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• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
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SPOTKANIE NOWOROCZNE 
SAMORZĄDOWCÓW
Wyjątkową oprawę mia-
ło tegoroczne Spotkanie 
Samorządowców w  Przy-
susze. Zorganizowana 
przez Starostę Przysuskie-
go Mariana Niemirskiego 
oraz Przewodniczącego 
Rady Powiatu Krzysztofa 
Wochniaka uroczystość 
zgromadziła kilkuset go-
ści związanych z lokalnym 
samorządem.
Samorządową galę swoją obec-
nością uświetnili m.in. Poseł na 
Sejm RP Dariusz Bąk, Andrzej 
Kosztowniak reprezentujący 
Wicemarszałka Senatu Stanisła-
wa Karczewskiego, Radni Rady 
Powiatu w  Przysusze, Wicesta-
rostowie sąsiednich powiatów, 
wójtowie gmin powiatu przysu-
skiego, radni gminni, dyrekto-
rzy i  kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych, służb i inspekcji, 

dyrektorzy szkół, strażacy, soł-
tysi, reprezentanci organizacji 
pozarządowych, księża z  parafii 
z  terenu powiatu przysuskiego. 
Gościem Honorowym spotka-
nia był Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej ks. bp Henryk To-
masik. Tegoroczna gala to rów-
nież obchody 25 lecia samorzą-
du terytorialnego. To właśnie 
na okrągłej rocznicy powstania 
samorządów skupił się Starosta 
Marian Niemirski w  przemó-
wieniu wygłoszonym podczas 
spotkania. Podkreślał jak ważną 
role spełniają gminy i  powiaty 
w  codziennym życiu mieszkań-
ców. Przemiany ustrojowe, któ-
re zaszły po 1989 roku oddały 
władzę lokalna w  ręce miesz-
kańców. Wśród części specjali-
stów największe obawy budzi-
ło powstanie powiatów. Wielu 
z nich twierdziło, iż nie będą one 
w stanie skutecznie i samodziel-
nie realizować powierzonych 

im zadań. – Udowodniliśmy 
wszystkim sceptykom i  przede 
wszystkim samym sobie, że na-
wet w  małych społecznościach 
lokalnych opierających się na 
tradycyjnych wartościach, gdzie 
ludzie umieją być wierni swo-
im korzeniom, a  miejscowości, 
w których mieszkają są ich miej-
scem do życia, a nie tylko krop-
kami na mapie, może działać 
sprawny samorząd – podkreślał 
w  swojej przemowie Starosta 
Niemirski. O  dużym znaczeniu 
samorządów i lokalnych liderów 
w  Polsce mówił również Poseł 
Dariusz Bąk. Andrzej Kosztow-
niak natomiast podkreślił jak 
bardzo w  ciągu ostatnich lat 
rozwinął się powiat przysuski. 
Powiatowa Kryta Pływalnia, Po-
wiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego, internaty i  sale 
gimnastyczne w Młodzieżowych 
Ośrodkach Wychowawczych – 
to tylko niektóre z  inwestycji, 

które są wizytówkami sprawnie 
działających w naszym powiecie 
władz. Na zakończenie oficjalnej 
części spotkania wszystkim zgro-
madzonym błogosławieństwa 
udzielił ks. bp Henryk Tomasik. 
Kolejna część spotkania nowo-
rocznego upłynęła pod znakiem 
muzyki. Tegoroczne spotkanie 
samorządowców uświetnił wy-
stęp Alicji Majewskiej i Włodzi-
mierza Korcza wraz z kwartetem 
smyczkowym. Oprócz pięknych 
kolęd i pastorałek usłyszeć moż-
na było największe przeboje ar-
tystów takie jak: „Jeszcze się tam 
żagiel bieli”, „Odkryjemy mi-
łość nieznaną” czy „Być kobie-
tą”. Następnie dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry 
Małgorzata Bednarska zaprosi-
ła gości do stołu szwedzkiego, 
przygotowanego przez pracow-
ników i uczniów szkoły.

Ogólnopolski Związek Producentów Papryki – czytaj str. 8-9



2
Wydawca: Gmina Klwów
Adres wydawcy i redakcji: ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
Redaktor naczelny: Piotr Rokicki

Druk: ODDI Poland Sp. Z o.o.
Kamień, ul. Radomska, Białobrzegi 26 – 800, tel. 486132434
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

Wspaniała wiadomość dla kierowców z naszego powiatu!

Szanowni Państwo, mieszkańcy 
miejscowości położonych przy 
drodze wojewódzkiej nr 727 re-
lacji Klwów – Przysucha.
Z  niezwykłą radością pragnę 
poinformować, iż Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego na 
czele z Marszałkiem Wojewódz-
twa Adamem Struzikiem wpro-
wadził do budżetu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej budowę 
drogi wojewódzkiej nr 727 od 
miejscowości Sady-Kolonia do 
Skrzyńska o  długości 10 kilo-
metrów. Jeszcze w tym roku zo-
stanie wykonany odcinek drogi 
o  wartości 8 milionów złotych. 
Po konsultacji z  Dyrektorem 

MOŻEMY POMÓC LUDZIOM W POTRZEBIE
 W  każdym z  nas tkwi 
potrzeba krzewienia dobra. Stąd 
bierze się wielka popularność 
medialnych akcji charytatyw-
nych. Telewizja ma wielką siłę 
sprawczą i  cieszy się naszym 
zaufaniem. Informacja podana 
publicznie wydaje się być póź-
niej publicznie weryfikowalna. 
Dlatego ufamy telewizyjnym 
apelom i  wysyłamy sms-y cha-
rytatywne, czy bierzemy udział 
w  wielkich akcjach. Pomagamy 
ludziom poprzez wypromowane 
medialnie fundacje przekazu-
jąc do dyspozycji decydentów 
ogromne, wielomilionowe kwo-
ty. Oddajemy nasze pieniądze, 
nawet czasem niewielkie ufając, 
że zostaną one dobrze wykorzy-
stane – bo są przecież zbierane 
za pośrednictwem telewizji. Są 
to bez wątpienia piękne gesty 
i  dobrze, że ktoś decyduje być 
darczyńcą dla kogoś w  potrze-
bie. Taka postawa wyrasta z tra-
dycji chrześcijańskich i chrześci-
jańskich wartości kulturowych. 
Można jednak naszą skłonność 
do niesienia pomocy wykorzy-
stać lepiej. Obdarowany nie 
musi być anonimowy. Możemy 
pomagać znajomemu, sąsiadowi, 
człowiekowi w potrzebie, które-
go widzimy codziennie i  któ-

ry czasem ze wstydu nie prosi 
o  pomoc, chociaż bardzo jej 
potrzebuje. Zbliża się czas roz-
liczeń podatkowych. Ogromna 
większość z  nas będzie składać 
do Urzędu Skarbowego rozlicze-
nie PIT. Jeśli poświęcimy chwilę 
i  wypełnimy pola 124, 125, 126 
i  127 na formularzu zeznania 
podatkowego, możemy przeka-
zać 1% z własnego podatku, oso-
bom z  najbliższego sąsiedztwa, 
które tej pomocy bardzo po-
trzebują. W ten sposób również 
sami zdecydujemy, na jaki cel 
zostaną wydane nasze podatki, 
przynajmniej w części. Do koń-
ca okresu rozliczeniowego będę 
zachęcał i prosił Państwa Czytel-
ników o przeznaczanie w zezna-
niach podatkowych 1 % dla osób 
i stowarzyszeń z terenu powiatu 
przysuskiego, które tej pomocy 
potrzebują na leczenie, reha-
bilitację, czy też wsparcie osób 
w  potrzebie. Dzisiaj proponuję 
rozważenie trzech kierunków 
pomocy.
 Możemy pomóc Kindze 
Danielczyk, która cierpi na móz-
gowe porażenie dziecięce czte-
rokończynowe pod postacią spa-
styczną i jest przykuta do wózka 
inwalidzkiego. Dodatkowo, 
w 2009 r., Kinga została poważ-

nie poszkodowana w  wypadku 
komunikacyjnym, który prze-
kreślił jej dotychczasowe wy-
siłki na drodze do sprawności. 
W  2012 r, przeszła zabieg obu-
stronnego wydłużenia ścięgien 
przywodzicieli. Kinga, pomimo 
wszystkich przeciwności losu, 
uczy się i ciągle walczy o własne 
zdrowie i  sprawność, czyli coś, 
co większość z  nas ma bez żad-
nego wysiłku. Bez naszej pomo-
cy Kinga nie będzie mogła robić 
postępów w stawianiu kolejnych 
kroków do sprawności i  zdro-
wia. Można jej pomóc prze-
kazując 1 % na rzecz Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z  Pomocą”, 
nr KRS 0000037904, dla nr 6425 
– Kinga Danielczyk. Darowizny 
można kierować bezpośrednio 
na konto fundacji o numerze: 15 
1060 0076 0000 3310 0018 2615 
z dopiskiem: nr 6425 Kinga Da-
nielczyk – darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.
 Nasza pomoc może 
sprawić, że Zuzia Stawczyk 
może mieć radosne dzieciństwo. 
Zuzia ma 3 latka. Urodziła się 
z  mukowiscydozą. Jest to cho-
roba, która w znacznym stopniu 
uszkodziła jej układ oddechowy 
i  pokarmowy jeszcze przed jej 
narodzinami. Mimo, iż Zuzia 

jest tak młoda ma już za sobą 
szereg skomplikowanych ope-
racji, połowę swojego życia spę-
dziła na leczeniu i  rehabilitacji. 
Aby Zuzia mogła się rozwijać 
potrzebne są liczne inhalacje, 
specjalna dieta i  drogie lekar-
stwa oraz opieka i  specjalistów 
w ośrodku leczenia mukowiscy-
dozy w  Warszawie. Częste wy-
jazdy, leki i  specjalne odżywia-
nie mocny uszczupliły budżet 
całej, rodziny Zuzi, która ma 
jeszcze 3 siostry. Pomimo po-
mocy bliskich i  sąsiadów rodzi-
na nie radzi sobie z  rosnącymi 
kosztami leczenia. Bez pomocy 
i wsparcia osób trzecich rodzice 
Zuzi nie będą w stanie kontynu-
ować koniecznego leczenia. Dla-
tego Zuzia i  jej rodzina bardzo 
proszą o  pomoc i  przekazanie 
1% Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, nr KRS 0000037904, 
dla nr 18782 Zuzia Stawczyk. 
Można pomóc przez przekaza-
nie darowizny bezpośrednio na 
konto fundacji o  numerze: 15 
1060 0076 0000 3310 0018 2615 
z  dopiskiem: nr 18782 Zuzia 
Stawczyk.
 Na naszą pomoc czeka 
Sławek Kowalski, który cierpi 
na bardzo rzadką i wyniszczają-
cą chorobę – cystynozę. Koszt 

miesięcznego leczenia wynosi aż 
7600 zł, co jest poza zasięgiem 
możliwości rodziny Sławka. 
Niestety NFZ odmówił finan-
sowania skutecznej kuracji, po-
mimo że jest to leczenie ratujące 
w  tym konkretnym przypadku 
życie chorego. Jeśli chcecie Pań-
stwo pomóc Sławkowi możecie 
przekazać 1 % na rzecz Polskiej 
Fundacji Wspierania Chorych 
na Fenyloketonurię, Mukowi-
scydozę i  Inne Choroby Meta-
boliczne Jaś i Małgosia. Nr KRS 
0000286932 z  dopiskiem: dla 
Sławomira Kowalskiego. Można 
również wpłacać na konto fun-
dacji, na nr konta: 8512401431 
1111 0010 2864 2944 również 
z dopiskiem: dla Sławomira Ko-
walskiego.
 Warto nieść pomoc bliź-
niemu w potrzebie, ludzie z opi-
sanych wyżej przypadków to 
naprawdę nasi sąsiedzi z najbliż-
szego otoczenia. Widujemy ich 
codziennie i  wspólnie możemy 
sprawić, że na ich zmęczonych 
chorobą i  cierpieniem twarze 
zawita uśmiech, może nawet na 
stałe.

