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Babsk a Ga la  Wa lent y n kowa
,,Kiedy kobieta jest szczęś-
liwa, jest też piękna” pod 
takim hasłem 14 lutego 
2015 r. w  Klwowie odbyła 
się ,,Babska Gala Walen-
tynkowa”. Podczas uro-
czystości nie zabrakło wy-
stępów artystycznych oraz 
konkursów.
Frekwencja tego dnia szcze-
gólnie dopisała, hala sportowa 
,,Arena Klwów” dosłownie pę-
kała w szwach. Licznie przybyły 
też stowarzyszenia z  całego po-
wiatu przysuskiego. Gospoda-
rzem uroczystości było stowa-
rzyszenie Babska Rzeczpospolita 
Klwów. Podczas uroczystości za-
prezentowały się również istnie-
jące już na terenie gminy Klwów 
stowarzyszenia, jak też te nowo 
powstałe. Wszystkich tłumnie 
przybywających na to widowisko 
już w drzwiach serdecznie witały 
Panie z  Babskiej Rzeczpospoli-
tej. Do pomocy przy tym przed-

sięwzięciu przystąpiły również 
panie ze stowarzyszeń: Gosposie 
z  Przystałowic Dużych, Młode 
Gosposie z Ulowa, Wystrzałowe 
Babki z Sulgostowa, Planeta Ko-
biet z Kadzi, które również przy-
gotowały własne prezentacje.
Punktualnie o  godzinie 15:00 
otwarcia muzycznego widowi-
ska dokonały Panie z  Klwowa, 
prezentując swój bogaty i  róż-
norodny repertuar. Po nich ko-
lejno prezentowały się pozostałe 
stowarzyszenia: Wystrzałowe 
Babki z  Sulgostowa, Gosposie 
z  Przystałowic Dużych, Planeta 
Kobiet z Kadzi.
Gościnnie podczas gali wystą-
piły Pani Łucja Marasek i  Pani 
Magda Sosnowska prezentując 
przygotowany przez siebie prze-
piękny recital.
Kolejnym elementem programu 
wieczoru Walentynkowego był 
pokaz taneczny przygotowany 
przez tancerzy ze studia tańca 
Cantinero. Kolejne lata przy-

noszą tancerzom tego studia 
awanse nie tylko w  klasach ta-
necznych, ale także sukcesy na 
turniejach tańca towarzyskiego 
w  Polsce i  na parkietach zagra-
nicznych. Publiczność mogła za-
obserwować przede wszystkim 
barwne i  przepełnione energią 
pokazy w  stylu standardowym 
i  latynoamerykańskim. Ta ta-
neczna prezentacja była zapo-
wiedzią ruszającej już od marca 
w  naszym regionie pierwszej 
profesjonalnej szkoły tańca, 
gdzie pod okiem wykwalifiko-
wanych trenerów każdy będzie 
mógł rozpocząć swoją przygodę 
z tańcem.
Punktem kulminacyjnym 
Gali był konkurs metamorfoz. 
Uczestniczyły w nim cztery kan-
dydatki wytypowane przez sto-
warzyszenia. Panie poddane zo-
stały zabiegom upiększającym. 
Efekt był olśniewający! Nowa 
fryzura z  pięknym podkręce-
niem, długie wieczorowe suknie 

dały niesamowity efekt! Wszyst-
kie Panie były zachwycone, 
a  magia tej metamorfozy ocza-
rowała całą publiczność! Jury 
miało nie lada problem z  oceną 
kandydatek, ponieważ wszyst-
kie Panie wyglądały w  iście 
hollywoodzkim stylu. Nagro-
dy w  tym konkursie w  postaci 
oferty zabiegów kosmetycznych 
dla wszystkich Pań ufundowało 
STUDIO ZDROWIA I  URO-
DY FINEZJA Potworów, Panie 
uczesał SALON FRYZJERSKI 
NOWA TY – Pani Agnieszki 
Klimek a makijaż wykonała Pani 
Beata Wierzgała.
Całość widowiska zakończyła 
prezentacja kulinarna przygoto-
wana przez master szefa z Zajaz-
du Lwowskiego – szynka i pięk-
ny okazały tort specjalnie zostały 
przygotowane na tą okazję.
Tegoroczną Galę obchodzono 
bardzo hucznie i z wielkim roz-
machem przy ogromnym wspar-
ciu wielu ludzi dobrej woli.
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Inwestycje planowane do wykonania w 2015 roku
Najpoważniejszym zadaniem 
inwestycyjnym w  2015 roku 
jest przebudowa ulic Warszaw-
skiej i  Partyzantów w  Przysu-
sze. Zadanie polega na zmianie 
parametrów technicznych dróg, 
położeniu nowej nawierzchni, 
budowie ciągu pieszo – rowero-
wego, chodników dla pieszych, 
zatok i miejsc postojowych. Po-
nadto wykonana zostanie prze-
budowa istniejącego oświetlenia 
drogowego oraz oznakowanie 
dróg. Przygotowanie tego zada-
nia wymagało uzgodnień m. in. 
z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i  Autostrad, zarządcami 
sieci wodociągowej i energetycz-
nej oraz z  właścicielami działek 
wzdłuż ciągu komunikacyjnego 

Przysucha – Skrzyńsko. Obok 
przebudowy nawierzchni ulic 
wraz z  uporządkowaniem po-
boczy, budowy zjazdów i miejsc 
parkingowych, inwestycja obej-
muje też gruntowną przebudo-
wę istniejącej sieci energetycznej 
napowietrznej na sieć kablową 
doziemną. Na całym odcinku 
ulicy Warszawskiej zostało za-
projektowane nowe oświetlenie 
uliczne. Będzie to droga z  za-
chowaniem wszelkich zasad bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 
Natomiast zintegrowana z prze-
budową ulicy Warszawskiej 
przebudowa ulicy Partyzantów 
wpłynie na poprawę dojazdu 
do szpitala powiatowego. Jest 
to jedna z  droższych inwestycji 

drogowych realizowanych na te-
renie gminy i miasta. Na jej wy-
konanie gmina otrzyma blisko 2 
miliony złotych dofinansowania 
z  Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. To po-
łowa wartości inwestycji.
Wśród zadań drogowych zapla-
nowanych do wykonania w bie-
żącym roku są też m.in.: I  etap 
przebudowy drogi gminnej 
Dębiny – Krajów, przebudowa 
ul. Targowej w  Przysusze oraz 
I  etap przebudowy ul. Leśnej 
Przysucha – Jakubów.
Planuje się też kontynuację bu-
dowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie gmi-
ny oraz budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków dla bu-

dynków użyteczności publicz-
nej w  m. Gliniec. Kontynuowa-
na będzie też dobudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej na terenie 
gminy.
W  budżecie na 2015 rok zabez-
pieczono także środki finanso-
we na wykonanie dokumentacji 
projektowej takich inwestycji 
jak: budowa kanalizacji sanitar-
nej w ul. Ogrodowej w m. Jani-
ków, kanalizacji sanitarnej w m. 
Zbożenna, kanalizacji sanitarnej 
w  ul. Dembińskich i  Słonecznej 
w Przysusze.
Zaplanowano także zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej 
w  miejscowości Skrzyńsko oraz 
wykonanie projektów dla takich 
zadań jak: ukształtowanie cen-

trum miejsco-
wości Janików 
poprzez zago-
s p o d a r o w a n i e 
przestrzeni publicznej wokół 
świetlicy wiejskiej, wykonanie 
budowy infrastruktury rekrea-
cyjno – sportowej w Skrzyńsku, 
rewitalizacja parku w  Smogo-
rzowie i rewitalizacja Placu 3-go 
Maja w Przysusze.
Ponadto w  tym roku zaplano-
wano budowę magazynu sprzę-
tu sportowego i  rekreacyjnego 
w  miejscowości Gliniec oraz 
wykonanie projektu budowy bu-
dynku zaplecza socjalno-tech-
nicznego na stadionie miejskim 
w Przysusze.

Radni przyjęli uchwałę budżetową
Budżet Gminy i  Miasta 
Przysucha na 2015 rok zo-
stał uchwalony. Rada Gmi-
ny i  Miasta Przysucha 29 
stycznia 2015 roku podjęła 
uchwałę budżetową. Na 14 
obecnych radnych za przy-
jęciem uchwały głosowało 
11 radnych, trzech wstrzy-
mało się od głosu.
Dochody gminy i  miasta Przy-
sucha zaplanowano w 2015 roku 
na kwotę prawie 32,4 mln zł, na-
tomiast wydatki na kwotę 32,2 
mln zł, w  tym ponad 6 mln zł 
wyniosą koszty planowanych in-
westycji. Projekt budżetu gminy 
i  miasta Przysucha na 2015 rok 
uzyskał pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz wszystkich komisji Rady 
Gminy i Miasta.
Najpoważniejszą pozycją wśród 
wydatków są koszty utrzymania 
placówek oświatowych. W  2015 
roku ogółem planowana kwota 
wydatków na finansowanie dzia-
łalności szkół podstawowych, 
gimnazjum, przedszkoli, dowo-
zu uczniów oraz zespołu obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej 
szkół wynosi ponad 12,5 mln zł, 
w tym 5,8 mln zł to koszt utrzy-
mania szkół podstawowych; od-
działy przedszkolne w  szkołach 
podstawowych – prawie 671 tys. 
zł, przedszkola – blisko 1,2 mln 
zł, gimnazjum – ponad 3,3 mln 
zł.
Prawie 370 tys. zł kosztować 
będzie dowożenie uczniów 
do szkół i  blisko 500 tys. zł – 
utrzymanie stołówek szkolnych 
i przedszkolnych.
Kolejną poważną pozycją wśród 
wydatków są świadczenia w  ra-
mach pomocy społecznej, w tym 
m.in. świadczenia rodzinne, 
świadczenia z  funduszu alimen-
tacyjnego oraz składki na ubez-

i  doskonalenia nauczycieli, na 
rozwój kultury fizycznej, utrzy-
manie ośrodków kultury, świet-
lic wiejskich i  biblioteki oraz 
ochronę zabytków. Łączna kwo-
ta wydatków na kulturę i ochro-
nę dziedzictwa narodowego to 
ponad 1,2 mln zł.
Na zadania z zakresu gospodar-
ki komunalnej i  ochrony śro-
dowiska, w  tym na gospodarkę 
odpadami, utrzymanie zieleni 
w  mieście i  na terenie gminy, 
oświetlenie ulic, placów i  dróg, 
gmina planuje w bieżącym roku 
wydać ponad 3 mln zł.
W  2015 r. z  udziałem środków 
europejskich realizowane będą 
takie zadania jak: projekt pn. 
„Moja Przyszłość”, realizowany 
w  ramach POKL w  placówkach 
oświatowych, tj. w  Publicznym 

Gimnazjum im. Św. Stanisła-
wa Kostki w  Przysusze, Pub-
licznej Szkole Podstawowej Nr 
1 w  Przysusze i  w  Publicznej 
Szkole Podstawowej w  Skrzyń-
sku. Celem projektu jest wy-
równywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia. Planowane wydatki na 
realizację projektu w  roku 2015 
wynoszą 39 tys. zł, w tym finan-
sowane środkami europejskimi 
ponad 33,2 tys. zł.
Poważną co do wielkości pozy-
cję w  budżecie gminy i  miasta 
Przysucha stanowią wydatki 
na inwestycje. Ich łączny koszt 
w tym roku wynosi ponad 6 mln 
zł. Ponad 400 tys. zł Gmina prze-
znaczy w 2015 roku na remonty 
ulic i  dróg gminnych oraz mo-
stów, w tym remonty cząstkowe 

pieczenia emerytalne i  rentowe 
z  ubezpieczenia społecznego, 
dodatki mieszkaniowe, zasił-
ki stałe, wydatki na utrzymanie 
pensjonariuszy ośrodków po-
mocy społecznej, dofinansowa-
nie zadań w  zakresie przeciw-
działania przemocy w  rodzinie, 
usług opiekuńczych, w tym spe-
cjalistycznych. Łącznie plano-
wana kwota wydatków na ten cel 
wynosi ponad 4,6 mln zł.
230 tys. zł gmina planuje wydać 
na zadania w  ramach ochrony 
zdrowia, m.in. na realizację pro-
gramów zwalczania narkomanii 
i przeciwdziałania alkoholizmo-
wi. W  budżecie zabezpieczono 
także środki finansowe na utrzy-
manie świetlic szkolnych i  po-
moc materialną dla uczniów, na 
dofinansowanie dokształcania 

nawierzchni, likwidację zastoisk 
wodnych, wykonanie rowów od-
wadniających, remonty przepu-
stów pod drogami, oznakowanie 
ulic, zimowe utrzymanie dróg 
oraz remont drogi w miejscowo-
ści Dębiny, remont drogi i  pla-
cu przy ul. Madeja w Przysusze, 
a  także remont mostu w  miej-
scowości Gliniec.
Blisko 250 tys. zł zapisano w te-
gorocznym budżecie na dzia-
łania w  zakresie gospodarki 
mieszkaniowej, w  tym m.in. na 
remont lokali socjalnych.
Na zadania z  zakresu bezpie-
czeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej planuje się 
wydać ponad 100 tys. zł z prze-
znaczeniem na działalność jed-
nostek OSP, w tym m.in. na za-
kup sprzętu przeciwpożarowego 
dla OSP w Przysusze.
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Sołt ysi  w ybra ni
Od 4 do 22 lutego 2015 roku w poszczególnych sołectwach Gminy 
Klwów odbywały się spotkania wiejskie, podczas których dokony-
wano wyboru sołtysa oraz rad sołeckich. Tegoroczne wybory cie-
szyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W każdej miejscowości 
sale spotkań były tłumnie wypełniane przez mieszkańców.

