zakończył mecz z  MKS Znicz 
II Pruszków zremisowany 1:1. 
Bramkę dla przysuszan zdobył 
Piotr Skałbania.
Przypomnijmy, że były trener 
Oskara Bolesław Strzemiński, 
w Oskarze pracował prawie rok. 
W tym czasie zespół rozegrał 30 
meczów o punkty i aż 19 z nich 
wygrał. Zanotował siedem re-
misów i  cztery porażki. Zespół 
pod jego kierownictwem wygrał 

19 z  30 spotkań. Strzelił aż 74 
bramki. Obecny trener – Józef 
Antoniak jest wychowankiem 
Oskara i ma na koncie wiele tre-
nerskich sukcesów. A  najwięk-
szym był awans do Ekstraklasy 
z  Radomiakiem Radom w  1984 
roku. W  minionych latach pra-
cował z  zawodnikami Broń Ra-
dom, Górnika Łęczna, HEKO 
Czermno, Tłoki Gorzyce, Jagiel-
lonii Białystok, Orła Wierzbica.
W  kwietniu Oskar spotka się: 
3.04. z  KS Energia Kozienice, 
11.04 – GKS Wilga Garwolin, 
18.04 – GKS Orzeł Wierzbica, 
25.04 – SS Hutnik W-wa Sp. 
z o.o. Trzymamy kciuki!

(Fot: Adrian Nitzki)

Coca Cola Cup 2015

We wtorek 24 marca w Lipinach 
odbył się etap eliminacyjny na 
szczeblu powiatowym turnie-
ju piłkarskiego Coca Cola Cup. 
Wzięło w  nim udział cztery ze-
społy reprezentujące gimnazja 
z  Gielniowa, Odrzywołu, Ru-
sinowa i  Klwowa. Turniej był 
bardzo wyrównany ze względu 
na poziom prezentowany przez 
wszystkie zespoły, a  co za tym 
idzie awans do dalszej rundy 
wywalczyć mógł każdy. Zespół 

chłopców z  Klwowa, w  którego 
skład wchodzili: Grzegorz Kopa-
niewski, Patryk Łukasik, Karol 
Firlej, Piotr Szymaniak, Michał 
Pianka, Marcin Sieczak, Damian 
Gaca, Jakub Pietraszewski, Se-
bastian Furmański oraz Damian 
Kacprzak – rozpoczął te zawody 
od zwycięstwa, jak się okazało 
z  późniejszym wygranym całe-
go turnieju Rusinowem. Drugi 
w  kolejności mecz zremisowali 
z Odrzywołem, a niestety ostat-
ni okazał się przegranym z Giel-
niowem. Należy zaznaczyć, że 
chłopcy Ci grali w  tym składzie 
po raz pierwszy, ponieważ re-
gulamin tego turnieju nakazuje 
grę wszystkich trzech roczników 
gimnazjum w  jednym zespole. 
Osiągniętego dobrego rezultatu 
gratulujemy!

03 marca 2015 roku w  Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
w Rzucowie odbyły się powiato-
we zawody w  tenisa stołowego. 
PSP w  Kłudnie reprezentowały 
dwie drużyny dziewcząt i  dwie 
drużyny chłopców. W  sumie 
w zawodach brało udział 6 dru-
żyn dziewcząt i 5 drużyn chłop-
ców.

Po zaciekłych rozgrywkach 
w grupie dziewcząt:

I  miejsce zajęła PSP Kłudno 
I (D. Strasińska , W. Fijołek)
II miejsce – PSP Rzuców
III miejsce – PSP Kłudno II (N. 
Lis, A. Smolarska)

W grupie chłopców:

I miejsce zajęła PSP Klwów
II miejsce – PSP Kłudno I  (B. 
Narożnik, K. Kozłowski)
III miejsce – PSP Wieniawa
IV miejsce – PSP Rzuców
V miejsce – PSP Kłudno II (Cz. 
Gawryś, M. Litwiński)

Zwycięzcy otrzymali pamiątko-
we dyplomy. Pierwsze i  drugie 
miejsca z  poszczególnych ka-
tegorii zakwalifikowały się do 

rozgrywek między powiatowych 
i  będą reprezentować powiat 
przysuski w zawodach w Jedliń-
sku.
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PIERŚ Z  KURCZAKA W  PIKAN-
TNYM SOSIE ŚMIETANOWO-PIE-
CZARKOWO-SEROWYM Z ZIEM-
NIACZKAMI PIECZONYMI

Składniki:

Sposób wykonania:

• 1 podwójna pierś z  kur-
czaka

• 300 g pieczarek
• 250 ml słodkiej śmietany 

18%
• 200 g żółtego startego 

sera
• 1 cebula
• 1 żółtko
• natka pietruszki
• sól
• pieprz
• chill i
•  papryka słodka
• zioła prowansalskie
• olej lub oliwa do smaże-

nia

Pierś z  kurczaka należy pokroić w  ko-
steczkę i  podsmażyć na oleju lub oli-
wie.
Obsypać przyprawami: solą, pieprzem, 
chilli i słodką papryką.
Pokroić pieczarki i dodać do kurczaka.
Jak się wszystko przysmaży to należy 
dodać pokrojoną w piórka cebulkę.
W miseczce łączymy ze sobą śmietanę, 
żółtko i  starty ser, a  następnie przele-
wamy na patelnię.
Doprawić do smaku solą, pieprzem 
i ziołami prowansalskimi.
Na koniec dodać posiekaną natkę pie-
truszki.
Obrane ziemniaki należy umyć i  wsta-
wić do gotowania w osolonej wodzie.
Gdy woda zaczyna wrzeć zmniejszyć 
płomień i gotować jeszcze max 10 min.
Następnie odlać wodę i  wystudzić 
ziemniaki.
Następnie pokroić na ćwiartki i  ułożyć 
na blachę, po czym skropić odrobiną 
oleju lub oliwy i posypać przyprawą do 
dań z ziemniaków.
Podpiekać ok. 15 min w  temp. 200 
stopni.

P r e f e r e n c y j n e 
śro dy  na  ba s e -
n ie  d la  n iepe ł-
nospr aw nyc h
POWIAT PRZYSUSKI W  ZWIĄZKU Z  REALIZACJĄ PRO-
JEKTU ,,BUDOWA KRYTEJ MIĘDZYSZKOLNEJ PŁYWAL-
NI W  PRZYSUSZE” DOFINANSOWANEGO ZE ŚROD-
KÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W  RAMACH ,,PROGRA-
MU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI 
II” ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAW-
NE POSIADAJĄCE AKTUALNE ORZECZENIE O  NIEPEŁ-
NOSPRAWNOŚCI DO KORZYSTANIA Z  BASENU NA 
PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W  KAŻDĄ ŚRODĘ 
W GODZINACH 700 – 2200. BILET WSTĘPU NA NIECKI BA-
SENOWE WYNOSI 2 ZŁ ZA 1 GODZINĘ.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y !

Mogą mi Państwo pomóc w walce z chorobami przekazując mi swój 1% z podat-
ku, wystarczy tylko:

• Wpisać numer KRS: 0000270809
• Obliczyć kwotę 1%

W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!)
• Wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację, 

czyli – Rokicki, 2711.
Z góry dziękuje za okazaną mi pomoc.

Mariusz Rokicki

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