Jarosław Bednarski

Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Zarządem Po-
wiatu Przysuskiego, Burmi-
strzem Miasta i  Gminy Przysu-
cha, jak również Wójtem Gminy 
Borkowice Robertem Fidosem 
(mieszkańcem Skrzyńska) pod-
jęliśmy decyzję, biorąc pod uwa-
gę przede wszystkim potrzeby 
mieszkańców, że budowa dro-
gi rozpocznie się od Skrzyńska 
i przez kolejne lata do zakończe-
nia kadencji będzie połączona 
z  nowo powstałym odcinkiem 
Klwów – Sady-Kolonia.
Pragnę również zwrócić uwa-
gę, że fakt budowy drogi już 
w  tym roku jest możliwy prze-
de wszystkim dzięki wygraniu 
przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w  Trybunale 
Konstytucyjnym sprawy tzw. 
„Janosikowego” i  pozyskanie 
przez to dodatkowych środków 
finansowych, oczywiście nie bez 
znaczenia pozostaje fakt suk-
cesu samorządowego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w  wy-
borach samorządowych i  wybo-
ru właściwych ludzi, którzy we 
właściwy sposób zabiegali, a na-
wet prosili o  to, co jest najważ-
niejsze na dzień dzisiejszy dla 
Północy Powiatu Przysuskiego, 
a  szczególnie dla mieszkańców 
Skrzyńska, Janikowa, Glińca, 

Woli Więcierzowej i  Sadów, bo 
ci którzy tam mieszkają lub jeż-
dżą wiedzą o czym piszę.
Szanowni Państwo takie infor-

macje chciałbym przekazywać 
Państwu jak najczęściej, bo spra-
wiają mi mnóstwo satysfakcji.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Klwów

Prezes ZP PSL w Przysusze
Piotr Papis
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Konkurs „Tradycje bożonarodzeniowe w krajach UE”
W dniu 8 stycznia 2015 r. w Ze-
spole Szkół Samorządowych 
w Klwowie odbył się konkurs pt. 
„Tradycje bożonarodzeniowe 
w  krajach UE”. Organizatorką 
konkursu była Pani Bożena Ko-
rycka – opiekun Szkolnego Klu-
bu Europejskiego, uczestnikami 
– uczniowie kl. IV i V (19 osób) 
oraz gimnazjum (19 uczniów). 
Konkurs miał formę pisemną 

– dla uczniów PSP składał się 
z 15 pytań zamkniętych za które 
można było uzyskać 27 pkt., na-
tomiast dla gimnazjalistów było 
15 zadań zamkniętych i  1 zada-
nie otwarte-30 pkt.
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody ufundowane 
przez Przedstawicielstwo Komi-
sji Europejskiej w Polsce.
Opiekun SKE Bożena Korycka

Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:
PSP:
I miejsce:

• Magdalena Rogulska kl. V
II miejsce:

• Paulina Tyniec kl. IV, Karolina Sobczak kl. V, Zu-
zanna Kędziora kl. V

III miejsce:
• Amelia Biskup kl. IV, Klaudia Sobania kl. IV, Wikto-

ria Hałas kl. V, Paulina Więckowska kl. V

PG:
I miejsce:

• Paulina Kucharska kl. III a
II miejsce:

• Tomasz Ślusarczyk kl. I a
III miejsce:

• Paulina Gajda kl. I b, Julia Sobczak kl. I a, Weroni-
ka Rogulska kl. II b

Nowy PROW szansą na unijne pieniądze
Rozmawiamy z Tadeuszem Tomasikiem Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha
 – Rok 2014 już pożegnaliśmy. 
Był szczególny?
 – Tak, pod wieloma względa-
mi. Dziś jednak chcę skupić się 
wyłącznie na tym, że ubiegły 
rok zapisał się wielkimi literami 
jako Rok Oskara Kolberga. Ten 
fakt pozostanie na zawsze hi-
storycznym dla Przysuchy. Rok 
Kolbergowski uroczyście został 
zakończony w  minioną sobotę, 
w  Przysusze. Dziękuję wszyst-
kim: firmom, instytucjom, szko-
łom, organizacjom, osobom pry-
watnym, dzięki którym obchody 
200. rocznicy urodzin Kolberga 
uświetnione były wieloma zna-
czącymi dla naszych mieszkań-
ców wydarzeniami społeczno – 
kulturalnymi. Przypomnę tylko 
Dni Kolbergowskie połączone 

z  odsłonięciem Ławeczki z  Kol-
bergiem czy audycję Lato z  Ra-
diem promujące Przysuchę i do-
robek Kolberga.
 – Zatem spójrzmy w nowy 2015 
rok. Jak się zapowiada?
 – Pracowicie, ale też optymi-
stycznie. O  szczegółach będzie-
my mogli porozmawiać, kiedy 
Rada Gminy i  Miasta uchwali 
budżet gminy na bieżący rok. Se-
sja budżetowa zaplanowana jest 
na czwartek 29 stycznia. Pro-
jekt budżetu jest gotowy i został 
skierowany do komisji Rady. 
Ja mogę powiedzieć już dziś, że 
w  tym roku czeka nas bardzo 
dużo pracy przy opracowywaniu 
projektów inwestycji i  co bar-
dzo ważne, pod kątem zdobycia 
funduszy z zewnątrz na dofinan-

dzi o ulice to wyjaśniam, że mia-
sto nie będzie mogło uzyskać 
dofinansowania na przebudowę 
ulic. Założenia nowego PROW 
mówią tylko o drogach wiejskich 
i  wiejskiej kanalizacji. Sądzę, że 
pierwsze nabory wniosków będą 
jesienią, więc wcześniej musimy 
mieć gotowe, dobre projekty.
 – Czy może Pan podać przykła-
dy projektów o takim charakte-
rze inwestycji, która spełni wy-
mogi nowego PROW?
 – Mamy gotową analizę wszyst-
kich potrzeb, jeśli chodzi o drogi 
i mamy świadomość, że najwyż-
sze oceny otrzymają te wnioski 
o  dofinansowanie, które doty-
czyć będą budowy dróg w  cią-
gach komunikacyjnych, inaczej 
mówiąc budowy dróg połączo-
nych ze sobą komunikacyjnie. 

sowanie ich realizacji. Wiemy 
już, że nowy Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 jest zatwierdzony. 
Komisja Europejska zatwierdzi-
ła go12 grudnia 2014 r. I  tu do-
bra wiadomość dla samorządów. 
W  PROW są fundusze na bu-
dowę dróg, choć wcześniej mó-
wiono, że ich nie będzie. Każda 
z gmin będzie miała wobec tego 
szansę na uzyskanie dofinan-
sowania do 3 mln zł na budowę 
dróg. Dlatego musimy się bardzo 
dobrze przygotować, aby nasze 
projekty uzyskały wysoką oce-
nę. I  druga dobra wiadomość. 
Jest także możliwość skorzysta-
nia z  dofinansowania z  PROW 
na budowę kanalizacji na wsiach 
w kwocie do 2 mln zł. Jeśli cho-

Na przykład ciąg komunikacyjny 
począwszy od Woli Więcierzo-
wej, poprzez Beźnik, Dębiny, 
Krajów. Taki projekt łączy dro-
gę wojewódzką z  drogą krajo-
wą. Kolejny to odcinek drogi 
Kolonia Skrzyńsko do Skrzyń-
ska. Dziś, żeby z  Kolonii dostać 
się do Skrzyńska, trzeba jechać 
najpierw do Przysuchy. I  dalej: 
odcinek drogi biegnącej przez 
Gaj, łączący naszą gminę z  są-
siadującą – gminą Rusinów. Mu-
szę tu dodać, że krótsze odcinki 
dróg będą budowane ze środków 
własnych gminy.

 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi
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Mistrzowie Tańca w Klwowie!
Już od 2 marca 2015 r. 
ruszy pierwsza w  powie-
cie przysuskim Akademia 
Tańca. Na zajęcia prowa-
dzone w  Klwowie uczęsz-
czać będą mogli miesz-
kańcy bez względu na wiek 
i zdolności taneczne.
Obecnie na Sali, gdzie będą od-
bywać się zajęcia taneczne trwa 
gruntowny remont. Efektem fi-
nalnym prac będzie przestron-
na sala z  lustrami, kolorowym 
wnętrzem i  profesjonalną pod-
łogą. Akademia Tańca oferować 
będzie szeroki wachlarz zajęć 
tanecznych o  różnym stopniu 
zaawansowania i  dla różnych 
grup wiekowych: dzieci 4 – 6 lat, 
uczniowie klas 1-3 szkół pod-
stawowych, uczniowie klas 4 – 6 
szkół podstawowych, ucznio-
wie gimnazjum, dorośli – pary 
oraz latino solo. Będzie istnia-
ła możliwość dobrania rodzaju 
tańca do swojego temperamentu 
oraz indywidualnych upodo-
bań. Zajęcia taneczne prowadzić 
będą trenerzy ze Studia Tańca 

Cantinero. Wszyscy posiada-
ją mistrzowskie klasy tanecz-
ne krajowe i  międzynarodowe, 
wieloletnią praktykę turniejową 
oraz pełne kwalifikacje do pro-
wadzenia zajęć z dziećmi i mło-
dzieżą. Studio Tańca Cantinero 
istnieje 25 lat i  w  swojej histo-
rii wyszkolił wiele wspaniałych 
par tanecznych, między innymi 
półfinalistów i  finalistów Mi-
strzostw Polski, V-ce Mistrzów 
i  Mistrzów Polski, ćwierćfina-
listów Mistrzostw Świata oraz 
finalistów wielu prestiżowych 
turniejów na całym świecie.
Zapisy do Akademii prowadzi 
Pani Dorota Macierzyńska pod 
numerem tel. 512095932. Dla 
wszystkich chętnych uczniów 
z  gminy Klwów zajęcia bezpłat-
ne, koszt uczestnictwa pozosta-
łych osób uzależniony będzie od 
ilości chętnych. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy 14 
lutego 2015 r. na halę sportową 
,,Arena Klwów”, gdzie podczas 
Babskiej Gali Walentynkowej 
odbędzie się mistrzowska pre-
zentacja stylów Studia Tańca 
Cantinero.

Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2014
Nagroda dla przysuskiego banku
29 listopada 2014 roku w Warsza-
wie, w  Hotelu Gromada odbyła 
się Wielka Gala „25 lat Wolności 
dla Polskiej Przedsiębiorczości”, 
której organizatorem było Mazo-
wieckie Zrzeszenie Handlu Prze-
mysłu i  Usług. Przedsięwzięcie 
to, jest ogólnopolskim plebiscy-
tem organizowanym w  ramach 
Narodowego Programu Promocji 
„Polska Przedsiębiorczość 2020”, 
którego ideę wspiera Kancelaria 
Prezydenta RP.
Bank Spółdzielczy w  Przysusze 
został wyróżniony w  kategorii 
usługi finansowe otrzymując ty-

tuł „Mazowiecka Firma Roku 
2014”. Ponadto Prezes Zarządu 
BS Marian Grzegorczyk odebrał 
nagrodę specjalną. Został uho-
norowany tytułem „Przedsię-
biorca 25 lecia Wolności RP”.
Przyznane nagrody to szczegól-
ne wyróżnienie dla osób, które 
przez ostatnie 25 lat swoją aktyw-
ność zawodową przyczyniły się 
do rozwoju gospodarczego Pol-
ski, wykazując wybitne zdolno-
ści menedżerskie oraz podmio-
tów, które poprzez nowoczesne 
produkty i  usługi wyróżniają 
się na tle konkurencji, działając 
w oparciu o najwyższe standardy 
organizacji pracy przy pełnym 
poszanowaniu norm etyki bizne-
sowej.
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Spotkanie uatrakcyjniły występy zaproszonych zespołów

Podziękowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymał Edward Pawlik przysuski publicysta i literat

Dzień Babci  i   Dziad k a 
w Mariówce
Dzień Babci i  Dziadka to nie-
zwykle ważne święto, które już 
na stałe zapisało się w  kalenda-
rzu szkolnym Katolickiej Szko-
ły Podstawowej w  Mariówce. 
Tegoroczna uroczystość odbyła 
się 18 stycznia 2015 r. Obcho-
dy rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta w  kościele parafialnym 
w Smogorzowie, po której wszy-
scy zaproszeni goście udali się 
do auli szkolnej, aby uczest-

niczyć w  części artystycznej. 
Pierwszym punktem programu 
były Jasełka przygotowane pod 
kierunkiem p. Marii Kajdan. Po 
nich dzieci z  klas 0-III, prezen-
towały swoje zdolności wokalne 
i taneczne oraz recytowały wier-
sze dedykowane specjalnie dla 
Babć i  Dziadziusiów. Na twa-
rzach dostojnych, licznie zgro-
madzonych gości malował się 
uśmiech, a  ukradkiem ocierane 

łzy świadczyły o  wielkim wzru-
szeniu i  zadowoleniu z  ukocha-
nych wnuków. Na zakończenie 
dzieci złożyły swoim Babciom 
i  Dziadkom życzenia oraz wrę-
czyły własnoręcznie przygo-
towane upominki. Następnie 
zaprosiły ich na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez Rodzi-
ców.

Finał Roku 
Kolbergowskiego
W  sobotę 24 stycznia obchody 
Roku Kolbergowskiego zakoń-
czyło Muzeum Wsi Radomskiej. 
Uroczystość zorganizowana zo-
stała w  siedzibie przysuskiego 
Domu Kultury. Uczestniczy-
ła w  niej Bożenna Pacholczak 
wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Mazowsza, która osobom szcze-
gólnie zaangażowanym w  orga-
nizację Roku Kolbergowskiego 
wręczyła dyplomy z  podzię-
kowaniami od Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 
W gronie wyróżnionych z Przy-
suchy znaleźli się Tadeusz To-
masik – Burmistrz GiM, Leszk 
Wamil – Przewodniczący Rady 
GiM VI kadencji, Marian Nie-
mirski, Edward Pawlik przysu-
ski publicysta i literat, Mirosław 
Pilipczuk dyrektor przysuskie-
go Domu Kultury, Jerzy Kwaś-
niewski prezes Towarzystwa 
Kulturalnego im. Oskara Kol-
berga w  Przysusze, Małgorzata 
Bednarska dyrektor ZS im. L. 
Skowyry w  Przysusze, Marian 

Grzegorczyk prezes i  Barbara 
Urantowska wiceprezes Ban-
ku Spółdzielczego w  Przysusze. 
Podziękowanie od Marszałka 
otrzymał także Marek Szcze-
panik autor rzeźby „Ławeczka 
z Kolbergiem”.
Spotkanie uatrakcyjniły występy 
Zespołu Śpiewaczego Gołcune-
cki z  kapelą Piotra Gacy i  braci 
Pańczaków, Adama Struga – 
śpiewaka i instrumentalisty oraz 
Marii Pomianowskiej z  zespo-
łem, prezentującej utwory z  al-
bumu „Z Kolbergiem po Afryce 
i Azji. Multi Culti Orkiestra Ma-
rii Pomianowskiej. Make music 
not war”.
W  2014 roku minęło 200 lat od 
urodzin Oskara Kolberga. Z  tej 
okazji na terenie gminy i  mia-
sta Przysucha zorganizowanych 
było wiele spotkań o  charakte-
rze kulturalnym, edukacyjnym, 
promocyjnym i  wydawniczym. 
Przypominamy je w  skrócie na 
stronie 12 niniejszego wydania.

KALENDARZ
IMPREZ

I UROCZYSTOŚCI 
W GMINIE KLWÓW

W 2015 R.

Halowy Turniej w Piłce Nożnej – 22 lutego
Gala Walentynkowa – 14 lutego

Turniej Tenisa Stołowego – marzec
Mistrzostwa Gminy w Strzelectwie Sportowym – 

kwiecień
Spotkanie Założycielskie OZPP – 12 kwietnia

Gminny Dzień Strażaka – maj
Mistrzostwa Gminy w Biegach – maj

Gminny Dzień Dziecka – czerwiec
Festyn Rodzinny – czerwiec

Rozpoczęcie sezonu kajakowego – czerwiec
Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej – lipiec

Wyścig Kolarski – lipiec
XI Święto Papryki – 15 sierpnia

Festyn dla Osób Niepełnosprawnych – sierpień
Zakończenie sezonu kajakowego – wrzesień
Obchody Święta Niepodległości – listopad

Wigilia dla samotnych – grudzień
Mistrzostwa Gminy w Koszykówce – grudzień
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Mariówka w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
„Wybory Samorządowe 2014 – Sprawdzam!”
Wybory samorządowe, które 
w  listopadzie 2014r odbyły się 
w  naszym kraju, to wydarzenie 
z  reguły nie wzbudzające szer-
szego zainteresowania ze strony 
młodzieży w  wieku gimnazjal-
nym nie biorącej przecież jesz-
cze udziału w  głosowaniu. Na 
szczęście są jednak i tacy młodzi 
ludzie, którym sprawy lokalne 
i  samorządność leżą na sercu, 
bo przecież wszyscy odczuwamy 
skutki decyzji władz, które wyła-
niane są drogą wyborów.
Wśród takich młodych i  aktyw-
nych obywateli znalazły się trzy 
uczennice klasy III mariowskie-
go gimnazjum: Sylwia Augu-
styniak, Aleksandra Modrze-
cka i  Aleksandra Kutyba, które 
pod kierunkiem p. Małgorzaty 
Wawrzyńczak-Pawul zgłosiły 

swój udział w  ogólnopolskim 
projekcie edukacyjnym dla 
młodzieży pt.: „Wybory Samo-
rządowe 2014 – Sprawdzam!”. 
Jego celem było przeprowadze-
nie i  opublikowanie wywiadów 
z  kandydatami na radnych oraz 
członków organów zarządu jed-
nostek samorządu terytorialne-
go wszystkich szczebli przed wy-
borami samorządowymi w 2014 
roku. Dziewczęta przeprowadzi-
ły łącznie 14 wywiadów z  kan-
dydatami na różne stanowiska 
administracji lokalnej, z których 
8 zamieszczonych zostało na 
specjalnej platformie projektu. 
Rozmowy z  kandydatami były 
nowym, ciekawym doświadcze-
niem, uczennice zdobyły cenne 
umiejętności społeczne, rozwi-
jając skuteczną komunikację, 

autoprezentację, a  także własny 
dziennikarski warsztat. Jednym 
z  kandydatów, który bardzo 
chętnie udzielił wywiadu jest 
obecny Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Przysucha, pan Tadeusz To-
masik.
Nasze gimnazjalistki dołączy-
ły do grona 430 uczestników – 
ambasadorów projektu, a  nasz 
zespół Mariówka 2014 zajął 12 
miejsce wśród 83 innych zespo-
łów biorących udział w  projek-
cie. 18 grudnia 2014 r. w gmachu 
Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego uczestniczyły w uro-
czystej Gali Finałowej Projektu, 
w trakcie której odbyło się pod-
sumowanie, a  uczestnicy otrzy-
mali certyfikaty uczestnictwa 
i  nagrody. Jak zostało powie-
dziane na zakończenie spotka-

nia: „Dla nas, dla wyborców oraz 
kandydatów wszyscy jesteście 
zwycięzcami!” I  tak jest w  rze-
czywistości, bo zaangażowanie 

to pierwszy krok na drodze do 
budowania społeczeństwa oby-
watelskiego i  popularyzacji de-
mokracji uczestniczącej.

WOŚP w ZSS Klwów
11 stycznia 2015 roku już po 
raz 23 zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Uczniowie 
z Zespołu Szkół Samorządowych 
w Klwowie po raz kolejny przy-
łączyli się do wspólnej kwestury. 
Szkolnych wolontariuszy można 
było spotkać nie tylko na ulicach 

Klwowa, ale także w  Sadach, 
Odrzywole, Nieznamierowicach 
oraz w  Potworowie. Pieniądze 
były zbierane w  szlachetnym 
celu na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla podtrzymania wyso-
kich standardów leczenia dzieci 
na oddziałach pediatrycznych 

i  onkologicznych oraz dla god-
nej opieki medycznej seniorów. 
Mimo brzydkiej pogody młodzi 
wolontariusze z  uśmiechami 
na twarzach wytrwali do koń-
ca i  dzięki hojnym darczyńcom 
udało się zebrać prawie 6500 zł.

Karnawał to wyjątkowy czas 
charakteryzujący się dużą daw-
ką radości, hucznych zimowych 
balów i  zabaw oraz kolorowego 
szaleństwa. W  tym czasie orga-
nizowane jest mnóstwo imprez 
przy akompaniamencie głośnej 
i  energicznej muzyki. Karnawał 
to także nieodłączny element 
dzieciństwa na który dzieci cze-
kają aż do grudnia. Jest on atrak-
cyjną i bardzo lubianą przez dzie-
ci formą rozrywki, dostarcza im 
wielu przeżyć, radości i zadowo-
lenia. Dnia 15 stycznia w „Przed-

szkolu Marzeń” odbył się bal 
karnawałowy na którym dzieci 
wcieliły się w  postacie z  róż-
nych bajek: Bob Budowniczy, 
Pszczółka Maja, Słoń Trąbalski, 
nie zabrakło także księżniczek, 
wróżek, biedronek, piratów, su-
permanów i  tygrysków. Dzieci 
bawiły się tańcząc przy muzy-
ce, biorąc udział w  konkursach 
nagradzanych słodkościami. 
Przedszkolaki pląsały przy zna-
nej „Lambadzie”, „Kaczuchach”, 
„Krasnoludkach”, „Jedzie po-
ciąg” oraz „Pluszowy Miś”. 

Wielką niespodzianką na balu 
okazała się wizyta Świętego Mi-
kołaja, który obdarował dzieci 
prezentami pełnymi słodkości. 
Do domu przedszkolaki wracały 
we wspaniałych humorach, dzie-
ląc się z rodzicami swoimi prze-
życiami. Zajęcia przedszkolne 
prowadzone są w  ramach pro-
jektu „Przedszkole marzeń” 
współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, którego Beneficjentem 
jest Stowarzyszenie Oświatowe 
Gminy Klwów.