Sołtysami w  poszczególnych miejscowościach 
zostali:

Ligęzów – Bogdan Rokicki
Brzeski – Małgorzata Ślusarczyk
Kłudno – Jacek Kwiatkowski
Kadź – Edyta Jagieło
Drążno – Andrzej Lerka
Podczasza Wola – Michał Wilk
Borowa Wola – Andrzej Grzeszczak
Nowy Świat – Paweł Dobrodziej
Głuszyna – Tadeusz Kucharski
Przystałowice Duże-Kolonia – Zdzisław Jastrzębski
Sady-Kolonia – Teresa Kucharczyk
Przystałowice Duże – Janina Nowakowska
Kolonia Ulów – Agnieszka Wilczek
Ulów – Bogusław Sołkowicz
Sulgostów – Jan Dziakiewicz
Klwów – Wiktor Łomża

Klub Integracji Społecznej w Klwowie
Klub Integracji Społecznej funk-
cjonujący w  ramach Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Klwowie rozpoczął swoją 
działalność w  lipcu 2014 roku. 
Projekt realizowany jest ramach 
Działania 7.2 Przeciwdziała-
nie wykluczeniu i  wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej 
Poddziałania 7.2.1 – Aktywiza-
cja zawodowa i  społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki w  part-
nerstwie z  Centrum Edukacji 
z  Radomia. Zadaniem Klubu 
jest przede wszystkim wspiera-
nie osób bezrobotnych z  terenu 
gminy Klwów korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. 
Formuła Klubu ma umożliwić 
wzrost aktywności życiowej, wy-
zwolenie się z bierności i uzyska-
nie narzędzi do samodzielnego 
radzenia sobie z  trudnościami, 
na jakie napotykają osoby dłu-
gotrwale bezrobotne. Głównym 
celem KIS jest:
• minimalizowanie skut-
ków bezrobocia,
• promowanie aktywności 
i przedsiębiorczości społecznej,
• przygotowanie do pod-
jęcia zatrudnienia np. w ramach 
prac społecznie użytecznych,
• przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu,
• pomoc w  wychodzeniu 
z izolacji i osamotnienia.

Klub Integracji Społecznej 
w  Klwowie powstał dla 48 
mieszkańców Gminy Klwów, 
pozostających bez zatrudnienia, 
w  wieku 15-64 lat, zdolnych do 
podjęcia zatrudnienia, zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym 
z powodu długotrwałego bezro-
bocia lub nieaktywnych zawo-
dowo.
KLUB INTEGRACJI SPO-
ŁECZNEJ w  Klwowie spełnia 
następujące funkcje:
• przygotowuje i prowadzi 
szkolenia i warsztaty oraz grupy 
wsparcia,
• oferuje poradnictwo 
z zakresu informacji zawodowej,
• oferuje pomoc psycho-
logiczną indywidualną i  grupo-
wą,
• oferuje pomoc prawną,
• oferuje pomoc w  przy-
gotowaniu aplikacji zawodo-
wych oraz możliwość napisania 
ich na komputerze,
• oferuje dostęp do szko-
leń i  kursów podnoszących lub 
uzupełniających kwalifikacje za-
wodowe.
W  ramach Klubu zajęcia pro-
wadzone są w  formie indywi-
dualnej i  grupowej. Dla osób 
zakwalifikowanych do grup 
warsztatowych prowadzone są 
zajęcia aktywizujące i  psychoe-
dukacyjne. Zajęcia prowadzone 
są przez psychologa, doradcę 
zawodowego, Animatora Klubu 

oraz prawnika.
Zakres tematyczny zajęć obej-
muje:
1. Zajęcia reintegracyjne 
realizowane poprzez :
a) reintegrację społeczną tj. pra-
cę nad identyfikacją własnych 
zasobów i  umiejętności, pracę 
nad budowaniem pozytywnej 
samooceny, radzenie sobie ze 
stresem, trening zachowań aser-
tywnych, warsztat z zakresu po-
prawnej komunikacji interper-

sonalnej oraz autoprezentacji,
b) reintegrację zawodową – 
kształtowanie postawy pro-ak-
tywnej tj. warsztaty z  zakresu 
umiejętności aktywnego po-
szukiwania pracy oraz wiedzy 
o  rynku pracy, tworzenia doku-
mentacji aplikacyjnej, symulacja 
rozmów kwalifikacyjnych z pra-
codawcą,
2. Poradnictwo zawodowe 
– tworzenie wraz z  doradcą za-
wodowym Indywidualnych Pla-

nów Działania,
3. Poradnictwo psycholo-
giczne i psychospołeczne,
4. Poradnictwo prawne,
5. Szkolenia podnoszące 
kwalifikacje zawodowe tj.:
a) Magazynier z  obsługa 
wózka jezdniowego,
b) Pracownik kancelaryjny,
c) Kosmetyczka z  elemen-
tami wizażu,
d) Operator koparko-łado-
warki,
6. Staż zawodowe.
Łączna wartość projektu to 851 
752,00 zł.
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Wa lent y n k i
14 lutego, w  dniu św. Wa-
lentego, przypada Święto 
Zakochanych. Tradycja 
ta wywodzi się z  XIV – 
wiecznej Anglii. W  Polsce 
ten obyczaj, obchodzony 
od kilkunastu lat, cieszy 
się coraz większą popular-
nością, zwłaszcza wśród 
młodzieży.
Św. Walenty, patron zakocha-
nych, był chrześcijańskim ka-
płanem, który według legendy, 
za czasów cesarza rzymskiego 
Klaudiusza II udzielał potajem-
nie ślubów. Robił to wbrew ce-
sarskiemu edyktowi, zabrania-

jącemu udzielania małżeństw 
(imperium potrzebowało mło-
dych mężczyzn do zaciągu do 
wojska). Został zamordowany 
w 270 roku.
Dzień św. Walentego obchodzo-
ny jest jako święto zakochanych 
od XIV wieku. Zwyczaj łączenia 
tego święta z dniem zakochanych 
narodził się na Wyspach Brytyj-
skich. Stamtąd wraz z osadnika-
mi trafił do Ameryki, gdzie stał 
się szczególnie popularny.
Zwyczaj wysyłania kartek – wa-
lentynek sięga 1848 roku, gdy 
panna Esther Howland z  Wor-
cester w  stanie Massachusetts 
założyła firmę produkującą spe-

cjalne kartki na dzień św. Wa-
lentego. Niezależnie od tego, czy 
wysyła się je dla żartu, czy daje 
upust swoim prawdziwym, skry-
wanym uczuciom – nadawca 
musi pozostać anonimowy.
Dziś ukochanej osobie wysyła 
się przeważnie pocztówkę-wa-
lentynkę zdobioną w  serduszka, 
koniczynki, gołąbki i  wiersze. 
Gazety pełne są życzeń dla „ry-
bek, misiaczków, koteczków, 
pieseczków’’. Zakochani spoty-
kają się w kawiarniach i pubach, 
na walentynkowych seansach 
filmowych. W  teatrach i  kinach 
przypomina się w  tym dniu 
najsłynniejsze światowe roman-
se, a w radiu-piosenki o miłości.
Prezentem można obdarować 
również ulubionego nauczycie-
la, rodziców, koleżankę z pracy, 
przyjaciół. Mężczyzna kupuje 
swojej sympatii najczęściej pu-
dełko czekoladek w  kształcie 
serca, wręcza czerwone róże. 
W PSP w Kłudnie uczniowie sa-
morządu uczniowskiego wyko-
nali pudełko w kształcie skrzyn-
ki pocztowej, do której zbierali 
walentynki. Do wspólnej zabawy 
włączyli się wszyscy uczniowie. 
Wręczenie walentynek odbyło 
się na apelu szkolnym. Walen-
tynki otrzymali także nauczy-
ciele. W  naszej szkole tradycja 
Walentynowa trwa od kilku lat, 
oprócz kartek są konkursy oraz 
dyskoteka.

POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
Większość ptaków gniazdu-
jących w  naszym kraju to ga-
tunki wędrowne. Do podejmo-
wania wyzwania zmusza je tak 
zwany stres migracyjny zwią-
zany z cyklem pór roku, a tym 
samym ze zmianą natężenia 
światła. Wiadomo, że dostęp-
ność pokarmu jest związana 
z następowaniem po sobie pór 
roku. Zima to najtrudniejszy 
okres do przetrwania. Wie-
le ptaków zginęłoby z  głodu 
i  wyziębienia, dlatego wędru-
ją. Są jednak też takie gatun-
ki skrzydlatych, które zimują 
w  Polsce. Zięba, gawron, wro-
na, dzięcioł, wróbel, sroka, sój-
ka, jemiołuszka, gil, szczygieł, 
sikora – to niektóre z  nich. 
To właśnie dla nich od kilku 
już lat uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w  Kłudnie biorą 
udział w  akcji mającej na celu 
pomoc ptakom w  przetrwaniu 
tego najtrudniejszego okresu. 
Wykonane z pomocą rodziców 
i  dziadków karmniki zawiesi-
li przed szkołą oraz postawili 
na okiennych parapetach. Do-
karmianie ptaków potrwa do 
końca zimy. Wiosna to piękny 
okres w  przyrodzie, która od-
radza się do życia po zimowym 
śnie. Czas ten miło kojarzymy 
ze śpiewem ptaków. Wędrów-
ka wiosenna trwa od lutego aż 

do maja. Ptaki muszą w  tym 
czasie pokonać ogrom niebez-
pieczeństw, wiele z  nich ginie 
i nigdy nie trafi do celu. Rozpo-
częcie i  zakończenie tej próby 
wysiłkowej zależy od stopnia 
otłuszczenia, kondycji ptaka, 
znajomości określonej tra-
sy przelotu itp. Najwcześniej 
przylatują do nas skowronki 
(pierwsze już w  połowie lute-
go). Wczesnymi zwiastunami 
wiosny są też bociany białe, 
przylatujące na początku mar-
ca. Kolejne ptaki zjawiające się 
w tym miesiącu to: czajki, gęsi, 
drozdy, śpiewaki, droździki. 
Te, które wracają najwcześniej 
mogą zająć najlepsze teryto-
ria i  zdobyć partnerkę. Taka 
stabilizacja potrwa w  zasadzie 
do jesieni. Wędrówkę jesienną 
niektóre gatunki rozpoczynają 
już w  lipcu, ale najwięcej mi-
gruje od sierpnia aż do listopa-
da, a  czasami jeszcze w  grud-
niu. Stres migracyjny daje się 
we znaki w  odpowiednim dla 
każdego gatunku okresie. Pta-
ki ,,wiedzą” kiedy zbliża się 
ten czas i  przygotowują się 
do drogi. Ostatnie dni przed 
długą wędrówką wykorzystu-
ją na intensywne żerowanie 
i  pielęgnację upierzenia. Wie-
le ptaków przed odlotem łączy 
się w stada. Bociany sejmikują 

w  wybranych miejscach, ja-
skółki i  szpaki gromadzą się 
na liniach energetycznych. Pa-
trząc w niebo widzimy czasami 

majestatyczne klucze podąża-
jące do celu wędrówki. Przez 
taki żywy przykład ogromnego 
trudu i  poświęcenia ptaków 

przekazywanego z  pokolenia 
na pokolenie, miejmy większy 
szacunek dla nich i dla przyro-
dy.

Dzień Języków Obcych 
w Mariówce
Uczniowie Prywatnego Gim-
nazjum i  Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego w  Mariów-
ce obchodzili 17 lutego 2015 r. 
Dzień Języków Obcych. Wzięli 
udział w  Międzyklasowych Za-
wodach Językowych, na które 
składało się kilka rund spraw-
dzających umiejętności języ-
kowe. Uczniowie mieli okazję 
wykazać się znajomością ele-
mentów kulturowych krajów 
anglo – i  niemieckojęzycznych. 
Zabawa w  kalambury językowe 
sprawdzała wiadomości języko-
we, ale dawała też dużo radości 
uczestnikom. Spotkanie uboga-
ciła prezentacja multimedialna 
o Kanadzie, przygotowana przez 
jedną z uczennic liceum. Bardzo 
ciekawym zadaniem okazało się 

zgadywanie akcentów angiel-
skich na podstawie obejrzanego 
fragmentu filmowego. Już dzień 
wcześniej odbyła się kawiarenka 
językowa. Po poczęstowaniu się 
słodkim ciasteczkiem młodzież 
losowała karteczki z  zadaniami 
w  różnych językach obcych. Za 
poprawnie wykonanie zadania 
16 osób otrzymało dodatko-
wą słodką nagrodę. Kolejnym 
elementem tegorocznego Dnia 
Języków Obcych był konkurs 
fotograficzny. Zdjęcie opatrzo-
ne ciekawym hasłem w  wybra-
nym języku obcym wzięło udział 
w  głosowaniu na szkolnym fa-
cebooku. Autor zwycięskiego 
zdjęcia otrzymał nagrody w po-
staci pomocy edukacyjnych 
i słodkich upominków.
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Kolon ie  d la  d zieci  2 015
Tak jak w  latach poprzednich, 
tak również i  w  wakacje 2015 
roku uczniowie z  terenu Gminy 
Klwów będą mieli okazję wyje-
chać na kolonie letnie.
Tegoroczny wyjazd dla dzieci 
i  młodzieży z  terenu gminy za-
planowano do Łeby. Jest to jedna 
z  najpiękniejszych miejscowo-
ści nadmorskich. Położona jest 
u  ujścia rzeki Łeby do Bałtyku, 
między dwoma jeziorami Serb-
sko i  Łebsko. To nadmorskie 
miasto oferuje wiele atrakcji, 
m.in. Słowiński Park Narodo-
wy, ruiny kościoła św. Mikołaja 

z  XIV wieku oraz port jachto-
wy. Dzieci zakwaterowane będą 
w  pokojach z  pełnym węzłem 
sanitarnym, otrzymywać będą 5 
posiłków dziennie. Ośrodek po-
łożony jest w  odległości 200 m 
od plaży a  na jego terenie znaj-
duje się: plac zabaw, biblioteka, 
boisko do siatkówki, boisko do 
koszykówki, kort tenisowy, si-
łownia, stół do tenisa stołowe-
go, miejsce na grill i  ognisko, 
kawiarnia, sala dyskotekowa. 
W ramach kolonii przewidziano 
atrakcyjny program turystycz-
no – sportowy: zwiedzanie ru-

chomych wydm w  Słowińskim 
Parku Narodowym, zwiedzanie 
gdańskiej starówki, wycieczkę 
do Portu Jachtowego, zwiedza-
nie ruin Kościoła św. Mikołaja 
z  XIV w., rozgrywki sportowe, 
konkurs plastyczny, dyskoteki, 
wieczór filmowy, plażowanie 
oraz kąpiele w morzu i wiele in-
nych. Koszt wyjazdu dla jednego 
dziecka wyniesie nie więcej niż 
250 zł, pozostałą kwotę dofi-
nansuje Gmina Klwów. Zapisy 
na kolonie prowadzone będą 
w  szkołach, serdecznie zapra-
szamy wszystkie dzieci!

19 lutego 2015 r. uczniowie 
klas trzecich gimnazjum wraz 
z  opiekunami p. A. Dobrodziej 
i  M. Kopczyńską zwiedzili in-
teraktywną wystawę Mózg 2015, 
przygotowaną przez Zespół 
Szkół Technicznych im. Tade-
usza Kościuszki w  Radomiu. 

Uczniowie poznali różne tajniki 
ludzkiego mózgu. Dowiedzieli 
się jak sterować swoimi falami 
mózgowymi, jak podnieść kole-
gę palcami rąk, czy jak pozbyć 
się łaskotek. Mieli możliwość 
wypróbowania technologicz-
nego hitu – urządzenia o  na-

zwie „wirtualna rzeczywistość”. 
Wiele emocji wywołały próby 
rozwiązania zagadki w „Komna-
cie Tajemnic”. Na zakończenie 
uczniowie zwiedzili pracownie 
szkolne. Wycieczka ta dostar-
czyła wszystkim wielu cieka-
wych przeżyć i doświadczeń.

WA L E N T Y N K I 
W  ZSS KLWÓW
14 lutego to dzień Świętego Wa-
lentego, czyli święto uwielbiane 
przez wszystkich zakochanych. 
Również i  w  Zespole Szkół Sa-
morządowych w  Klwowie jest 
to dzień szczególny. Już tydzień 
przed dniem zakochanych ucz-
niowie zbierają miłosne walen-
tynki do specjalnie utworzonej 
poczty walentynkowej. W  tym 

roku nie zabrakło kolorowych 
walentynek. Samorząd Ucz-
niowski długo zmagał się z  roz-
dzielaniem wszystkich listów 
miłosnych. Po owocnej pracy 
wszystkie walentynki trafiły do 
swoich właścicieli, a na twarzach 
wielu uczniów zagościł uśmiech, 
a u niektórych sympatyczny ru-
mieniec.

Wystawa Interaktywna 
Mózg 2015 – „Poznaj siebie”
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AKADEMIA TAŃCA W KLWOWIE ZAPRASZA
Już w najbliższych dniach rozpo-
czynamy lekcje tańca dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Miejscem 
spotkań będzie kameralna sala 
taneczna przy Zespole Szkół Sa-
morządowych w  Klwowie. Pla-
nowany dzień rozpoczęcia zajęć 
to 19 marca 2015 r.
Warsztaty prowadzone będą 
w pięciu grupach:

• dzieci klas I-III
• dzieci klas IV –VI
• młodzież gimnazjalna
• Latino Solo
• pary

Nasza oferta skierowana jest do 
osób, które dopiero chcą rozpo-
cząć swoją przygodę z  tańcem, 
jak również dla osób które prag-
ną pod okiem fachowców dosko-
nalić swoje umiejętności tanecz-

ne. W  naszej szkole znajdziecie 
Państwo osoby które dzielą te 
same pasje i zainteresowania.
Jeśli ciągnie Cię do tańca, uwa-
żasz, że masz to „coś” lub już 
tańczysz, ale chcesz się rozwijać 
i nigdy nie masz dość, to z pew-
nością zajęcia w Naszej szkole są 
dla Ciebie. Nawet jeśli nie wiesz 
nic o  tańcu – nie szkodzi! To 
idealna okazja, aby zgłębić się 
w różne style taneczne i wybrać 
coś dla siebie ucząc się od naj-
lepszych.
Serdecznie zapraszamy do sko-
rzystania z naszej oferty.
Informacji na temat szczegółów 
oferty udzielamy pod numerem 
tel. 512095932.
Pamiętaj – taniec ma być przede 
wszystkim przyjemnością!

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

W I K T O R I A  C U P  2 01 5
W dniu 8 lutego 2015 roku odbył 
się turniej halowej piłki nożnej 
dziewcząt Wiktoria Cup, które-
go organizatorem był Uczniow-
ski Klub Sportowy Wiktoria 
Gielniów. Zawody zostały roze-
grane w  Powiatowej Hali Spor-
towej w  Przysusze, a  wystarto-
wało w nich 11 drużyn z  terenu 
woj. mazowieckiego.
Turniej Wiktoria Cup został ro-
zegrany w  dwóch kategoriach 
wiekowych: 2003 i młodsze oraz 
2001 i młodsze. Drużyny rywali-
zowały systemem „każdy z  każ-
dym”, a po zakończeniu zmagań 
na boisku dokonano dekoracji 
zwycięzców oraz wyłoniono naj-
lepszych zawodników. W  kate-

gorii 2003 i  młodsze zwyciężył 
zespół Ząbkovia Ząbki I, nato-
miast w kategorii 2001 i młodsze 
drużyna LUKS Sportowa Czwór-
ka Radom. Drużyna gospodarzy, 
Wiktoria Gielniów, uplasowała 
się na V miejscu w grupie młod-
szej i  na III miejscu w  grupie 
starszej. Wśród dziewczynek 
biorących udział w  turnieju 
wyłoniono królową strzelczyń, 
najlepszą zawodniczkę, najlep-
szego obrońcę oraz strzelczynię 
najładniejszej bramki w  tur-
nieju. Nagrodą dla najlepszej 
bramkarki została uhonoro-
wana zawodniczka Wiktorii, 
Laura Babicka, a  statuetki dla 
najlepszych zawodniczek Wik-

torii odebrały Ala Czechowska 
i  Ewelina Gromska, natomiast 
najwięcej bramek dla zespołu 
gospodarzy zdobyła Kamila Ko-
rycka. W przerwie meczu odbył 
się również mecz towarzyski 
pomiędzy rodzicami dziewcząt 
trenujących na co dzień w Wik-
torii, a  byłymi zawodniczkami 
tej drużyny. Zarząd UKS Wik-
toria Gielniów składa serdeczne 
podziękowania dla Starostwa 
Powiatowego w  Przysusze oraz 
Dyrekcji ZS nr 2 im. L. Skowyry 
za udostępnienie hali sportowej 
oraz pomoc w  organizacji im-
prezy.
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Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
W  dniach od 23 do 28 lutego 
2015 roku w  Gminie Klwów 
miała miejsce Kampania spo-
łeczna „Niebieski Tydzień‘’ re-
alizująca założenia rządowego 
programu ograniczenia prze-
stępczości i  aspołecznych za-
chowań – poświęcona pomocy 
ofiarom przestępstw. Celem 
akcji było zwrócenie uwagi na 
potrzeby i prawa osób pokrzyw-
dzonych, podniesienie świa-
domości mieszkańców gminy 
w  zakresie praw i  obowiązków 
pokrzywdzonych oraz pomoc 

osobom doznającym przemocy 
w  rodzinie. W  związku z  tym 
przedsięwzięciem pełnione były 
dyżury przez Policjantów z  Po-
sterunku Policji w  Odrzywole 
wraz z  pracownikami Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Klwowie. W tych dniach zain-
teresowane osoby mogły skorzy-
stać z bezpłatnej porady. Ofiary 
przestępstw mogły uzyskać po-
trzebne informacje. Ważna jest 
świadomość, że osoby te mogą 
liczyć na pomoc nie tylko w tym 
tygodniu, ale również przez 

cały rok. Warto porozmawiać 
z  policją o  problemach i  prze-
stępstwach, które nas dotknęły 
lub byliśmy ich świadkiem. Pa-
miętajmy, że w  ten sposób mo-
żemy przyczynić się do ujęcia 
przestępcy i  otrzymać fachową 
pomoc w  trudnych sprawach. 
Na terenie gminy funkcjonuje 