Karnawał w przedszkolu
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Sulgostowie
Aż 11 członków liczyć bę-
dzie młodzieżowa forma-
cja powstała przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w  Sulgostowie. Uroczyste 
ślubowanie najmłodszych 
druhów odbyło się pod-
czas Walnego Zebrania 
jednostki.
Walne Zebranie członków OSP 
w  Sulgostowie odbyło się 31 
stycznia 2015 r. Oprócz straża-
ków w  spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele lokalnych władz 
oraz młodzi druhowie. Pod-
czas zebrania Prezes OSP Jan 
Janczewski podsumował dzia-
łalność jednostki w  2014 roku. 
Nakreślone zostały ponadto 
plany działalności w  kolejnym 
roku oraz poruszono aktual-
ne sprawy i  problemy związa-
ne z  działalnością jednostki. Po 
części sprawozdawczej nastąpiło 
uroczyste ślubowanie i  wręcze-
nie legitymacji członkom Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Włączenia w  szeregi strażaków 
dokonał Komendant Gminny 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w  Klwowie Zdzisław 
Jastrzębski. Młodzi druhowie 
ślubowali: „ze wszystkich sił słu-
żyć naszej Ojczyźnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej ofiarną pracą 
w  szeregach Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej przyczyniać 
się do ochrony życia i mienia jej 
Obywateli oraz ich dorobku kul-
turalnego i  materialnego przed 
pożarami i  innymi klęskami ży-
wiołowymi. Ślubuję przestrzegać 
postanowień Statutu OSP i  Re-
gulaminu Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę 
pożarniczą, postępować uczci-
wie, wykonywać sumiennie pole-
cenia przełożonych i być wzorem 
w  przestrzeganiu zasad ochrony 
przeciwpożarowej.” Działalność 
w MDP to nie tylko akcje zwią-
zane z  ochrona przeciwpożaro-
wą, ale również troska o  dobre 
imię OSP. Uczniowie będący 
członkami drużyny swoją posta-
wą powinni być przykładem dla 
innych, są obowiązani do osią-
gania jak najlepszych wyników 
w nauce i wzorowego wypełnia-
nia swoich obowiązków.

R e k o n s t r u k c j a 
h istor yczna
W styczniu, w Zespole Szkół Sa-
morządowych w Klwowie, odby-
ła się niecodzienna lekcja histo-
rii – na zaproszenie nauczycieli 
historii gościła u nas Grupa Ar-
tystyczna – ,,Rekonstrukto”, 
która przedstawiła widowisko 
historyczne – ,,Życie i  kultura 
w średniowieczu”.
Aktorzy przybliżyli uczniom 
zwyczaje i  kulturę epoki, opo-
wiedzieli interesujące historie 
i  legendy dotyczące średniowie-
cza. Ponadto w programie było: 
pasowanie na rycerza, próba 
,,ciężkiego miecza” oraz prze-
gląd ekwipunku i  uzbrojenia 
średniowiecznego rycerza, który 
zakuty w zbroję, nie szczędził sił 
aby walczyć w obronie ojczyzny 
i honoru.
Odbyła się również prezentacja 

mody i  obyczajów. Całość do-
pełniły widowiskowe pojedynki 
rycerzy, w  których wcielili się 
również uczniowie naszej szko-
ły. Największym aplauzem doce-
niono pojedynek stoczony przez 
„rycerzy” o  ,,względy” damy. 
Ciekawość wzbudziła prezen-
tacja praw obowiązujących 
w  średniowieczu, a  szczególnie 
karanie poprzez ,,zakuwanie 
w  dyby”. Rekonstrukcji towa-
rzyszyła duża kolekcja broni 
i rekwizytów z epoki. Uczestnicy 
widowiska mogli dotknąć rekwi-
zytów oraz przymierzyć stroje 
charakterystyczne dla średnio-
wiecza.
Dzięki takim zajęciom nauka hi-
storii staje się o wiele łatwiejsza 
i bardziej ciekawa.

Agnieszka Kośka i Bożena Korycka

Jak karnawał, to karnawał…
Styczeń jest tradycyjnie miesią-
cem bali karnawałowych, to czas 
wspaniałej, radosnej zabawy.
W  niedzielę 18 stycznia w  Pub-
licznej Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w  Kłudnie 
odbyła się zabawa choinkowa, 
w której uczestniczyli uczniowie 
klas I  –VI oraz przedszkolaki 
z  oddziału przedszkolnego. Bal 
został zorganizowany przez Dy-
rekcję Szkoły oraz Radę Rodzi-
ców. Do przygotowań włączyli 

się również nauczyciele i dzieci. 
Górny korytarz już wcześniej 
udekorowany przez uczniów 
zamienił się w  prawdziwą salę 
balową. Karnawałowe maski, 
kolorowe światełka, profesjo-
nalne oświetlenie i  dźwięki naj-
większych przebojów prezento-
wanych przez DJ-a  – wszystko 
to wprawiło uczestników w  wy-
śmienity, radosny nastrój. Nie-
którzy dedykowali swoim na-
uczycielom i  wychowawcom 

a  także koleżankom i  kolegom 
ulubione przeboje. Podczas 
wieczoru nie zabrakło również 
smacznej kolacji przygotowanej 
przez rodziców. Dzieci otrzyma-
ły także słodkie upominki.
Bal dostarczył dzieciom i ich ro-
dzicom wielu przyjemnych wra-
żeń. Był to mile spędzony czas 
a  zarazem wspaniała integracja 
ze szkołą.. Dzieci i rodzice poka-
zali , że chcą i potrafią się dobrze 
bawić.
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Przewodniczący Rady Programowej Związku – Piotr Papis

Wzór deklaracji Członkowskiej Związku 

Ogólnopolski Związek Producentów Papryki Polskiej 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Dane Członkowskie 

Imię i nazwisko:   

PESEL :  

Miejscowość:  

Kod:  

Ulica:  

Nr domu:  

e-mail:  

Telefon:  

Deklaracja przystąpienia 

 

Niniejszym deklaruję chęć  przystąpienia do Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki Polskiej w 
charakterze członka zwyczajnego. 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw 
publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów zobowiązuję się przestrzegać.  

Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 
poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów 
związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych . 

 

Data i podpis : 

 

 

 

 

Ogólnopolski Związek Producentów 

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 prawda – 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  straj-
ków tylko duże i zorganizowane 
grupy producentów są w  sta-
nie walczyć o  prawa rolników. 
Bardzo istotne jest zatem, 
aby zasięg związku i  ilość 
jego członków była jak 
największa. – Tylko mocne 
i  zrzeszające wielu producen-
tów organizacje mogą mieć re-
alny wpływ na kształtowanie się 
rynku owoców i warzyw – pod-

kreśla, działający od wielu lat 
dla dobra rolników i promujący 
paprykę Przewodniczący Rady 
Programowej Związku, Wójt 
Gminy Klwów Piotr Papis.
Spotkanie założycielskie związ-
ku odbędzie się w Hali Spor-
towej Arena Klwów, ul. 
Przysuska 4 w  Klwowie 
dnia 12 kwietnia 2015 
roku o  godzinie 15:00. 
Planowaną siedzibą władz 
związku jest Radzanów. 
Podczas spotkania omówiony 
zostanie statut organizacji, pod-
jęte zostaną decyzje dotyczące 
działalności związku oraz wy-
brane zostaną jego władze.
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Papryki Zaprasza Cele związku:
1. reprezentowanie i  obrona interesów zawodowych oraz praw 

producentów papryki oraz innych warzyw i owoców,

2. podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw 
prawnych, ekonomicznych i  organizacyjnych dla umocnienia 
polskich producentów papryki oraz innych warzyw i  owoców 
oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej

3. inicjowanie zmian norm prawnych dotyczących działalności 
w zakresie produkcji papryki oraz innych warzyw i owoców

4. upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej 
i  prawnej związanej z  produkcję papryki oraz innych warzyw 
i owoców

5. działania wspierające rozwój gospodarczy branży związanej 
z produkcją papryki oraz innych warzyw i owoców w tym rozwój 
przedsiębiorczości

6. działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę 
środowiska naturalnego

7. działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów 
i współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami

8. pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu 
krajowego

9. działalność promująca zatrudnianie i  aktywność zawodową 
społeczności wiejskiej

10. działanie na rzecz rozwoju i  integracji wspólnot lokalnych, 
samorządności i społeczeństwa obywatelskiego

11. działania promujące spożywanie warzyw owoców i  zdrowe 
odżywianie.
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K apl ice  pa r a f i i  K lwów  –  d aw n iej  i   d ziś
[cz ęś ć  d r uga]
W  drugiej części artykułu o  ka-
plicach parafii Klwów zatrzy-
mamy się z historyczną refleksją 
nad kaplicami wciąż istniejący-
mi i spełniającymi swoje podsta-
wowe funkcje religijne. Mowa tu 
o  kaplicy w  Domu Zakonnym 
Sióstr Służek NMP Niepokalanej 
w Klwowie i kaplicy na Borowi-
nie.

KAPLICA W  DOMU ZA-
KONNYM SIÓSTR SŁUŻEK 
NMP NIEPOKALANEJ
Siostry Służki pojawiły się 
w  Klwowie w  roku 1889, za 
sprawą ówczesnego proboszcza 
ks. Karola Szczepańskiego. Po-
czątkowo Siostry zamieszkały 
w drewnianym domu położonym 
po południowej stronie kościoła 
parafialnego, który uległ znisz-

Siczka. W uroczystości tej wzięli 
udział także proboszcz klwowski 
ks. Czesław Kołtunowicz, pro-
boszcz parafii Sady ks. Marian 
Warzycki, wikariusz klwowski 
ks. Edwrad Swat, Matka Gene-
ralna Zgromadzenia Sióstr Słu-
żek NMP Niepokalanej s. Maria 
Floryn, oraz siostry Janina Cy-
bust i Halina Włodowska.

KAPLICA W BOROWINIE
Drugi ze wspomnianych kościół-
ków znajduje się w  Borowinie 
(nazwa urzędowa Waliska – na-
dana w 1783 roku przez dawnego 
właściciela Borowiny Bazylego 
Walickiego, wojewodę generała 
ziem rawskich). Kościółek ten 
pod wezwaniem św. Krzyża, oto-
czony lasami, z trudnym do nie-
dawna dojazdem, służy do dziś 
wiernym. Spełnia rolę kaplicy 
dojazdowej, filii parafii Klwów, 