Punkt Konsultacyjny w  zakre-
sie Profilaktyki Alkoholowej. 
Siedziba punktu znajduje się 
w  Urzędzie Gminy w  Klwowie. 
Punkt konsultacyjny zapewnia 
porady w zakresie problematyki 
alkoholowej oraz przeciwdzia-
łania przemocy w  rodzinie. Na 
terenie powiatu i  województwa 

funkcjonuje wiele instytucji 
rządowych i  samorządowych 
oraz organizacji pozarządowych 
udzielających pomocy osobom 
pokrzywdzonym, dotkniętym 
przemocą w rodzinie. Na terenie 
gminy taką instytucją jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Telefon 112
W  dniu 11 lutego funkcjona-
riusz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w  Przysusze oraz funkcjonariu-
sze Komendy Powiatowej Poli-
cji w  Przysusze przeprowadzili 
zajęcia edukacyjne w  Zespo-
le Szkół Nr 1 im. Jana Pawła 
II w  Przysusze oraz w  Zespole 
Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry 
w Przysusze. Zajęcia edukacyjne 
miały na celu propagowanie nu-
meru alarmowego 112. Podczas 
zajęć uczniowie poznali historię 
powstania numeru alarmowego 
112, zapoznano ich z  zasadami 
zgłaszania zdarzeń, poinformo-
wano o  sankcjach karnych za 
umyślne wprowadzanie służb 
ratunkowych w  błąd zgłasza-

jąc nieistniejące zdarzenia, jak 
również przypomniano zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym. Zajęcia zakoń-
czyły się pokazem urządzeń do 
wykrywania dymu i  tlenku wę-
gla przeznaczonych do użytku 
domowego. Podobne urządze-
nia przyczyniły się do uratowa-
nia rodziny w  marcu ubiegłego 
roku na terenie gminy Wienia-
wa, gdzie nieszczelność komina 
mogła doprowadzić do tragedii, 
gdyby nie fakt, że w mieszkaniu 
zamontowana był czujka tlenku 
węgla, która wszczęła alarm bu-
dząc domowników.
mł. bryg. Artur Kucharski Rzecznik 
Prasowy Komendanta Powiatowego 

PSP w Przysusze



8

„BABSKA GALA WALENTYNKOWA”
Podczas „Babskiej Gali Walen-
tynkowej” na scenie błyszczały 
Panie z Babskiej Rzeczpospolitej 
z Klwowa. Podczas ich występów 
można było usłyszeć takie szla-
giery jak: „Najwięcej witaminy”, 
„Radość najpiękniejszych lat”, 
„Ore, ore”, „Corne ocy”, „Jaki tu 
spokój”, „Piękna pani”, „O mnie 
się nie martw”. Na scenie poja-
wiła się również Maryla Rodo-
wicz ze swoim hitem „Kolorowe 
jarmarki”. Szczególnie ciekawy 
był występ „w  workach”, który 
wzbudził duży aplauz publicz-
ności. Tancerki zamknięte w ko-
lorowych workach wykonywały 

ciekawe i  energiczne ewolucje 
wprawiając w  zdumienie wielu 
widzów. Swój debiut artystycz-
ny podczas uroczystości mia-
ły dwa stowarzyszenia: Planeta 
Kobiet z  Sulgostowa oraz Wy-
strzałowe Babki z  Kadzi. Panie 
z  Sulgostowa zaprezentowały 
się m.in. w  repertuarze ludo-
wym ubrane w  stroje ludowe. 
Reprezentantki Kadzi natomiast 
zaśpiewały m.in.: „Miłość jak 
wino” z  repertuaru Eleni. Przy 
akompaniamencie akordeonu 
na scenie prezentowały się Go-
sposie z  Przystałowic Dużych. 
Gościnnie wystąpiły Pani Łucja 

Marasek i  Pani Magda Sosnow-
ska prezentując swój talent wo-
kalny. Podczas gali swoje talenty 
prezentowali ponadto tancerze 
i  tancerki ze studia Cantinero 
z  Tomaszowa Mazowieckiego. 
Mistrzowie tańca wykonali za-
chwycającą sambę oraz żywio-
łową rumbę. Do swoich sił w ta-
necznej zabawie zorganizowanej 
przez instruktorów zaproszono 
również widzów, w  tym Wój-
ta Gminy Klwów Piotra Papisa. 
Tancerze sprawdzali zdolności 
i  poczucie rytmu zaproszonych 
na scenę gości. Jednym z ciekaw-
szych akcentów „Babskiej Gali 

Walentynkowej” był konkurs 
metamorfoz. Cztery uczestnicz-
ki wytypowane przez stowarzy-
szenia prezentowały na scenie 
swoje wdzięki. Najpierw Panie 
pojawiły się w  stroju „codzien-
nym”, następnie poddały się za-
biegom kosmetycznym i fryzjer-
skim oraz założyły wieczorowe 
suknie prezentując efekty meta-
morfozy. Panie wyglądały wręcz 
olśniewająco, a  jury nie było 
w  stanie wybrać zwyciężczyni 
konkursu, wręczyło więc cztery 
pierwsze nagrody. Uczestnicz-
ki oprócz upominków otrzy-
mały również gorące brawa od 

publiczności. Na zakończenie 
gali dla wszystkich gości przy-
gotowany został poczęstunek. 
Organizatorki przygotowały: 
bigos, kotlety, zupę meksykań-
ską, pierogi, pyszne ciasta oraz 
napoje. Dodatkową atrakcją był 
tort i szynka przygotowane spe-
cjalnie na tę okazję przez szefa 
kuchni Zajazdu Lwowskiego. Po 
wspólnej konsumpcji przyszedł 
czas na tańce. Na parkiecie ba-
wili się młodsi i starsi a zabawie 
nie było końca.
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K apl ice  pa r a f i i  K lwów  –  d aw n iej  i   d ziś
[część trzecia]
KAPLICA Z  KOLONII 
RDZUCHÓW
Obecnie znajdująca się na tere-
nie Muzeum Wsi Radomskiej 
(ul. Szydłowiecka 30, Radom), 
to ostatnia z  kaplic parafii 
Klwów, z  którą należy nam się 
zapoznać, by domknąć podję-
ty temat badań historycznych. 
Kolonia Rdzuchów to miejsco-
wość, która powstała w  drugiej 
połowie XIX wieku na miejscu 
dawnych gruntów folwarcznych 
Rdzuchowa. Sama zaś kaplica 
została wybudowana wcześniej, 
niż doszło do powstania Kolonii 
Rdzuchów. Stąd warto w  kilku 
zdaniach wspomnieć historię 
Rdzuchowa. Nazwa miejscowo-
ści pochodzi najprawdopodob-
niej od staropolskiej nazwy oso-
bowej <Rżuch> bądź <Rżów>, 
z czasem nazwa ulegała przeróż-
nym modyfikacjom – Rzuchów, 
Rszuchów, Rdzuchów. Z dostęp-
nych opracowań historycznych 
wynika, że osada ta istniała już 
w  XIV wieku. Kroniki sądowe 
wskazują zaś, że w  1428 r. Jan 
z  Rzuchowa sprzedał wieś Gra-
bowe za 50 grzywien Andrzejowi 
Duninowi. W XV wieku właści-
cielem Rdzuchowa, był pocho-
dzący z Sulgostowa rycerz Stani-
sław syn Mikołaja (od nazwy wsi 
przybrał nazwisko Rzuchowski), 
po jego śmierci dziedziczką osa-
dy została jego córka Małgorza-
ta. W  1569 r. właścicielem wsi 
był Kacper Rzuchowski, potem 
jego synowie. W  XVII wieku 
wieś przeszła w  ręce Walentego 
Kietlińskiego herbu Odrowąż, 
który był dziadkiem Franciszka 
Kietlińskiego (ur. ok. 1730 r.), 
fundatora kaplicy w  Rdzucho-
wie. Franciszek Kietliński pia-
stował w  swym życiu wiele sta-
nowisk ziemskich, był między 
innymi komornikiem granicz-
nym opoczyńskim, radomskim 
i  sandomierskim, łowczym ra-
domskim oraz posłem na sejm 
1791 roku. Był żonaty z Rozalią 
z  Fiszerów, z  którą doczekał się 
jednego syna Szymona Tadeu-
sza. Tenże Franciszek Kietliń-
ski w  1786 r. ufundował kapli-
cę w  swym majątku ziemskim, 
naprzeciwko dworu, który był 
wzniesiony w podobnym okresie 
(II połowa XVIII wieku; rozbu-
dowany w kolejnym wieku). Był 
to dwór drewniany, parterowy, 
o  zrębowej konstrukcji i  częś-
ciowo szalowany. Wraz z  po-
wstaniem tej prywatnej kaplicy, 
Franciszek Kietliński wystarał 
się o pozwolenie na odprawianie 
w  niej Mszy św. i  nabożeństw 
u  Arcybiskupa Gnieźnieńskie-
go, Prymasa Polski i  Wielkiego 
Księstwa Litewskiego Michała 
Jerzego Poniatowskiego. W  po-

zwoleniu tym, z  9 listopada 
1786 r., czytamy przede wszyst-
kim: „(…) do tego się pozwole-
nia skłaniamy, aby we wsi jego 
Rdzuchów w  parafii klwowskiej 
na miejscu przystojnym i  od 
wszelkiego użycia pospolitego 
wolnym, Msza św. jedna tyl-
ko na każdy dzień (…) odpra-
wiać się mogła przez kapłanów 
tak zakonnych jako i  świeckich 
księży byleby nie tułających się, 
czyli bez miejsca Tituli Canonici 
zostających, jako też ani w  eks-
komunice, suspensie lub innej 
karze kościelnej będących i dla-
tego wprzód plebanowi miej-
scowemu opowiedzianych i  od 
niego do Mszy przypuszczonych 
oprócz świąt Bożego Narodze-
nia, Nowego Roku, Zmartwych-
wstania, Wniebowstąpienia, 
Zesłania Ducha Świętego, Boże-
go Ciała, św. Apostołów Piotra 
i  Pawła, Wniebowzięcia NMP, 
Wszystkich Świętych oraz po-
świecenie i patrona parafialnego 
kościoła. (…) wolność słuchania 
Mszy św. (…) dla W. Pana wraz 
z najbliższymi krewnymi i powi-
nowatymi, oraz domowymi ko-
niecznie do usług potrzebnymi 
tylko nadajemy. Innych zaś tak 
sług jako i  poddanych i  wszyst-
kich na tamtym miejscu będą-
cych (prócz prawdziwie chorych 
i słabych) do kościoła swego pod 
obowiązkiem powinnego słucha-
nia Mszy odsyłamy.” Dokument 
ten zezwalał na wykorzystanie 
kaplicy tylko przez określony 
czas (2 lata od daty wydania po-
zwolenia), w określone dni i dla 
określonej grupy osób. Kolejne 
zezwolenia, o  których wiadomo 
nam z dostępnych dokumentów 
i  literatury historycznej, pocho-
dziły z  roku 1796 (pozwolenie 
wydane na rok czasu przez bpa 
Ignacego Krasickiego), 1840 
(pozwolenie dla ówczesnej dzie-
dziczki Urszuli Cieleckiej od bi-
skupa nominata Bąkiewicza na 
odprawianie Mszy św. codzien-
nie z  wyjątkiem ważniejszych 
świąt w  roku liturgicznym, dla 
niej, domowników, gości i  osób 
nie mogących z powodu słabego 
zdrowia iść do kościoła parafial-
nego; dodatkowo zezwolenie do-
tyczyło też chrztów w nagłej po-
trzebie i trzech ślubów rocznie), 
1855 (indult biskupa Bąkiewicza 
został przedłużony na 6 lat przez 
ks. Antoniego Zwolińskiego, 
administratora Diecezji Sando-
mierskiej), 1859 (biskup san-
domierski Juszyński przedłuża 
pozwolenie). Ks. Jan Wiśniew-
ski opisując dekanat opoczyński 
zapisał w swej monografii, że na 
początku XX wieku, kiedy Rdzu-
chów należał do Jadwigi Dobie-
ckiej, w kaplicy nie odprawiano 
już nabożeństw. Andrzej Żytni-
cki, pisał jednak w swym artyku-
le (Translokacja kaplicy z Rdzu-
chowa-Kolonii z  1786 roku do 
Muzeum Wsi Radomskiej, w: Kaplica w Kolonii Rdzuchów, w: www.muzeum-radom.pl/indexm.php?r=0&nid=406&a=1

Kaplica z Kolonii Rdzuchów w Muzeum Wsi Radomskiej, w: www.muzeum-radom.pl/muzeum-wsi-radomskiej/wystawy-stale/kaplica-z-rdzuchowa-
-kolonii/1099 [stan z dnia 16.01.2015]

Zieliński Stanisław (red.), Wieś 
Radomska, t. 8, Radom 2007) 
o  relacji Stefana Podkowiaka, 
mieszkańca Kolonii Rdzuchów, 
który wspominał, że w  okresie 
międzywojennym w kaplicy od-
bywały się nabożeństwa, gdyż 
dziedziczka Dobiecka wysyła-
ła konie po księdza, a  na Msze 
św. i  nabożeństwa przychodziła 
cała wieś. Przechodząc do krót-
kiego opisu samej kaplicy, trze-
ba wskazać, że najdokładniej 
został on przygotowany przez 
pracowników Muzeum Wsi Ra-
domskiej, którzy dokonywali 
przeniesienia kaplicy w  2006 
roku. Wspomniany już Andrzej 
Żytnicki, tak pisze o  pierwszej 
wizycie w  Kolonii Rdzuchów: 
„Kaplica, mimo że wyglądała na 
bardzo zaniedbaną, przykuwała 
naszą uwagę swoją niesamowitą 
sakralnością. Była niewielkich 
rozmiarów, ale swoją formą na-
wiązywała do okazałych świą-
tyń, i  dzięki temu działała jak 
magnes ściągający uwagę. (…) 
Była jakby miniaturką XVI-
II-wiecznego kościoła. Wrażenie 
sakralności przewrotnie potę-
gowane było przez przełamany 
krzyż, który zwisał z wieńczącej 
dach sygnaturki. Całość obrazu 
dopełniała wielka dziura w  da-
chu, której czeluść otoczona 
była postrzępioną blachą.” Kon-
strukcja kaplicy była osadzona 
na fundamencie z  kamieni pol-
nych, wzmocniona zaprawą ce-
mentową. Wybudowana na pla-
nie prostokąta o  wymiarach ok. 
9x5 m. Została wykonana z bali 
sosnowych, od zewnątrz ściany 
obite były gontami i  częściowo 

oszalowane deskami, wewnętrz-
na zaś ich strona pierwotnie 
była pokryta wapienną farbą. 
Wewnątrz znajdował się tylko 
drewniany szary ołtarz wykona-
ny w  formie architektonicznej 
klasycyzującej. Podczas demon-
tażu tegoż ołtarza, przy okazji 
przenoszenia kaplicy do Muze-
um, na jednej z  kolumn ołtarza 
odkryto napis – „przenosił dnia 
1go Maja 1884 r. Z M G ……… 
Łapiński”. Z  tej racji trzeba za-
uważyć, że ołtarz ten został 
skądś przeniesiony, jednak skąd 
nie wiadomo, tak jak nic więcej 
nie udało się ustalić na temat 
osoby przenoszącej go do Ko-
lonii Rdzuchów. Na przestrzeni 
ponad dwóch wieków, kaplica 
z Kolonii Rdzuchów, nim zosta-
ła przeniesiona do Muzeum Wsi 
Radomskiej, przeszła zapewne 
kilka niewielkich remontów, co 
potwierdzały liczne wzmocnie-

nia konstrukcji oraz ślady po 
nieistniejących już elementach 
tejże konstrukcji. Na uwagę za-
sługuje fakt przetrwania nisz-
czejącej kaplicy w czasach Polski 
Ludowej. Było to możliwe, tylko 
i  wyłącznie dlatego, że w  tym 
czasie pełniła funkcję magazy-
nu. Po upadku PRL-u, dopie-
ro ks. Korcz, proboszcz parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego 
w  Sadach Kolonii podjął pró-
bę ratowania kaplicy. Niestety 
bezskutecznie. Po kilku latach 
kaplicę od całkowitego upadku 
uratowali pracownicy Muzeum 
Wsi Radomskiej, przenosząc ją 
do siebie i  nadając jej nowego 
blasku (w  tym miejscu pragnę 
podziękować Dyrekcji Muzeum 
Wsi Radomskiej, za umożliwie-
nie opublikowania fotografii 
obecnego stanu kaplicy z  Kolo-
nii Rdzuchów).

Łukasz Grzegorczyk
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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
Zalecenia na okres marca
Wczesna wiosna to podstawowy 
okres w którym producenci po-
winni pobrać glebę do analizy 
w  laboratorium ogrodniczym. 
W  tym celu zaraz po odmarz-
nięciu gleby pobieramy próbkę 
glebową, którą następnie nale-
ży niezwłocznie dostarczyć do 
najbliższej stacji chemiczno-rol-
niczej lub do Laboratorium In-
stytutu Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach: 96-100 Skierniewice, ul. 
Konstytucji 3-go maja 1 albo do 
Laboratorium Analiz Gleby przy 
Polskim Związku Ogrodniczym 
z siedzibą: 63-300 Pleszew, ulica 
Targowa 1 (do tego ostatniego 
próbki można przesłać pocztą 
a  wyniki odbierzemy zazwyczaj 
w ciągu 2-3 dni pocztą o ile we-
wnątrz paczki priorytetowej po-
damy dane adresowe oraz tele-
fon kontaktowy). Jedna próbka 
glebowa powinna odzwiercied-
lać stan gleby – stanowisko na 
którym w  roku ubiegłym rosły 
podobne rośliny co do plonowa-
nia, wzrostu i kondycji. Tak więc 
jeśli w  5 tunelach uprawialiśmy 
paprykę jednej odmiany i w każ-
dym z nich uzyskaliśmy podob-
ne plony to możemy z  nich po-
brać jedną próbkę do analizy. 
Natomiast jeśli rośliny jednej 
odmiany rosły w  każdym tune-
lu inaczej to niestety z  każdego 
tunelu musimy pobrać oddziel-
ną próbkę. W  uprawach grun-
towych nieosłanianych jedna 
próbka glebowa może odpowia-
dać powierzchni nie większej niż 
0,5-1 ha. Prawidłowo pobrana 
próbka powinna mieć około 1 kg 
wagi i powinna stanowić próbkę 
mieszaną pobraną z  nie mniej 
niż 7-10 losowych punktów. 
W każdym punkcie glebę należy 
pobierać równomiernie z  prze-
kroju warstwy ornej tak, aby 
uzyskany wynik był wiarygodny. 
Nieprawidłowe wyniki analiz są 
w  95% wynikiem nieprawidło-
wego pobrania próbek do anali-
zy. Próbkę pobieramy z podłoża 
na głębokości 20-25 cm najlepiej 
zaostrzoną rurką lub szpadlem 
o  ile wcześniej wykopiemy do-
łek o pionowej ściance z którego 

następnie pobierzemy glebę do 
analizy niczym kromkę tortu. 
W  laboratorium należy zlecić 
wykonanie analizy podstawowej 
gleby, która zawiera następujące 
dane: pH (kwasowość), zaso-
lenie, oraz poziom makroele-
mentów. Koszt takiej analizy to 
zazwyczaj około 30 zł. Na pod-
stawie wyników analizy możemy 
zlecić wyliczenie dawek nawo-
zowych w  laboratorium lub sa-
memu to wykonać pamiętając, 
że papryka wymaga do prawid-
łowego wzrostu następującego 
poziomu składników pokarmo-
wych:
pH – kwasowość – w  zakresie: 
5,8 – 6,5
zasolenie: nie wyższe niż 2g 
NaCl/litr podłoża
azot – N = 180-200 mg/l podłoża
fosfor – P = 180-250 mg/l
potas – K = 400-600 mg/l
magnez – Mg = 150-180 mg/l
wapń – Ca = 1600-1800 mg/l
Należy pamiętać by jednorazowe 
dawki nawozów nie przekracza-
ły dawki 25 g nawozów na 1m2 

co niejednokrotnie zmusza nas 
do dzielenia dawek nawozowych 
na kilka dawek by nie doprowa-
dzić do nadmiernego zasolenia 
podłoża oraz poparzenia roślin 
nawozami. Wiosna jest także 
ostatecznym momentem w  któ-
rym możemy dokonać zabiegu 
regulacji prawidłowego odczynu 
gleby czyli pH. W  tym celu na 
glebach o wysokim pH podajemy 
mocno ugnity obornik w dawce 
co najmniej 15 t/ha lub kwaśny 
torf w  dawce 10 litrów na 1m2. 
W przypadku gleb o zbyt niskim 
pH podajemy odpowiednio wy-
liczone dawki kredy a  niekiedy 
kredy i  dolomitu będącego jed-
nocześnie źródłem taniego mag-
nezu. Wiosną nie należy sto-
sować wapna do wapnowania. 
Zabieg ten lepiej przeprowadzić 
w miarę konieczności w okresie 
jesiennym po zakończeniu upra-
wy. W przypadku braku środków 
na wapnowanie i zasobności gle-
by w  ten składnik poniżej 1400 
mg/l należy pamiętać, aby tygo-
dniowo na 1 ar produkcji poda-
wać pod rośliny co najmniej 1,5 

kg saletry wapniowej, co będzie 
zapobiegało pojawianiu się zgni-
lizny wierzchołkowej. W okresie 
upałów letnich należy wapń po-
dawać w  takim przypadku 2 x 
w  tygodniu co podnosi koszty 
i  komplikuje nawożenie roślin. 
Konsultacje na temat nawożenia 
oraz zalecenia można sprawdzić 
także pod nr telefonu autora 
publikacji: 605418866 w dni ro-
bocze w godzinach od 8-18.
Co do zasady bezpośrednio po 
wykonaniu analizy podłoża 
w  laboratorium przystępujemy 
do pierwszych prac polowych 
w trakcie których podajemy nie-
zbędne dawki nawozów. Należy 
pamiętać, że nawozy podane do 
gleby w okresie wczesnowiosen-
nym będą w  niej dobrze i  rów-
nomiernie wymieszane, będą 
odpowiednio nawilżone i  będą 
miały czas by się rozpuścić. Za-
zwyczaj także w  tym czasie sto-
sujemy nawozy typu rolnicze-
go, które są dużo tańsze od ich 
szklarniowych super rozpusz-
czalnych odpowiedników.
W okresie marca wszelkie zabie-
gi uprawowe powodują osusza-
nie gleby i  jej napowietrzanie. 
Przyspiesza to początek wegeta-
cji, ale robione zbyt często może 
prowadzić do zbyt szybkiego 
wysuszenia gleb piaszczystych.
W  przypadku braku analizy 

podłoża a  w  szczególności na 
nowych stanowiskach nawoże-
nie możemy prowadzić wg sche-
matu:
Nawożenie przed wegetacyjne 
doglebowe: Yara Corn – 750 kg/
ha lub 500 kg Yara Liva Komplex 
plus 200 kg siarczanu potasu na 
1 ha. Nawożenie zaraz przed sa-
dzeniem roślin: 150-200 kg sa-
letry wapniowej na 1 ha. Dalsze 
nawożenie prowadzimy nawo-
zami rozpuszczalnymi w  miarę 
wzrostu roślin. Oczywiście po-
dane nawożenie jest wersją sche-
matyczną ...i nieprawidłową...ale 
lepsze to niż nic. Nawożenie na-
leży prowadzić zawsze w  opar-
ciu o wynik aktualnego badania 
zasobności gleby z  uwagi na 
niższe koszty nawożenia, lepsze 
jego efekty oraz mniejsze szko-
dy dla konsumentów i mniejsze 
skażenie środowiska.
W  okresie marca szczególnie 
dbamy o  rozsadę papryki. Wy-
siewy prowadzimy w okresie: 25 
lutego – 15 marca. Pikowanie 14 
dni po wysiewie nasion. Rozsadę 
po raz pierwszy zasilamy roztwo-
rem nawozów wieloskładniko-
wych zawierających dużo fosfo-
ru 2 tygodnie po zapikowaniu. 
Dalsze nawożenie prowadzimy 
raz w tygodniu na przemian na-
wóz wieloskładnikowy w  stęże-
niu 0,3-0,5% oraz niewielka ilość 
saletry wapniowej – zazwyczaj 
0,2%. Mniej więcej 2 tygodnie po 
zapikowaniu rozsadę zaczynamy 
mocno wietrzyć, aby pobudzić 
ją do oddychania, pobierania 
wody oraz składników pokar-
mowych. Rozsada nie wietrzona 
ma zazwyczaj zbyt słaby system 
korzeniowy. Prawidłowo produ-
kowana rozsada zapikowana 15-
20 marca będzie się nadawała do 
sadzenia w tunele foliowe około 
20 kwietnia. W okresie kwietnia 
prowadzimy pierwsze zabiegi 
ochrony roślin. W tym celu ob-
serwujemy chwasty pod stołami 
rozsadowymi oraz wzdłuż folii 
w  mnożarkach. Jeśli widzimy 
na nich przędziorki lub inne 
szkodniki to zaczynamy walkę 
z  tymi szkodnikami. Zazwyczaj 