szczególnie zewnętrzny nie uległ 
zmianie. Większego remontu 
doczekał się dopiero w  latach 
1984–1985, dzięki staraniom 
proboszcza klwowskiego ks. 
Bronisława Kaszuby. Obecnie 
kościółkiem opiekuje się para-
fia Klwów, sprawowana jest tam 
cotygodniowa niedzielna msza 
święta i  dwa odpusty – 6 sierp-
nia w  Przemienienie Pańskie 
i w drugi dzień Zielonych Świąt. 
Chociaż pierwotnie odbywał 
się tu tylko odpust z  wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu 
w  drugi dzień Zielonych Świąt. 
Co ciekawe w  1850 roku Kon-
systorz Diecezji Sandomierskiej 
zakazał odpustów i zamknął ka-
plicę, z powodu licznych bijatyk 
które towarzyszyły borowińskim 
odpustom. Nie wiemy, kiedy 
znów kościółek został otwarty 
dla wiernych.
Odwiedzając kaplicę na Boro-
winie warto zwrócić uwagę nie 
tylko na piękny ołtarz, czy krzyż 
wiszący przy wejściu głównym 
do kaplicy (związany z  uzdro-
wieniem bł. o. Honorata Koź-
mińskiego), ale przede wszyst-
kim na zabytkowe, zniszczone 
niestety, organy znajdujące się 
nad wejściem głównym. Organy 
te pochodzą z kościoła w Micha-
łowicach (powstały około 1759 
roku, budowniczy nie został 
ustalony) i  zostały przeniesio-
ne na Borowinę najprawdopo-
dobniej w  1891 roku, co ponie-
kąd potwierdza zapis w Gazecie 
Świątecznej nr 668 z  1893 roku 
– „Borowina. Boniecki ze Świdna 
ofiarował tu stare organy z  koś-
cioła w Michałowicach, Hartman 
przerobił je starannie i niedrogo”. 
Opis szczegółowy tegoż instru-
mentu można znaleźć w książce 
Marii Szymanowicz „Zabytkowe 
Organy w  Województwie Ra-
domskim” (Warszawa 1998, s. 
65-67).
Z  Borowiną łączą się także losy 
znanych kapłanów. To tu w  la-
tach trzydziestych XX wieku 
ks. Józef Jarzębowski zorgani-
zował pierwszy wakacyjny obóz 
Sodalicji Mariańskiej. Tutaj też 
ostatnie lata swego kapłańskiego 
życia spędził ks. Alojzy Majew-
ski (1869-1947), kapłan diecezji 
warmińskiej, misjonarz w  Ka-
merunie, założyciel Pobożnego 
Stowarzyszenia Misyjnego na 
ziemiach polskich, mistrz nowi-
cjatu, założyciel i  redaktor Wy-
dawnictwa Księży Pallotynów. 
Na Borowinę trafił z  Tomczyc, 
gdzie przebywał w  czasie wojny 
w swoich przyjaciół państwa Bo-
nieckich. Dokładnie w  połowie 
1941 r. ks. Majewski przeniósł 
się na Borowinę do państwa Bo-
ruckich, gdzie obsługiwał w cza-
sie okupacji miejscową kaplicę, 
przeznaczając swe oszczędności 
na jej remonty i  funkcjonowa-
nie. Zbudował nową wieżę i ka-
pliczkę poświęconą Matce Bożej. 

Oprócz miejscowego duszpa-
sterstwa i  katechizacji, pomagał 
Ojcom Kapucynom w  Nowym 
Mieście. Po zakończeniu wojny, 
mimo propozycji prowincjała 
ks. Jana Maćkowskiego zamiesz-
kania w jednym z domów pallo-
tyńskich, chciał zakończyć życie 
na Borowinie, gdzie też zmarł 12 
listopada 1947 roku.
Na zakończenie krótkiego rysu 
historycznego tejże borowiń-
skiej kaplicy przytoczyć można 
fragment wspominanego już 
artykułu z miesięcznika geogra-
ficzno-etnograficznym „Wisła” 
z  1903 roku, który dotyczy ros-
nącej tuż obok „świętej sosny”: 
„(…) rosnąca nieopodal kościół-
ka odwieczna sosna, pamiętająca 
wedle zapewnień miejscowego 
leśniczego p. Smolińskiego, cza-
sy Kazimierza Wielkiego, ma 
uschnięty pierwotny pień, lecz 
z  korzenia wyrosła odnoga, po-
tężnie wybujała i  szeroko rozło-

Dom Zakonny Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Klwowie (stan na rok 2007)

Kościółek na Borowinie (stan na rok 2009)

Kościółek na Borowinie (stan na rok 2009)

Kościółek na Borowinie, w: „O kościółku na Borowinie”, Wisła. Miesięcznik geograficzno-etno-
graficzny, t. 17 (1903), z. 5, s. 595

żyła swe zwieszające się do samej 
prawie ziemi, przepyszne konary. 
Na pniu widoczne są ślady, jakby 
pochodzące od uderzeń topora, 
które według wierzenia miejsco-
wego ludu, nigdy nie zaginą. Zy-
skały one sośnie miano cudownej, 
a  ludowe podanie głosi o  nich, 
jak następuje: Dawno, hej! Daw-
no, jak i najstarsi nie pamiętają, 
przykazał dziedzic Borowiny sos-
nę ściąć na ogień, czy też wedle 
obrządku. Ano i poszedł taki, co 
to najmocniejszy drwal, żeby to 
niby tę sosnę ścinać. Ale co ino 
dziabnie toporem w pień – topo-
rzysko z  ręki – hyc! Morduje się 
i morduje i nijak uradzić tej soś-
nie nie może; kieby kijem w żela-
zo stukał. Aż i ozmyślił se, że to 
jest przykazanie Boże i  pomod-
liwszy się pięknie Jezusiczkowi 
i  tej Najświętszej Panience, po-
szedł i  rozgłosił to zdarzenie na 
chwałę Panu Bogu”.

Łukasz Grzegorczyk

czeniu podczas walk austriacko-
-rosyjskich 21 czerwca 1915 
roku (bezpośrednią przyczyną 
był pożar, który strawił niemal 
cały Klwów). Siostry opuściły 
Klwów, jednak już w 1917 r. na 
usilną prośbę parafian przybyła 
do Klwowa s. Stefania Konrada 
Szulborska z misją odbudowania 
placówki. Z powodu braku fun-
duszy postanowiono przewieźć 
stary drewniany dom z  Niezna-
mierowic, co z pomocą parafian 
udało się zrobić. Ta sama s. Ste-
fania w 1937 r. postanowiła roz-
począć budowę nowego, muro-
wanego, jednopiętrowego domu 
zakonnego. Prace trwały bardzo 
długo, wpierw przeszkodą oka-
zała się wojna (1939-1945), po-
tem system władzy w Polsce Lu-
dowej. W wybudowanym domu, 
oprócz części mieszkalnej zna-
lazło się także miejsce na małą 
domową kaplicę pod wezwa-
niem Matki Bożej Różańcowej. 
Została ona poświęcona 16 maja 
1992 roku przez ks. bpa Stefana 

choć przez wiele lat opiekowali 
się nim Ojcowie Kapucyni z No-
wego Miasta nad Pilicą. Z relacji 
ks. Jana Wiśniewskiego dowia-
dujemy się, że w 1650 roku Ag-
nieszka Łakoma w miejscowości 
Borowina wystawiła kościółek 
św. Krzyża i  kosztem 1500 zł. 
ufundowała przy nim preben-
dę, którą potwierdził arcybiskup 
Maciej Łubieński. Nieco inne, 
rozbieżne więc informacje na 
temat założenia kaplicy podane 
zostały w  miesięczniku geogra-
ficzno-etnograficznym „Wisła” 
z  roku 1903 (tom 17, zeszyt 5, 
s. 594-595). Czytamy tam, że 
kościółek ten został zbudowa-
ny w  ostatnich latach panowa-
nia Władysława Jagiełły w  1432 
r. przez mieszczan klwowskich 
Adama i  Ewę Łakomych. Kwe-
stia zaistniałej rozbieżności nie 
została do tej chwili przeze mnie 
wyjaśniona.
Położony wśród rozległych bo-
rów, ocieniony przez liczne 
drzewa kościółek borowiński 
niemal przez wieki pozostał taki 
sam. Niewiele razy był moder-
nizowany, stąd jego wygląd, 
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U PR AWA  PA PRY K I  W   N I E O G R Z E WA N YC H  T U N E L AC H
Luty – początek wysiewu 
nasion i produkcja rozsa-
dy
W  numerze styczniowym w  ze-
stawieniu tabelarycznym przed-
stawiliśmy większość odmian 
papryki obecnie dostępnych 
w handlu.
Zasady doboru odmian pod 
kontem możliwości zastosowa-
nia w  gospodarstwie opisaliśmy 
w numerze grudniowym.
W  Polsce paprykę do produkcji 
w nieogrzewanych tunelach folio-
wych zazwyczaj należy wysiewać 
w okresie 25 luty – 15 marca.
Poniżej podajemy zasady doty-
czące produkcji rozsady warzyw 
ciepłolubnych takich jak: papry-
ka, pomidor oraz oberżyna.
Ponieważ gatunki te należą do 
rodziny: Solanaceae = psianko-
watych i mają podobne wymaga-
nia w  trakcie produkcji rozsady 
przedstawimy je łącznie.
Produkcję rozsady ogórków i cu-
kinii a  także fasolki szparagowej 
przedstawimy w numerze marco-
wym.
Przed wysiewem nasion więk-
szość producentów zaopatruje się 
w  specjalistyczne podłoża stoso-
wane do wysiewu warzyw. Podło-
ża polecane do wysiewu są obec-
nie oferowane przez większość 
firm oferujących podłoża torfowe 
oraz podłoża z  kokosu. W  han-
dlu dostępne są także mieszaniny 
torfu z  kokosem oraz z  innymi 
materiałami rozluźniającymi ta-
kimi jak np. perlit. Podłoża te po-
siadają odpowiednią granulację 
oraz właściwą do wysiewu roślin 
zasobność w  makro i  mikroele-
menty oraz ustabilizowane pH 
w  zakresie 5,5-6,5 co odpowiada 
zapotrzebowaniu papryki, ober-
żyny oraz pomidora.
Należy zaznaczyć, że specjali-
styczne podłoża do wysiewu po-
siadają odpowiednią drobną i wy-
równaną granulację co powoduje 
ujednolicenie wilgotności danego 
podłoża oraz pozwala na uzyska-
nie wysokiej i  stabilnej jego wil-
gotności. Podłoża takie zazwyczaj 
lepiej absorbują wodę ale nie na-
leży doprowadzać do ich nad-
miernego przeschnięcia bowiem 
nadmiernie wyschnięte mogą już 
nigdy nie odzyskać właściwych 
parametrów wilgotności. Stąd 
podłoże polecane do wysiewu, 
które uległo przeschnięciu nadaje 
się jedynie do wyrzucenia.
Podłoża stosowane do wysiewu 
podlewamy rzadko, a  jednocześ-
nie równomiernie. Właściwym 
jest następujący sposób oceny ich 
wilgotności oraz podlewania.
Po napełnieniu skrzynki wysiew-
nej podłożem i  jego właściwym 
ubiciu podłoże wysiewne należy 
obficie podlać 2 krotnie w odstę-
pie 1 godziny. Po odcieknięciu 
i  odczekaniu kolejnej godziny 
skrzynkę wysiewną dokładnie 
ważymy. Uzyskana waga świad-
czy o 90% nawilgoceniu podłoża. 