rozsada prawidłowo wietrzona 
nie jest zasiedlana przez cho-
roby grzybowe lub bakteryjne. 
Zazwyczaj jednak prewencyjnie 
co 10-14 dni podajemy naprze-
miennie preparaty miedziowe 
(np. Miedzian w stężeniu 0,25%) 
oraz jakiś preparat systemiczny 
jak przeciw zarazie ziemniaka 
(Acrobat, Ridomil, Curzate, In-
finity w  stężeniu 0,2%). Podob-
nie postępujemy przy rozsadzie 
oberżyny oraz pomidora, które 
to gatunki są blisko spokrewnio-
ne. Zazwyczaj około 20 marca 
wysiewamy nasiona w  produk-
cji ogórka oraz cukinii, które 
produkowane będą w  tunelach 
foliowych. W  tym czasie wysie-
wamy także fasolkę szparagową 
w  multiplaty lub doniczki po 3 
nasiona – co przyśpiesza zbiory 
tego warzywa. Należy pamiętać, 
że wszystkie te warzywa należą 
do grupy ciepłolubnej tak więc 
ich uprawa w  temperaturach 
około lub poniżej 16oC wraz 
z  rozsadą kapusty jest nagan-
na. Optymalne temperatury dla 
warzyw ciepłolubnych to 22-24o 
C w  dzień słoneczny a  20-22oC 
w  dzień pochmurny. Tempera-
tury nocne to: 20-22oC po dniu 
słonecznym, oraz 18-20oC po 
dniu pochmurnym. Mniej wię-
cej godzinę przed wschodem 
słońca temperatura w  mnożar-
ce powinna zawsze z  powrotem 
wynosić co najmniej 20oC. Takie 
zalecenie pozwala na uniknięcie 
sytuacji w której na zimne rośli-
ny padają promienie słoneczne 
powodując skraplanie pary wod-
nej na liściach a w konsekwencji 
powodując powstawanie chorób 
bakteryjnych oraz grzybowych.
Dalsze zasady dotyczące pro-
dukcji papryki, oberżyny i  po-
midora podamy w kwietniu. Od 
kwietnia nieco szerzej będziemy 
także pisali o  produkcji ogórka, 
cukinii i fasolki szparagowej.

Opracował
Tomasz Marasik
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W ekologicznym ogrodzie
Wiosna, wiosna, wios-
na – pora dla wszystkich 
szczęśliwa i radosna.
Termin ekologii został wprowa-
dzony w 1869 roku przez niemie-
ckiego przyrodnika E. Haeckla 
jako jeden z działów biologii. Na-
zwa ta pochodzi od dwóch gre-
ckich słów: oikos = dom i  logia 
= nauka. Nieco upraszczając ten 
termin, można by powtórzyć za 
encyklopedystami, że „ekologia 
to nauka zajmująca się relacja-
mi i wzajemnymi powiązaniami 
pomiędzy żywymi organizmami 
a ich środowiskiem”. A bardziej 
przystępnie – że to relacje za-
chodzące pomiędzy wszystkimi 
formami życia występującymi 
na danym terenie oraz między 
nimi a  tym, co nazywamy przy-
rodą nieożywioną. Dla większo-
ści właścicieli ogrodów, ogród 
ekologiczny to taki, w  którym 
nie używa się chemii do nisz-
czenia roślin i  zwierząt niepo-
żądanych, czyli popularnie mó-
wiąc chwastów i szkodników. To 
prawda, ale nie tylko. Ekologia 
to przede wszystkim wzajemne 
powiązania występujące w  da-
nym ekosystemie, którego ogród 
powinien być integralną częścią. 
W  ochronie przyrody nie jest 
ważne nadymanie społecznych 
balonów, lecz zrozumienie ży-

cia, które się toczy obok naszych 
nóg i takie pokierowanie działal-
nością człowieka, aby szkody dla 
tego życia były jak najmniejsze. 
Świat roślin i zwierząt w naszym 
ogrodzie i  na otaczającym go 
terenie jest siecią wzajemnych 
zależności, których pozostawie-
nie w  stanie możliwie nienaru-
szonym jest właśnie postępowa-
niem proekologicznym.
W świecie, w którym coraz wię-
cej jest chemicznych „ulepsza-
czy” (pestycydy, herbicydy, fun-
gicydy) coraz ważniejszym staje 
się zdrowe odżywianie. „Jesteś 
tak zdrowy jak to, co jesz” – to 
być może stare powiedzenie, 
ale ma głęboki sens. Uprawiając 
ekologicznie własne warzywa, 
dokładnie wiesz co jesz. Prowa-
dząc naturalne uprawy, wiesz, 
że właściwe połączenie bogatej 
w próchnicę gleby, nawadnianie 
i  ewentualne sporadyczne na-
wożenie np. roztworem z żywo-
kostu zapewnia zdrowy wzrost 
twoich warzyw.
W  ekologii najważniejsze jest 
utrzymanie wypracowanych od 
pokoleń wzajemnych zależności 
między roślinami, zwierzętami 
i przyrodą nieożywioną. Jakie są 
najważniejsze elementy gwaran-
tujące zdrowie ogrodu, dobre 
plony i  radość ogrodnika? Naj-
ważniejsze są trzy elementy.
1. Ziarno, nasiono – jeśli bę-

dzie słabe lub złe trudno 
marzyć o  dobrym plonie. 
W  tradycyjnym ekologicz-
nym ogrodzie najlepiej sto-
sować nasiona dawnych 
odmian, które są najlepiej 
dostosowane do lokalnych 
warunków.

2. Kompost – najlepiej użyźnia 
i odżywia glebę. W tradycyj-
nym ogrodnictwie kompost 
nazywany jest sercem ogro-
du.

3. Bioróżnorodność – warun-
kiem prawidłowego rozwo-
ju roślin, obfitych plonów 
jest współżycie z  różnorod-
nym światem owadów i  mi-
kroorganizmów. Ostatnio, 
w  związku z  masowym wy-
mieraniem pszczół, przy-
pomniano sformułowanie 
przypisywane Albertowi 
Einsteinowi, że gdy zginą 
pszczoły, zginie też człowiek 
i życie na ziemi. Skoro obec-
ność owadów, jak również 
innych mikroorganizmów 
jest tak istotna, to dobry 
ogrodnik powinien zadbać, 
by w  jego ogrodzie bioróż-
norodność była jak najwięk-
sza.

Oczywiście są jeszcze inne, mniej 
ważne czynniki gwarantujące 
powodzenie uprawy ekologicz-
nej. Na przykład przestrzeganie 
i  dostosowanie się do rytmów 
natury, Księżyca. Warunkiem 
dobrego plonu jest też odpo-
wiedni płodozmian, uprawa 
współrzędna roślin obok siebie.
Indianie siali fasolę między rzę-
dami kukurydzy. Dla irokeskich 
kobiet trzy najważniejsze rośli-
ny to: fasola, kukurydza i dynia. 
Siały je razem, tworząc idealną 
symbiozę. Kobiety usypywały 
na poletku szereg kopczyków, 
oddalonych o  krok jeden od 
drugiego. Na szczycie każde-
go umieszczały ziarno kuku-
rydzy, a  po dwóch tygodniach 
dosypywały ziemi i  wciskały 

Ludowa meteorologia
Kiedy marzec deszczowy 
i mglisty – tedy lipiec prze-
kropny i dżdżysty.

Gdy bocian przylata, to 
znak ciepłej wiosny dla 
świata.

Przysłowia

Gdy słonko świeci na dzień 
Kazimierza (4 marca) – 
resztki zimy uśmierza.

Jak z Lidią (27 marca) słon-
ko w okno zagląda, wiosna 
w szybach się przegląda.

w  nią ziarnko fasoli. Gdy oba 
nasiona wykiełkowały i  zaczęły 
rosnąć, we wgłębieniu powsta-
łym przy usypywaniu kopczyka 
umieszczały nasionko dyni. Gdy 
kukurydza rosła, fasola wyko-

rzystywała ją jako podpórkę, 
jednocześnie wzbogacając glebę 
w  azot i  żywiąc siebie, kukury-
dzę oraz dynię. W  korzystnych 
warunkach, zapewnianych przez 
dwie pierwsze rośliny, dynia roz-
wijała swoje pędy na wszystkie 
strony, swoimi dużymi liśćmi 
dusząc chwasty i  zatrzymując 
wilgoć. Wszystkie trzy rośliny 
rosły razem, korzystając na tym 
i obficie owocując. To doskonały 
przykład harmonijnej uprawy.
Marzec to czas kiedy przerywa-
my zimowy marazm i  ruszamy 
z  pracami ogrodowymi. Pierw-
sze chwasty zieleniące się na gle-
bie są sygnałem, że można wy-

siewać pietruszkę, rzodkiewkę, 
sałatę, groch i wczesne warzywa, 
sadzić drzewa, krzewy, dymkę. 
Pierwszą zasadą wiosennych 
przygotowań powinno być nie-
przewracanie gleby. Wtedy traci 
się wodę, a  do tego szpadlowa 
rewolucja utrudnia życie mi-
kroorganizmom, które decydują 
o sile gleby i jej zdrowiu. Wiosną 
zatem raczej chwytajmy za wid-
ły amerykańskie i  tylko spulch-
niajmy. Wiosna to dobry czas na 
opryskanie ziemi płynnym roz-
tworem humusu. Po wykonaniu 
tych prac możemy przystąpić do 
siania.
Według tradycyjnego ogrodu 
ekologicznego pomidory uwiel-
biają sąsiedztwo takich roślin 
jak: agrest, aksamitka, bazylia, 
cebula, cykoria, czosnek, fasola 
karłowata, koper włoski, mar-
chew, nagietek, nasturcja, ogó-
recznik, papryka, pasternak, 
pietruszka, pokrzywa, por, pysz-
nogłówka, sałata, seler, szczy-
piorek, szparagi, szpinak. Nie 
zaleca się sadzenia pomidorów 
w  otoczeniu takich roślin jak: 
burak, bób, groch, wszelkie ka-
pustne, morela, ogórek, orzech 
włoski, perz, powój polny, rzod-
kiewka, tulipan, ziemniak.

Opracowanie Farma Zacisze

Okiem z Wichrowego Wzgórza

Młodzież przysuska – powód do dumy
Pozwalam sobie poinformo-
wać Szanownych Czytelników 
o czymś, co nieczęsto się zdarza – 
w odniesieniu do naszego miasta – 
a co jest sukcesem w skali ogólno-
krajowej. Rzecz dotyczy konkursu 
filmowego pod nazwą „ Moja Pol-
ska Samorządowa” zorganizowa-
nego z  okazji 25-lecia Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
Patronat nad konkursem objął 
marszałek Senatu R.P. pan Bog-
dan Borusewicz. Konkurs miał 
charakter ogólnopolski i odbywał 
się w dwóch kategoriach: dla mło-
dzieży do lat 18-tu i dla dorosłych. 
Zadaniem uczestników było wy-
konanie pięciominutowego filmu 
ukazującego dokonania samorzą-
du lokalnego w różnych obszarach 
życia społecznego, ujęcie w  ka-
drze przemian, jakie dokonały się 
w  ciągu 25 lat w  wolnej, demo-
kratycznej Polsce, w tym w naszej 
małej ojczyźnie. Trudność two-

rzenia filmu polegała na koniecz-
ności ukazania w skondensowanej 
formie wiedzy o  naszym mieście, 
w tak krótkim czasie. Na konkurs 
wpłynęło 28 filmów. Do nagród 
nominowano 10 z  nich. Wśród 
czterech filmów nominowanych 
do nagrody głównej znalazł się 
film uczennicy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Pawła II 
w  Przysusze – Leny Grudzieckiej 
oraz pary autorów innego fil-
mu: Pauliny Kordeckiej i  Piotra 
Dudy, również uczniów w/w  Li-
ceum. Zostali oni zaproszeni do 
Senatu R.P. w  dniu 23 stycznia 
na uroczystość rozdania nagród 
tego konkursu. Lena Grudziecka 
zrealizowała film pt: „Przysucha 
– moja mała Ojczyzna”. Otrzy-
mała ona za ten film trzy nagrody: 
nagrodę publiczności, nagrodę 
nominacyjną oraz zaproszenie na 
dwudniowe warsztaty filmowe dla 
laureatów konkursu. Fundatorem 
warsztatów jest marszałek Senatu 
R.P. Natomiast Paulina Kordecka 
i  Piotr Duda otrzymali nagrodę 

publiczności. Po rozdaniu nagród 
Lena otrzymała wizytówkę od 
podsekretarza stanu w  Minister-
stwie Administracji i  Cyfryzacji 
p. Marka Wójcika z komentarzem 
uznającym Przysuchę i Szydłowiec 
jako miasta, które mimo trudności 
radzą sobie dobrze w rozwoju spo-
łecznym. „Jeżeli zajdzie potrzeba 
możecie się zwrócić do mnie o po-
moc” – powiedział na zakończenie 
rozmowy.
W  filmie naszej laureatki zawarte 
zostały wypowiedzi trzech osób, 
które to wypowiedzi autorka zi-
lustrowała ujęciami kamerą z  ta-
kich dziedzin życia społecznego 
jak: gospodarczy rozwój miasta, 
jego kultura i  sport. Fakt uzyska-
nia nagród w tym konkursie przez 
uczniów w/w Liceum jest świade-
ctwem właściwego kształtowania 
przez szkołę objawianych przez 
młodzież talentów. Nasze miasto 
może być dumne z dokonań mło-
dych mieszkańców Przysuchy.

Edward Pawlik
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Na Jarmark Ludowy przybyło wielu mieszkańców gminy Przysucha

W Jarmarku uczestniczyli mieszkańcy Skrzyńska i okolic. W pierwszym rzędzie (od lewej) Zofia 
Nawrocka dyr. PSP w Skrzyńsku, radni Rady Gminy i Miasta Przysucha: Teresa Gizińska, Kry-
styna Bielawska i Stanisław Kądziela, dalej Cezary Nowek prezes LGD „Razem dla Radomki” 
i Krzysztof Sobczak wójt gminy Wieniawa

Przybyłych powitała Zofia Nawrocka dyrektor PSP w Skrzyńsku

Dziecięcy zespół „Kukułeczki” z PSP w Skrzyńsku

Z przy tupem na ludowo
Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki”, 
Gmina i  Miasto Przysu-
cha oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w  Skrzyńsku 
już po raz kolejny zorgani-
zowały Jarmark Ludowy. 
Odbył się on w niedzielę 8 
lutego w  Publicznej Szko-
le Podstawowej w  Skrzyń-
sku.
Jarmark Ludowy to wydarzenie, 
które ma na celu promocję folk-
loru i dziedzictwa ludowego ma-
łych ojczyzn. Jest organizowany 
przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Razem dla Radomki”, przy 
współpracy z  lokalnymi samo-
rządami, w małych miejscowoś-
ciach położonych na obszarach 
wiejskich, a  jego ideą jest akty-
wizacja mieszkańców, kół go-
spodyń wiejskich i  organizacji 
pozarządowych do wspólnego 
inicjowania i  kreowania wyda-
rzeń kulturalnych. Jest też oka-

zją do przypomnienia o  minio-
nym już, ale pięknym zwyczaju 
polskiej wsi, którym były wiej-
skie zabawy ludowe, na których 
kapele grały huczne mazurki, 
oberki.
Do Skrzyńska na Jarmark Ludo-
wy przybyło wielu mieszkańców 
gminy Przysucha. Wraz z  nimi 
świetnie bawili się radni Rady 
Gminy i Miasta, sołtysi okolicz-
nych wsi oraz goście z  ościen-
nych gmin. Urząd Gminy i Mia-
sta w  Przysusze reprezentował 
Sekretarz Gminy Stanisław Wia-
derek. Byli też obecni dyrekto-
rzy i  nauczyciele z  przysuskich 
szkół oraz Mirosław Pilipczuk 
i  Jerzy Kwaśniewski – szefo-
wie takich placówek jak Dom 
Kultury i  Biblioteka Publicz-
na w  Przysusze. Przybyłych na 
Jarmark powitali gospodarze 
imprezy: Zofia Nawrocka dy-
rektor PSP w Skrzyńsku i Ceza-
ry Nowek prezes LGD „Razem 
dla Radomki”. Oboje podkreślili 

znaczenie organizowania takich 
spotkań dla integracji lokalnej 
społeczności oraz kultywowania 
tradycji ludowych. Zofia Nawro-
cka, już tradycyjnie, przywitała 
uczestników Jarmarku ubrana 
w kolorową zapaskę, tym razem 
naramienną. Natomiast Ceza-
ry Nowek przybliżył zebranym 
informacje o  Lokalnej Grupie 
Działania „Razem dla Radom-
ki”, której członkiem jest, przy-
pomnijmy, także Gmina Przysu-
cha.
Atrakcją Jarmarku Ludowego 
są występy śpiewaczych i  mu-
zycznych grup folklorystycz-
nych. Nie zabrakło ich również 
w  Skrzyńsku. Dla tłumnie ze-
branej publiczności wystąpiły 
dziecięce zespoły ludowe: „Ku-
kułeczki” z  PSP w  Skrzyńsku 
i  „Wolanianki” z  Wolanowa 
oraz zespoły śpiewacze kobiet 
ze Skrzynna i  Wrzosu. Wszyscy 
występujący otrzymali gorące 
brawa, ale szczególne wzrusze-
nie wzbudził w  publiczności 
inaugurujący Jarmark występ 
rodzimego zespołu dziecięcego 
„Kukułeczki”. Swoje śpiewające 
i  tańczące pociechy oklaskiwali 
rodzice, a  nad całością występu 
czuwały opiekunki zespołu „Ku-
kułeczki”, panie Alicja Chylak 
i Jolanta Kilianek.
Skoczna i rytmiczna muzyka lu-
dowa szybko sprowokowała wie-

Wielkie otwarcie
W piątek 20 lutego odbyło 
się w Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze uro-
czyste otwarcie wystawy 
prac artystki ludowej Ma-
rianny Wiśnios. Wysta-
wą tą przysuskie muzeum 
zainaugurowało cykl pre-
zentacji dorobku laurea-

tów Nagrody im. Oskara 
Kolberga.
 – Marianna Wiśnios (1914-
1996) – malarka, której samo-
rodny talent i  twórczość należy 
do najciekawszych zjawisk ar-
tystycznych z  pogranicza sztu-
ki ludowej i  naiwnej. Jej obrazy 
prezentowane były na wielu wy-
stawach, znalazły miejsce w naj-

ważniejszych kolekcjach muze-
alnych i  prywatnych. Artystka 
otrzymała znaczące wyróżnie-
nia, m. in. Nagrodę im. Brata Al-
berta za osiągnięcia w dziedzinie 
sztuki sakralnej (1983) i Nagrodę 
im. Jana Pocka (1983). W  1991 
roku została laureatką Nagrody 
im. Oskara Kolberga „Za zasłu-
gi dla kultury ludowej” – mówiła 
o artystce Katarzyna Markiewicz 
dyrektor Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze.

H.Jacobi

le par do tańca. Przygrywały im 
wspaniałe kapele Braci Tarnow-
skich i Jana Wochniaka.
Jak na Ludowy Jarmark przysta-
ło, nie zabrakło także regional-
nych pyszności. Słodkie ciasta 

i  wyborną kapustę z  grochem 
przygotowały mamy uczniów 
skrzyńskiej szkoły. Było zatem 
tanecznie, muzycznie, kolorowo 
i smacznie.

Jac.
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Mistrzostwa Gminy Klwów w Halowej Piłce Nożnej
Zwycięstwem drużyny Zo-
rza Klwów zakończył co-
roczny turniej w  halowej 
piłce nożnej. Na podium 
stanęły również zespo-
ły z  Przystałowic Dużych 
oraz Zorza Juniors.

W  niedzielę 22 stycznia 2015 r. 
w  hali sportowej Arena Klwów 
po raz kolejny odbyły się Mi-
strzostwa Gminy Klwów w  Ha-
lowej Piłce Nożnej. W zawodach 
zgodnie z  regulaminem mogły 
wziąć udział tylko drużyny z te-
renu Gminy Klwów. Do turnieju 
zgłosiło się 7 drużyn. Z uwagi na 
liczbę uczestników drużyny zo-

stały podzielone na dwie grupy:
Grupa A
1. Przystałowice Duże
2. Sady Kolonia
3. Zorza Klwów
4. Drążno
Grupa B
1. Zorza Juniors
2. Ulów
3. Kadź
W  poszczególnych grupach zo-
stały rozegrane mecze systemem 
każdy z  każdym. Dwa najlepsze 
zespoły z  każdej grupy awanso-
wały do półfinałów. Pary półfi-
nałowe tworzyły Przystałowice 
Duże – Kadź i  Zorza Klwów – 
Zorza Juniors. Mecze o  awans 
do finału obfitowały w sportowe 

emocje i  wiele ciekawych akcji 
w  wyniku których w  spotkaniu 
o  3 miejsce spotkały się druży-
ny z  Kadzi oraz Zorza Juniors 
a  w  finale Zorza Klwów oraz 
Przystałowice Duże. Nieste-
ty, dla drużyny z  Przystałowic, 
okazało się, że myśl taktyczna 
to czasami za mało, aby stawić 
czoła doświadczonemu i zgrane-
mu zespołowi. Wielki szacunek 
należy się zawodnikom Przy-
stałowic za walkę do ostatniego 
gwizdka i ogromne serce do gry 
mimo niekorzystnego rezultatu. 
Wynik 2:0 dla Zorzy Klwów po-
kazuje jasno kto w tegorocznym 
turnieju zasłużył na zwycięstwo. 
W meczu o 3 miejsce zwycięży-

ła drużyna Zorza Juniors wyni-
kiem 4:3.
Na zakończenie zawodów zosta-
ły wręczone puchary dla zwycię-
skich drużyn oraz indywidualne 
statuetki dla najlepszych zawod-
ników. Tytuł Najlepszego Bram-
karza został przyznany Toma-
szowi Żułcińskiemu, natomiast 
tytuł Króla Strzelców zdobył 
Damian Pełka. Obydwaj zawod-
nicy reprezentowali zwycięską 
drużynę Zorza Klwów.
Kilka dni wcześniej w  halo-
wej piłce nożnej rywalizowali 
młodsi piłkarze. 20 lutego oby-
ły się mistrzostwa juniorów 
w  kategorii Szkoły Podstawowe 
Gminy Klwów oraz Publiczne 

Gimnazjum Klwów. Rozgryw-
ki prowadzone systemem każdy 
z  każdym wyłoniły zwycięzców. 
Tu również nie zabrakło emocji 
na boisku. Zawody stały na wy-
sokim poziomie, a  emocje rosły 
z  każdą minutą. W  kategorii 
szkoły podstawowe zwyciężyła 
drużyna z Kłudna wyprzedzając 
ekipy z Kadzi i Klwowa. Z gim-
nazjum najlepsza okazała się 
Kadź, drugie miejsce przypadło 
graczom z Drążna a trzecie ucz-
niom z Przystałowic Dużych.
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za sportową postawę i ry-
walizację w duchu Fair Play.

Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Szkół Podsta-
wowych w Wieniawie
11 lutego 2015 roku w hali spor-
towej w  Wieniawie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w  Halo-
wej Piłce Nożnej Szkół Podsta-
wowych. Zespół Szkół Samo-
rządowych z  Klwowa na tym 
turnieju reprezentowało trzech 
szóstoklasistów oraz czterech 
piątoklasistów. Tak mała liczba 
graczy spowodowana była wy-

padkami losowymi. Po ciężkich 
bojach drużyna z Klwowa zajęła 
czwarte miejsce. Niestety tuż za 
podium, ale wysiłek chłopców 
nie poszedł na marne, ponieważ 
zyskali cenne doświadczenie 
i bardzo ważne „ogranie” – czyli 
nowe umiejętności – w konfron-
tacji z obcymi sobie zespołami.
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Co robi zamarznięta woda na chodniku?
Wyprowadza ludzi z równowagi!