Kolejny raz podłoże podlewamy 
nie wcześniej niż skrzynka utraci 
10% wagi co stanowi 80% nawil-
gocenia podłoża. W  ten sposób 
prawidłowo podlewane podłoże 
będzie utrzymywało wilgotność 
w  granicach 80-90% Co pozwo-
li na uzyskanie optymalnych 
wschodów nasion.
Wszyscy producenci, którzy do 
wysiewu stosują podłoże uniwer-
salne lub własne mieszanki tor-
fowe powinni pamiętać aby do 
wysiewu podłoża takie starannie 
przesiewać na sitach o  oczkach 
0,5-0,8 cm w celu uzyskania jed-
nolicie drobnego podłoża pra-
widłowego dla wysiewu nasion.
Przygotowanie skrzynek 
wysiewnych i  multipla-
tów
Skrzynki stosowane do wysiewu 
nasion lub multiplaty o  oczkach 
2x2 lub 3x3cm powinny być nowe 
lub starannie wymyte i zdezynfe-
kowane. Do mycia i  dezynfek-
cji stosujemy zazwyczaj roztwór 
podchlorynu sodu lub ACE spo-
rządzony wg zasady 10 ml pre-
paratu na 10 litrów wody. Po 
umyciu, szorowaniu i dezynfekcji 
skrzynek należy je starannie wy-
płukać i wywietrzyć tak aby pozo-
stałości chloru nie były dla mło-
dych siewek parzące i szkodliwe.
Suche skrzynki wysiewne lub 
multiplaty napełniamy podło-
żem, które zostało nawilżone 
dobę wcześniej. Podłoże przed 
nawilżeniem należy starannie 
wymieszać i  napowietrzyć. Nale-
ży stosować zasadę aby mieszać 
partie nie mniejsze niż 5 wor-
ków podłoża. Zasada ta pozwoli 
na uzyskanie większego ujed-
nolicenia oraz pozwoli uniknąć 
ewentualnych błędów jakie mo-
gły powstać w  trakcie produk-
cji i  konfekcjonowania podłoża 
przez producentów.
Przygotowanie do wysie-
wu
Skrzynki wysiewne zasypujemy 
podłożem do pełna a  następnie 
podłoże dociskamy tak aby rów-
na jego powierzchnia znajdowała 
się około 1 cm od górnej krawę-
dzi skrzynki. Dociśniecie podłoża 
powinno być wykonywane np. 
przy użyciu nowych lub czystych 
pac malarskich lub deseczek. 
Multiplaty zazwyczaj wypełnia-
my po brzegi i jedynie lekko ubi-
jamy.
W tak przygotowane podłoże wy-
siewamy nasiona.
Siew nasion
Nasiona wysiewamy w multiplaty 
pojedynczo do każdej komórki. 
W  skrzynki wysiewne nasiona 
siejemy zazwyczaj w rzędy odda-
lone co 4-5 cm tak aby nasiona 
wypadały co 2-3 cm lub punkto-
wo z  zastosowaniem szablonów 
przygotowanych odpowiednio 
dla danej wielkości skrzynki z na-
wierconymi otworami o  rozsta-
wie 3x3 lub 4x4 cm.

Nie należy wysiewać nasion na-
zbyt gęsto ponieważ młode siewki 
zaraz po wschodach na nadmier-
ne zagęszczenie reagują szybkim 
wyciąganiem części podliścienio-
wej oraz spowolnieniem dalszego 
wzrostu.
Po wysiewie nasiona należy przy-
kryć podłożem o warstwie około 
0,5 cm i delikatnie nacisnąć.
Po wysiewie nasiona należy sta-
rannie i  obficie podlać. Niepra-
widłowym jest częste zraszanie 
górnej warstwy podłoża bo pro-
wadzi to do zaduszenia nasion. 
Nasiona  należy podlewać a  nie 
zraszać.
Górnej warstwy nie wolno silnie 
ugniatać jak również nie wolno 
pozostawić luźnej.
Nadmiernie ubita warstwa górna 
prowadzi do zaduszenia nasion 
i braku możliwości ich oddycha-
nia w  przypadku podłoża zbyt 
mokrego. Warstwa górna zbyt 
luźna prowadzi do zbyt szybkie-
go przesychania nasion, prowadzi 
do nierównomiernych wschodów 
oraz utrudnia lub uniemożliwia 
zdejmowanie okrywy nasiennej 
przez młode siewki.
Stosowanie zbyt grubej warstwy 
okrywowej powoduje opóźnie-
nie wschodów nasion, nierów-
nomierne wschody nasion nie 
kalibrowanych (pierwsze wscho-
dzą rośliny z  nasion grubych) 
a  czasem nawet brak wschodów 
i zaduszenie nasion w warunkach 
beztlenowych.
Zbyt cienka warstwa okrywy po-
woduje szybkie wysychanie na-
sion, nierównomierne wschody 
oraz nie zdejmowanie okrywy na-
siennej z młodych siewek.
Optymalne warunki dla wscho-
dów nasion pomidora, papryki 
i oberżyny:
Optymalna wilgotność podłoża 
to 85-95%
Optymalna wilgotność powietrza 
to 85-95%
Optymalna temperatura: 23-24 C
Dni krytyczne to 3-5 doba od wy-
siewu nasion a każdy nawet drob-
ny błąd w  tym czasie skutkuje 
zahamowaniem lub nieprawidło-
wościami w uzyskaniu prawidło-
wych wschodów nasion.
W  warunkach optymalnych 
wschody pojawiają się w zależno-
ści od partii nasion w  5-7 dobie 
widoczne jako kolankowanie sie-
wek.
Wschody roślin
W  momencie gdy obserwujemy 
50% siewek w  stadium kolanka 
podnosimy temperaturę danej 
partii nasion na okres 24 godzin 
do 25C co przyśpiesza wschody, 
wyrównuje je oraz ułatwia rośli-
nom zdejmowanie okrywy na-
siennej. W  tym czasie korzystne 
jest także lekkie zraszanie podło-
ża co 2-3 godziny tak aby ułatwić 
młodym rośliną wyjście z okrywy 
nasiennej. Po dobie temperaturę 
ponownie obniżamy do 23-24C.
W  momencie rozpoczęcia ko-
lankowania siewki powinny być 

wystawione na działanie światła 
przez co najmniej 12 godzin na 
dobę. A  następnie powinna na-
stąpić co najmniej 10 godzinna 
noc.
W  praktyce ogrodniczej zauwa-
żono, że młode rośliny pomido-
ra, papryki i oberżyny korzystnie 
reagują na doświetlanie siewek 
w  pierwszych 3 dobach przez 24 
godziny na dobę. Po 3 dobach 
musi nastąpić co najmniej 10 go-
dzinny okres nocy.
Od tego momentu stosujemy 
w ciągu dnia 24C a w nocy 22 C.
Doświetlanie siewek
Siewki produkujemy w  warun-
kach światła naturalnego w szklar-
niach lub przystosowanych mno-
żarkach lub w warunkach światła 
sztucznego w  przygotowanych 
komorach lub pomieszczeniach 
do produkcji rozsady. W  przy-
padku rozsady produkowanej 
w  warunkach światła sztuczne-
go należy zastosować tyle lamp 
aby na 12-16 m2 przypadało nie 
mniej niż jedno źródło światła 
o  mocy 600W. W  ogrodnictwie 
stosujemy specjalne żarówki typu 
Agro wytwarzające właściwe dla 
roślin spektrum światła. Żarówki 
powinny być montowane w  spe-
cjalnych oprawach i  posiadać 
odpowiednie czyste odbłyśniki 
co znacznie podnosi ich efektyw-
ność. Należy unikać stosowania 
opraw i  odbłyśników „domowej 
roboty”.
W  trakcie doświetlania rozsadę 
należy wietrzyć aby wprowadzać 
w  produkcji właściwą ilość tlenu 
nocami oraz właściwą ilość CO2 
w trakcie dnia lub doświetlania.
Pikowanie siewek
Zaczynamy w  14 – 15 dobie od 
wysiewu nasion. Pikowania nie 
należy opóźniać!! bo prowadzi to 
do zahamowania tempa wzrostu 
roślin a w konsekwencji prowadzi 
do leniwej pracy rośliny w trakcie 
produkcji. Siewki przetrzymane 
bez rozpikowania ponad 25-30 
dni od wysiewu zdecydowanie 
wyrzucamy....
Rośliny pikujemy w doniczki lub 
multiplatuy o  średnicy 8-10 cm. 
Po pikowaniu utrzymujemy przez 
dwie doby temperaturę dzień 
i  noc 24C. Po czym temperatu-
ry obniżamy do poziomu 22-23 
w ciągu dnia oraz 20-21 w nocy.

Stosowanie temperatur poniżej 
16 C jest wysoce nieprawidłowe 
i naganne.
Dokarmianie roślin CO2
W  nowoczesnych gospodar-
stwach siewki, pikówkę oraz roz-
sadę roślin dokarmia się w trakcie 
doświetlania lub w  pogodne dni 
dwutlenkiem węgla = CO2 w ilo-
ści zależnie od wieku roślin 1000-
1500g czystego CO2 na 1000m2 
mnożarki na dobę. Zabieg ten 
poprawia kondycję roślin i skraca 
okres produkcji rozsady.
Podlewanie
Prowadzimy wg zasady: 10% 
utraty masy podłoża = 1 podle-
wanie. Podlewanie zbyt częste 
małymi dawkami wody lub zbyt 
rzadkie dawkami dużymi jest nie-
prawidłowe.
Po około tygodniu po zapikowa-
niu rozsadę intensywnie zaczyna-
my wietrzyć. Z  czasem podlewa-
nie prowadzimy wg zasady 15% 
utraty wagi = jedno podlewanie
Pierwsze nawożenie roz-
sady
Należy przeprowadzić około 2 
tygodnie po zapikowaniu roślin 
w  formie nawożenia płynnego. 
W  tym celu stosujemy mieszan-
ki nawozów wieloskładnikowych 
o  wysokiej zawartości fosforu 
w stężeniu 0,3-0,5% ( 30-50g na-
wozów na 10 litrów wody ). Po-
dajemy taką dawkę roztworu aby 
obficie podlać rośliny. Nie nale-
ży nawozić rozsady nadmiernie 
przesuszonej a także rozsady pro-
dukowanej w chłodzie. Jeśli jakaś 
część rozsady nadmiernie prze-
schła to wpierw należy ją podlać 
samą wodą a  następnie podać 
roztwór nawozów.
Kolejne nawożenie rozsady pro-
wadzimy nie częściej niż co 2-3 
podlewania czyli zazwyczaj raz 
w tygodniu.
Dalsze zasady dotyczące produk-
cji rozsady papryki, oberżyny 
i pomidora podamy w marcu. Od 
marca dostępne będą także infor-
macje dotyczące produkcji ogór-
ka, cukinii i fasolki szparagowej.

Opracował
Tomasz Marasik
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Osiem godzin dziennie 
w jednej pracy dla jednego 
pracodawcy – to już przeszłość. 
I pracodawcy, i pracownicy 
chętniej wybierają inne 
rozwiązania
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BUSINESS
M A G A Z I N E

Dla kogo wsparcie?

W  ramach nowej perspek-
tywy UE środki będą kie-
rowane głównie na projek-
ty związane ze zdrowiem, 
biogospodarką, ekoener-
getyką, gospodarką od-
padami i  innowacyjnymi 
technologiami.
Nowa perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej 2014-2020 
stawia na intensywny rozwój 
działalności B+R+I  (badawczo-
-rozwojowej i  innowacyjnej). 
Jednak nie wszystkie branże 
i  sektory mogą liczyć na rów-
ną pomoc z  funduszy unijnych. 
Według autorów ostatniej edycji 
raportu „Rynek B+R+I w Polsce 
– wsparcie działalności badaw-
czo-rozwojowej i  innowacyjnej 
przedsiębiorstw”, przygotowa-
nego przez firmę doradczą Cri-
do Taxand oraz Polską Agencję 
Informacji i  Inwestycji Zagra-
nicznych, pod merytorycznym 
patronatem NCBR, preferowane 
będą branże wpisujące się w tzw. 
Krajową Inteligentną Specjaliza-
cję.
„Strategia Europa 2020” w  ra-
mach tzw. „Unii Innowacji” za-
kłada m.in. rozwijanie doskona-
łości i inteligentnej specjalizacji, 
zacieśnianie współpracy między 
uczelniami, społecznością ba-
dawczą i  biznesem, a  także od-
powiednie dostosowanie kra-
jowych procedur finansowania 
tak, aby zapewnić rozpowszech-
nianie się technologii na całe 
terytorium UE. W  Polsce te za-
łożenia znalazły odzwiercied-
lenie w  Strategii Innowacyjno-
ści i  Efektywności Gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020” oraz 
w  programie wykonawczym do 
niej, którego załącznikiem jest 
Krajowa Inteligentna Specja-
lizacja (KIS). Określa ona ob-
szary, na których powinno się 
koncentrować wsparcie z  fun-

duszy UE na lata 2014-2020. 
Z  perspektywy całego kraju są 
one związane ze zdrowiem, bio-
gospodarką, ekoenergetyką, go-
spodarką odpadami i  innowa-
cyjnymi technologiami. Z  kolei 
dla województw wyznaczane 
są one przede wszystkim w  ra-
mach Regionalnych Strategii 
Innowacji (RIS). Choć proces 
ich określania jeszcze nie został 
zamknięty, to najczęściej wska-
zywanymi w regionach obszara-
mi inteligentnej specjalizacji są: 
produkcja żywności i  przetwór-
stwo spożywcze, w drugiej kolej-
ności zdrowie, medycyna i reha-
bilitacja, a w trzeciej technologie 
informacyjno-komunikacyjne.

Trendy rozwojowe nowej 
perspektywy
Analizując dokumenty stra-
tegiczne dla Polski i  całej UE, 
można wskazać najbardziej 
prawdopodobne trendy rozwo-
jowe sektora B+R+I  w  Polsce. 
Z  uwagi na określenie KIS/RIS, 

Jak podaje raport, oraz większe 
znaczenie będzie także mia-
ła współpraca przedsiębiorstw 
z  jednostkami naukowymi. 
Wspólne przedsięwzięcia przed-
stawicieli obu tych środowisk 
będą premiowane przy udziela-
niu wsparcia ze środków pub-
licznych. Wspierany będzie roz-
wój, w  szczególności tzw. KKK 
czyli Krajowych Klastrów Klu-
czowych. Jest to nowa kategoria 
organizacji realizujących dzia-
łania z  zakresu B+R+I, którym 
przysługiwać będą preferencje 
przy ubieganiu się o  dofinanso-
wanie ze środków UE, w  szcze-
gólności w  zakresie działalno-
ści B+R+I, jak i  wsparcia dla 
działalności międzynarodowej. 
Status KKK będzie nadawany 
klastrom o  istotnym znacze-
niu dla gospodarki i  o  wysokiej 
konkurencyjności międzyna-
rodowej. „Dzięki pieniądzom 
z  nowej perspektywy budżetu 
europejskiego potężnie wzrośnie 
znaczenie współpracy przedsię-
biorstw z  placówkami badaw-
czo-rozwojowymi. Ich wspólne 
przedsięwzięcia będą premiowa-
ne ze środków publicznych. Jest 
to unikalna szansa dla polskiej 
gospodarki przeskoczenia tak 
trudnej do dziś pokonania ba-
riery innowacyjności”, komen-
tuje Sławomir Majman, prezes 
Polskiej Agencji Informacji i In-

pracy podmiotów innowacyj-
nych. Przygotowanie do wejścia 
na rynki międzynarodowe, opra-
cowanie planów i strategii, kam-
panie promocyjne to tylko część 
działań, na jakie firmy będą 
mogły otrzymać wsparcie w  ra-
mach programów operacyjnych. 
Z punktu widzenia przedsiębior-
cy najważniejsze przedsięwzię-
cia w nowej perspektywie to pro-
jekty badawczo-rozwojowe (tj. 
badania przemysłowe lub prace 
rozwojowe, w  wyniku których 
powstaje np. prototyp nowego 
produktu lub procesu/usługi, 
który jest gotowy do wdrożenia 
w  działalności gospodarczej), 
projekty innowacyjne, wdrażają-
ce wyniki prac badawczo-rozwo-
jowych, budowa lub rozbudowa 
centrów badawczo-rozwojowego 
oraz inwestycje prośrodowisko-
we związane z  ekoinnowacjami. 
Wszystkie one będą miały swo-
je odniesienie w  programach 
ogólnokrajowych, np. POIR, 
POIŚ, POPW, jak i  we wszyst-
kich regionalnych programach 
operacyjnych. Dofinansowanie 
na B+R+I  dostępne jest rów-
nież w  ramach instrumentów 
krajowych, zarówno w  formie 
dotacji, jak i  ulg podatkowych 
w  ramach „Programu wspiera-
nia inwestycji o  istotnym zna-
czeniu dla gospodarki polskiej 
na lata 2011-2020”, Specjalnych 
Stref Ekonomicznych czy ulgi 

spodziewać się można intensyw-
nego rozwoju wybranych branż, 
dla których przewidziane jest 
największe wsparcie finansowe 
w  nowej perspektywie. Co do 
zasady, projekty o  charakterze 
innowacyjnym, nie wpisujące 
się w  zakres krajowych lub re-
gionalnych inteligentnych spe-
cjalizacji, nie będą wspierane. 
Dla nich wzrośnie więc znacze-
nie planowanych zachęt fiskal-
nych. Tendencja do koncentracji 
wsparcia na wybranych dziedzi-
nach przejawia się także w stwo-
rzeniu możliwości uruchomienia 
programów sektorowych. Do tej 
pory w ofercie NCBR funkcjona-
ły programy sektorowe dla bran-
ży medycznej – Innomed oraz 
lotniczej – Innolot. Katalog ten 
może zostać w  najbliższym cza-
sie poszerzony o inne programy, 
m.in. dla branży motoryzacyj-
nej, farmaceutycznej czy też ICT.

westycji Zagranicznych.

Dofinansowania, ale
zwrotne
Nowa perspektywa finansowa 
UE 2014-2020 to także znaczne 
wzmocnienie roli instrumentów 
zwrotnych w stosunku do pomo-
cy w  formie dotacji. W  ramach 
projektów o  charakterze wdro-
żeniowym finansowanie bez-
zwrotne ma zostać w  znacznej 
mierze ograniczone do innowa-
cji przełomowych (radykalnych) 
i  społecznych. Wzrośnie nato-
miast znaczenie instrumentów 
zwrotnych oraz funduszy kapi-
tałowych typu PE/VC. Wzrost 
znaczenia polskiego sektora 
B+R+I  to także coraz większa 
widoczność polskich firm na 
rynkach zagranicznych. Wo-
kół innowacyjnych produktów 
i usług coraz częściej budowane 
są międzynarodowe sieci współ-

technologicznej na zakup nowej 
technologii w  postaci wartości 
niematerialnych i  prawnych. 
Obok programów pomocy ho-
ryzontalnej i  regionalnej przed-
siębiorcy będą też mogli ubiegać 
się o inne formy wsparcia, m.in. 
w  ramach Horyzontu 2020. Jest 
to program ramowy UE ukie-
runkowany na prowadzenie no-
watorskich badań i  innowacyj-
nych rozwiązań w ramach trzech 
obszarów priorytetowych: do-
skonała baza naukowa, wiodąca 
pozycja w przemyśle i wyzwania 
społeczne. W  większości przy-
padków wymagane jest, żeby 
dofinansowane projekty realizo-
wane były przez podmioty z  co 
najmniej trzech różnych państw, 
w  przypadku jednak nowego 
programu pt. Instrument SME 
zastosowano szereg uproszczeń 
dla małych i średnich firm. „Dla 
przedsiębiorstw inwestujących 
w  prace badawczo-rozwojowe, 
a  równocześnie potrafiących 
współpracować z  uczelniami 
wyższymi oraz instytutami ba-
dawczymi nadchodzi czas ol-
brzymiej szansy. W najbliższych 
latach wsparcie na B+R+I będzie 
ponad dziesięciokrotnie większe 
niż było w poprzedniej perspek-
tywie finansowej 2007-2013”. 
komentuje Michał Gwizda, Part-
ner w Crido Taxand.

Tekst Andrzej Ratajczyk, BUSI-
NESS MAGAZINE Styczeń (3) 2015

 Działalność in-
nowacyjną polskie 
p r z e d s i ę b i o r s t w a 
prowadzą wyjątko-
wo rzadko, jednak 
te firmy, które się 
na nią decydują, 
robią to w relatyw-
nie dużym wymia-
rze.

Medycyna wizytówką innowacyjnej polskiej gospodarki na świecie

Specjaliści z różnych dziedzin medycznych pokazują, że nadzwyczajne osiąg-
nięcia możliwe są pomimo trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia. 
Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej /KIG/, należy wykorzystywać i rozwijać 
potencjał najzdolniejszych naukowców i najlepiej zarządzanych placówek – 
ich sukces może przynieść korzyści całej gospodarce. „Przeciętny Polak, co 
w pełni zrozumiałe, widzi niemal wyłącznie bolączki systemu opieki zdrowotnej, 
a trudniej mu dostrzec, że w naszym kraju funkcjonują placówki, które mogą 
być powodem do dumy na skalę światową i stanowić wizytówkę nie tylko me-
dycyny, ale całej polskiej gospodarki”, mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajo-
wej Izby Gospodarczej. Są wśród nich m.in. Centralny Szpital Kliniczny MSW, 
Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy czy Międzynarodowe Centrum 
Słuchu i Mowy w Kajetanach. Sukcesy placówek związane są zazwyczaj z na-
zwiskami wybitnych specjalistów nimi kierujących. „Sukcesy są dziełem zespo-
łu, to jednak kluczowy jest spiritus movens takiego zespołu – w zarządzaniu 
placówkami medycznymi dokładnie tak samo, jak przy skomplikowanych ope-
racjach. Dlatego Centrum Kardiochirurgii w Zabrzu kojarzy się bezsprzecznie 
z prof. Religą i obecnym szefem, bliskim współpracownikiem Religi – prof. 
Zębalą, Centrum Onkologiczne w Bydgoszczy z długoletnim senatorem, prof. 
Zbigniewem Pawłowiczem, a Centrum Słuchu w podwarszawskich Kajetanach 
z profesorem Henrykiem Skarżyńskim. To tylko przykłady, a takich placówek 
jest więcej”, mówi Andrzej Arendarski. Zdaniem KIG, najlepsze polskie placów-
ki medyczne powinny być wykorzystywane jako szkoły dobrego zarządzania; 
pod uwagę powinny być brane nie tylko ich osiągnięcia w zakresie ratowania 
życia i zdrowia, ale także w zakresie efektywnego zarządzania i rozwoju. Inno-
wacyjność krajowych placówek mógłby zwiększyć wzrost finansowania służby 
zdrowia.
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Rok 2014 – Rok Oskara Kolberga dobiegł końca. Dla Przysuchy był wyjątkowo ważny. Obfito-
wał w wydarzenia upamiętniające 200. rocznicę urodzin człowieka, który ukochał ludowe tra-
dycje, im poświęcił życie i swoje dzieła, który ukochał ziemię przysuską i uczynił ją wieczną 
dla wielu pokoleń. Pamięć o Oskarze Kolbergu i jego etnograficznej, folklorystycznej i kompo-
zytorskiej twórczości zapisały w Roku Kolberga wieloma działaniami instytucje, organizacje, 
placówki oświatowe i władze samorządowe Gminy i Miasta. Przypomnijmy niektóre z nich.

1
Uroczysta inauguracja Roku Oskara Kolberga 
odbyła się w  Przysusze 21 lutego 2014 roku. 
Zorganizowana została przez Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Instytut Muzyki 
i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze.
2
Odsłonięciem pomnika „Ławeczka z  Kolber-
giem” Przysucha uwieczniła obchody Roku 
2014 – Roku Oskara Kolberga. 8 czerwca 2014 
roku, podczas 55. Dni Kolbergowskich, dokona-
no uroczystego odsłonięcia rzeźby.
3
Z  okazji Roku Oskara Kolberga Muzeum Wsi 
Radomskiej wydało album zatytułowany „Oskar 
Kolberg 1814 – 1890”.
 

4
15. Mazowiecki Przegląd Folkloru organizo-
wany przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara 
Kolberga w Przysusze odbył się w Roku Kolber-
ga.
5
Ludowy Jarmark zorganizowały wspólnie Gmi-
na i Miasto Przysucha, LGD „Razem dla Radom-
ki” i PSP w Skrzyńsku. Intencją wydarzenia było 
podkreślenie obchodów Roku Oskara Kolberga.
6
W PG im. św. St. Kostki nauczyciele i uczniowie 
zorganizowali wystawę o Kolbergu i kącik folk-
lorystyczny.
7
19 lipca 2014 roku Przysuchę odwiedziło „Lato 
z  radiem”. Mówiono o  Kolbergu i  jego dzie-
dzictwie.
 

8
Uczniowie i  nauczyciele Niepublicznego Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Przysusze wiosnę 2014 przywitali po „kolber-
gowsku”.
9
Najmłodsi przysuszanie zdobywały wiedzę o ży-
ciu i  twórczości Oskara Kolberga na spotka-
niach w Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze.
10
W  Roku Kolberga odbyły się V Przysuskie 
Spotkania Chórów pn. „Z  wizytą u  Kolberga”, 
organizowane przez Stowarzyszenie Chóru 
Nauczycielskiego Canto oraz samorządowe 
władze Powiatu Przysuskiego i Gminy i Miasta 
Przysucha
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Nowe stowarzyszenie 
w Gminie Klwów
Kilkanaście aktywnych 
kobiet z Kadzi postanowi-
ło wspólnie działać dla do-
bra lokalnej społeczności 
tworząc Stowarzyszenie 
„Planeta Kobiet”.
Stowarzyszenie formalnie roz-
poczęło swoją działalność 
w  dniu 2 lutego 2015 roku 
podczas spotkania założyciel-
skiego. Panie podjęły stosowne 
uchwały, zatwierdzony został 
statut organizacji oraz wybrano 
stosowne władze. Głównym ce-
lem działalności jest tworzenie 
warunków do rozwoju kobiet 
i  ich rodzin. – My – Kobiety 
reprezentujące Stowarzyszenie 
,,Planeta Kobiet’’ z  wielkim za-
angażowaniem pragniemy stwo-

rzyć dla siebie coś co umili nam 
spędzanie wolnego czasu. Każda 
z  nas jest gospodynią domową 
dlatego także chcemy dzielić się 
wzajemnie różnymi nowinkami, 
poradami, recepturami domo-
wymi. Ogólnie rzecz ujmując 
będziemy ukierunkowywać się 
w  stronę kulinarną oraz chce-
my stworzyć wspólny Katalog 
Naszych przepisów. Z  czasem 
planujemy organizować cieka-
we wydarzenia charytatywne 
oraz pikniki dla dzieci z  naszej 
miejscowości. Mamy nadzieję że 
z biegiem czasu uda nam się zre-
alizować nasze plany – skomen-
towała plan działalności Stowa-
rzyszenia Prezes Zarządu Pani 
Edyta Jagieło.

OFERTA 
EDUKACYJNA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

im. św. Andrzeja Apostoła
w Nieznamierowicach

W  roku szkolnym 2015/2016 oferujemy DLA 
KAŻDEGO DZIECKA, które do 25.02.2015 roku 
zostanie wstępnie zgłoszone do SZKOŁY POD-
STAWOWEJ:

• wypłaty stypendiów za wyniki w nauce dla najlepszych 
uczniów /średnia pow. 4,75/

• bezpłatny tablet multimedialny na własność dla nowych 
dzieci zgłoszonych do szkoły

• rozszerzona nauka języka angielskiego, matematyki i  in-
formatyki w każdej klasie

• cykliczny udział obcokrajowców w  nauczaniu języka an-
gielskiego /native speakers/

• bezpłatne podręczniki dla każdego ucznia /rodzice kupują 
jedynie ćwiczenia/

• bezpłatna świetlica szkolna z  szeroką paletą zajęć /m.in. 
Taniec, Eksperymentatorium

• bezpłatne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z robotyki i me-
chaniki w oparciu o zestawy Lego na każdym etapie nauki 
/Lego Technic, Lego WeDo, Lego Mindstorms/

• bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z  zapasów, piłki nożnej, 
łucznictwa i strzelania pneumatycznego

• zorganizowany dowóz dzieci szkolnym busem lub zwrot 
kosztów dojazdu/dowozu dzieci do szkoły z  innych 
miejscowości niż Nieznamierowice

• co miesiąc bezpłatna wycieczka dla ok. 50 dzieci /cały au-
tokar/

Więcej informacji u  kierownika szkoły – Pani 
Agnieszki Kucharczyk pod telefonem numer: 
790 490 079 lub na www.spnieznamierowice.pl
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 – Jak szybko ochłodzić herbatę lub kawę?
 – ...?
 – Wystarczy wejść na momencik na Facebooka. Po powrocie napój 
już dawno jest zimny.

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
 – Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
 – Kto? Ja?!
 – Brawo Jasiu, piątka!

Stoją dwie blondynki na przystanku i czekają na autobus. Autobus 
podjeżdża, a one podchodzą do drzwi kierowcy i jedna się pyta:
 – Dojadę tym autobusem do Centrum?
 – Nie – odpowiada kierowca.
 – A ja? – pyta druga.

 – Jasiu czy to prawda, że Twój dziadek stracił język podczas wojny?
 – Prawda.
 – A jak to się stało?
 – Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie opowiadał.

Facet baraszkuje w  łóżku z  piękna blondynką. Nagle dziewczyna 
pyta:
 – Ale nie masz AIDS, co?
 – Oczywiście, że nie!
 – Dzięki Bogu!
Nie chciałabym
znowu tego złapać.

Dowcipy

Oskar już trenuje
Począwszy od 12 stycznia pił-
karze MKS Oskar Przysucha 
rozpoczęli treningi przed wio-

senną rundą IV ligi. Czekają ich 
też mecze kontrolne i  sparingi. 
Podopieczni Bolesława Strze-

Tabela PALPS po 7 kolejce
Miejsce Zespół Mecze Pkt Sety Małe pkt.

1. Skaryszew 7 18 13:3 371:308

2. Tompex Przysucha 7 17 12:4 374:295

3. Wolanów 7 16 12:4 365:326

4. Osiedle Przysucha 7 16 12:5 381:327

5. Administrator Radom 7 13 11:7 383:335

6. Przytyk 7 11 9:8 356:362

7. Orońsko 7 10 7:8 335:285

8. Smogorzów 7 10 7:8 323:312

9. Volley Żelazny Opoczno 7 9 7:9 326:348

10. Gimnazjum Przysucha 7 3 2:12 255:333

11. Oldboys Przysucha 7 3 2:12 247:340

12. Volley Telex Press Skrzyńsko 7 0 0:14 205:350

zespołu, w  treningu uczestni-
czyli testowani: boczny obroń-
ca Norbert Rdzanek, pomocnik 
Cezary Czpak oraz napastnik 
Bartłomiej Książek. W tym gro-
nie znalazł się również powraca-
jący z wypożyczenia do KS Sokół 
Sokolniki – Jakub Sapieja. Do 
testowanych dołączył też Patryk 
Jakubczyk, występujący jesienią 
w Chojniaku Wieniawa.
Pierwszy sparing Czerwono-
-Czarni mają za sobą. W sobotę 
24 stycznia zagrali w Wieniawie. 
Rywalem Oskara był mistrz run-

dy jesiennej Campeon.pl Ligi 
Okręgowej – Polonia Iłża. Na-
stępnie ich rywalami mają być 
m.in. Lechia Tomaszów Mazo-
wiecki (28 stycznia), Broń Ra-
dom (31 stycznia), Mazowsze 
Grójec (7 lutego), juniorzy Bro-
ni (11 lutego), Pilica Białobrzegi 
(14 lutego), Orzeł Wierzbica (18 
lutego), Mszczonowianka (21 
lutego), MKS Polonia Warszawa 
(25 lutego), Powiślak Końsko-
wola (28 lutego) i KS Potworów 
(7 marca).

mińskiego na pierwszym tre-
ningu spotkali się w  hali spor-
towej Publicznego Gimnazjum 
w  Przysusze. W  pierwszych 
zajęciach wzięło udział 24 pił-
karzy. Oprócz obecnej kadry 
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BABSKA GALA WALENTYNKOWA
Stowarzyszenie „Babska Rzeczpospolita”

Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia”

Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „GOSPOSIE”

Stowarzyszenie „Planeta Kobiet”

Koło Młodych Gospodyń Ulów

Stowarzyszenie „WYSTRZAŁOWE BABKI”

HALA SPORTOWA

„ARENA Klwów”

14 lutego 2015 r. – godz. 1500

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

ŚMIETANKOWO – BUDYNIOWA POKUSA

Składniki:

Sposób wykonania:

Biszkopt:
• 4 jajka
• ½ szklanki cukru
• ½ szklanki mąki pszennej
• 1 łyżka kakao
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia

Poncz:
• ok. 1/3 szklanki przegotowanej 

zimnej wody
• kilka kropel aromatu śmietanko-

wego
Masa budyniowa:

• 3 szklanki mleka

Białka ubić na sztywną pianę. Dodać 
cukier i  dalej ubijać, aż piana będzie 
sztywna i  gładka. Następnie dodać 
żółtka i  ubijać dalej. Mąkę pszenną 
wymieszać z  kakao, proszkiem do 

pieczenia i  wsypać do ubitych jajek. 
Delikatnie wymieszać i  wylać ciasto 
na wysmarowaną tłuszczem prosto-
kątną formę o  wymiarach 25 na 36 
cm. Włożyć do nagrzanego piekarnika 
i  piec około 25 minut w  temperaturze 
180 °C. Po upieczeniu biszkopt ostudzić 
i  nasączyć ponczem (wodę wymieszać 
z aromatem śmietankowym).
2 szklanki mleka wlać do garnka, do-
dać masło, cukier waniliowy i  wszyst-
ko razem zagotować. W  pozostałym 
mleku rozpuścić budynie karmelowe 
i wlać do gotującego się mleka. Chwil-
kę pogotować na małym ogniu. Gorącą 
masę budyniową wylać na upieczony 
i  ostudzony biszkopt. Ciasto odstawić 
do wystudzenia.
Kawę rozpuszczalną zalać 1/3 szklanki 
gorącą wodą i  wymieszać. Następnie 
wsypać i  rozpuścić żelatynę. Ostudzić. 
Schłodzoną śmietanę ubić z  cukrem 
pudrem. Na sam koniec dodać ostu-
dzoną żelatynę z kawą i delikatnie wy-
mieszać. Masę śmietankową wyłożyć 
na ostudzoną już masę budyniową. Na 
wierzch ciasta zetrzeć na tarce o  du-
żych oczkach gorzką czekoladę.

• 20 dag masła
• cukier waniliowy
• 2 budynie karmelowe

Masa śmietankowa:
• 1 łyżka kawy rozpuszczalnej
• 1/3 szklanki gorącej wody
• 2 łyżki żelatyny
• ¾ litra śmietany 30%
• ok. 6 łyżek cukru pudru

Do dekoracji:
• 5 dag gorzkiej czekolady