Przez hall w szpitalu biegnie facet, który właśnie miał mieć opera-
cję.
 – Co się stało?! – pytają go inni pacjenci.
 – Słyszałem, jak pielęgniarka mówi: to bardzo prosta operacja, 
niech pan się nie martwi, jestem pewna, że wszystko będzie dobrze!
 – Próbowała tylko pana uspokoić, co w tym złego?!
 – Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do lekarza!!!

Mąż wyjechał w  delegację, a  żona postanowiła zrobić mu niespo-
dziankę i kupiła nowiutką szafę do ich wspólnej sypialni.
Przyjechała ekipa, zmontowała szafę.
Po jakimś czasie obok domu przejeżdżał tramwaj i szafa się złożyła.
Zdesperowana kobieta dzwoni do firmy i  tłumaczy co się stało. 
Przyjeżdża ekipa montuje szafę i dzieje się tak kilka razy.
Przy kolejnym razie kierownik ekipy monterskiej mówi:
 – Wie pani co, muszę wejść do szafy i  zobaczyć od środka co się 
dzieje.
Wchodzi do szafy. W tym momencie wraca mąż i wchodząc do sy-
pialni krzyczy z zachwytem:
 – Kochanie cóż za wspaniała szafa. I otwiera drzwi od szafy, a gość 
ze środka:
 – Wal pan w ryj, bo i tak nie uwierzysz, że na tramwaj czekam.

Pułkownik z inspekcją w jednostce wojskowej. Ogląda wszystko po 
kolei, trawa skoszona, koszary błyszczą, krawężniki odmalowane... 
Idzie do kuchni, zwiedza, w  końcu wkłada palec do jakiegoś za-
kamarka, wyciąga – i warstwę kurzu pokazuje towarzyszącym mu 
żołnierzom! Złośliwie uśmiechając się, pyta:
 – I jakie wam teraz słowa przychodzą do głowy?
 – Że prawdziwa świnia zawsze chlew znajdzie, panie pułkowniku.

Stary profesor, laureat nagrody nobla z  fizyki, jeździł po kraju 
i udzielał wykładów na temat swoich odkryć. Był tym znużony, bo 
z  wykładów mało kto rozumiał cokolwiek. Mało tego, przez cały 
czas nikt nie zadał nawet żadnego pytania. Po latach takiego życia 
bardzo zaprzyjaźnił się ze swoim szoferem. Zaczął nawet zabierać 
go na wykłady. Czuł się jednak coraz bardziej zmęczony i wypalo-
ny. Pewnego razu szofer zaproponował:
 – Po tylu latach i tylu odsłuchanych wykładach, znam każde słowo 
na pamięć. Zamieńmy się rolami. Ja będę udawał profesora, a Pan – 
szofera. Usiądzie pan wygodnie z tyłu widowni i odpocznie w trak-
cie wykładu. Pytań przecież i tak nikt nie zadaje.
Tak tez, zrobili. Szofer radził sobie świetnie jako mówca, a profesor 
odpoczywał.
Pewnego razu na jednym z  wykładów, pewien arogancki student 
postanowił obnażyć niewiedzę profesora. Przeprowadził kilkumi-
nutowy wywód, na temat deterministycznej interpretacji mechani-
ki kwantowej zakończony pytaniem. Stał z irytującym uśmieszkiem 
i  czekał na potknięcie. Szofer, stojący na mównicy zastanowił się 
chwilę i odparł...
 – To pytanie jest tak banalnie
proste, że poproszę o odpowiedź
mojego szofera, który siedzi z tyłu.

Dowcipy

Tabela PALPS po 10 kolejce

Miejsce Zespół Mecze Pkt Sety Małe pkt.

1. Osiedle Przysucha 11 26 20:7 605:515

2. Skaryszew 11 25 18:7 573:482

3. Tompex Przysucha 10 24 17:6 529:422

4. Wolanów 10 23 17:6 519:463

5. Administrator Radom 11 19 16:12 589:531

6. Orońsko 10 15 12:12 520:450

7. Przytyk 10 15 12:12 504:475

8. Volley Żelazny Opoczno 10 14 11:12 470:505

9. Smogorzów 10 13 9:12 445:444

10. Gimnazjum Przysucha 10 8 6:15 407:493

11. Oldboys Przysucha 10 4 3:18 314:459

12. Volley Telex Press Skrzyńsko 11 0 0:22 322:550

Trwają rozgrywki Przysuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Przypomnijmy, że XVI edycja PALPS 
ruszyła 29 listopada 2014 roku i bierze w niej udział 12 drużyn. Dobrej gry i sportowych emocji nie 
brakuje.

Przygotowania idą pełną parą
Trwają przygotowania przysu-
skich piłkarzy do rozpoczęcia 
rundy wiosennej. Jak dotąd, 
MKS Oskar Przysucha ma za 
sobą zwycięsko rozegrane me-
cze sparingowe, systematyczne 
treningi i testowanie nowych za-
wodników.
W sparingach MKS Oskar Przy-
sucha pokazał klasę. Rozegrał 
kilka spotkań, w  których po-
konał między innymi drużyny 
trzecioligowe: Lechię Tomaszów 
Mazowiecki i Broń Radom. Póki 
co przed podopiecznymi Bole-
sława Strzemińskiego dwa ostat-
nie sparingi przed inauguracją 
rundy wiosennej w  IV lidze. 
W środę, 25 lutego nasi piłkarze 
zagrają ciekawy mecz kontrol-
ny z  MKS Polonia Warszawa, 
a trzy dni później z wiceliderem 
czwartej ligi lubelskiej – Powi-
ślakiem Końskowola. Pierwszy 
mecz ligowy już 7 marca w Kar-
czewie z miejscowym Mazurem.
Podopieczni Bolesława Strze-
mińskiego udowodnili, że do-
brze wykorzystują czas trenin-
gów i  przygotowania do walki 
w  rundzie wiosennej. Lider po-
przedniego sezonu IV ligi poka-
zał w odbytych meczach wysoki 
poziom gry, wielkie zaangażo-
wanie oraz determinację, u któ-
rej podstaw leży… marzenie 
przysuskich piłkarzy, a  także 
ich wiernych kibiców, by przy-
padający w  2015 roku jubileusz 
50-lecia istnienia klubu przypie-
czętować awansem do III ligi. 
Dotychczasowa postawa naszych 
piłkarzy robi wrażenie i  nie bez 
powodu napawa optymizmem. 
Szczerze życzymy oskarowcom 

spełnienia tego marzenia.
Tymczasem Zarząd Klubu pod-
jął wiele działań mających na 
celu wzmocnienie drużyny. Ja-
kie są rezultaty tych działań, 
spytaliśmy wiceprezesa zarządu 
klubu Adriana Nitzkiego. Po-
wiedział nam:
 – Wiemy już, że wiosną w Oska-
rze zagrają: Cezary Czpak – 
33-letni środkowy pomocnik 
występował m.in. w  Górniku 
Łęczna (Orange Estraklasa), 
Stal Stalowa Wola (I  liga), ŁKS 
Łódź (II liga) czy KSZO Ostro-
wiec Świętokrzyski (II liga). Jego 
ostatnim klubem był III-ligowy 
Orzeł Wierzbica; Norbert Rdza-
nek, 24-letni zawodnik, który 
przez większość swojej karie-
ry występował w  Broni Radom 
i  Bartłomiej Książek, który zo-
stał wypożyczony z  Broni. To 
20-letni napastnik o  statusie 
młodzieżowca. Będzie grał przy 
Radomskiej co najmniej do koń-
ca bieżącego sezonu. Piłkarz ten 
występował już w  naszym klu-
bie, w  sezonie 2013/14. Wów-
czas zaliczył 30 występów ligo-
wych, w  których zdobył 7 goli. 
Ponadto działacze przysuskiej 
drużyny porozumieli się z Jaku-
bem Sapieją. Wraca on do Oska-
ra po półrocznym wypożyczeniu 
do KS Sokół Sokolniki. 23-letni 
skrzydłowy jest wychowankiem 
Oskara. Dogrywane są rozmo-
wy w  sprawie obsadzenia pozy-
cji bramkarza i  konkurenta dla 
Jakuba Dadasiewicza. Pozwoli-
łoby to zamknąć kadrę zespołu, 
który zamierza walczyć o awans 
do trzeciej ligi. Mocną kandyda-
turą wydaje się tu Filip Adam-

czyk z  Radomiaka, który miał 
być ponownie wypożyczony do 
Przysuchy, jednak do postawie-
nia kropki nad „i” brakuje jesz-
cze ostatecznej decyzji ze strony 
klubu ze Struga. Umowa z Rado-
miakiem jest już przygotowana 
i  czeka na podpis. To jest tylko 
kwestia formalności, ponieważ 
wszystkie szczegóły były już 
omówione wcześniej – dodaje 
Adrian Nitzki, wiceprezes ds. 
sportowych Oskara. Informuje 
też, że w  tej chwili niewiadomą 
pozostaje przyszłość Patryka 
Jakubczyka. 16-letni pomocnik 
Chojniaka Wieniawa z  pewnoś-
cią byłby wartościowym uzupeł-
nieniem składu.
Jeśli chodzi o  ubytki kadrowe, 
to w porównaniu z rundą jesien-
ną w zespole nie zobaczymy już 
Mateusza Paliwody, Romana 
Skowrońskiego (koniec wypoży-
czeń) oraz Kamila Lewińskiego, 
z  którym klub nie porozumiał 
się co do warunków umowy. 
W  przypadku Marcina Bińkow-
skiego, Patryka Gila, Konrada 
Kałowskiego, Daniela Koniecz-
nego czy Adriana Wełpy w  grę 
wchodzi wypożyczenie do inne-
go klubu – Chcemy, aby wiosną 
zostali wypożyczeni do innych 
klubów, w  których mogą grać 
i  odbudować formę. Kto wie co 
nas czeka latem, więc dlaczego ci 
zawodnicy nie mieliby wrócić do 
nas w nowym sezonie? – kończy 
wiceprezes klubu.
Pierwszy mecz ligowy już 7 mar-
ca w  Karczewie z  miejscowym 
Mazurem. Trzymamy kciuki!

Fot. Adrian Nitzki
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Wątróbka drobiowa 
z  jabłkiem i  karme-
lizowaną cebulką

Składniki: [na 5 porcji]

Sposób wykonania:

• 60 dag wątróbki drobiowej
• 2 duże jabłka
• 3 średnie czerwone cebule
• 3-4 łyżki octu balsamicznego
• 60 g masła + 4 łyżki oleju
• mała garść cukru
• natka pietruszki
• przyprawy: sól i  pieprz

Jabłka umyć, nie obierać ze skórki. 
Wydrążyć pestki i  pokroić na plasterki 
o grubości ok. 3 mm. Wątróbkę oczyś-
cić, umyć i osuszyć ręcznikiem papiero-
wym. Czerwoną cebulę obrać ze skórki 
i pokroić w 3 mm talarki. Na rozgrzanej 
patelni rozpuścić masło, dodać olej 
(olej zapobiegnie paleniu się masła) 
i  smażyć na nim partiami talarki ja-
błek do momentu kiedy będą miękkie, 
ale nadal jędrne – plasterki jabłka nie 
mogą nachodzić na siebie, należy je 
smażyć jak kotlety. Jabłka odłożyć na 
talerz. Patelni nie myć, tłuszczu nie 
wylewać – przyda się jeszcze. Na osob-
ną rozgrzaną patelnię wrzucić małą 
garść cukru i  poczekać aż się rozpuści 
(można dodać łyżkę wody by było ła-
twiej). Nie dopuścić do spalenia cukru. 
Wrzucić na niego czerwoną cebulę 
i równomiernie w nim obtoczyć. Dodać 
1 łyżkę octu balsamicznego, cały czas 
mieszając czekać aż się zredukuje – 
ocet ma wyparować. Na rozgrzaną pa-

telnię na której smażono jabłka wrzu-
cić osuszoną, przyprawioną pieprzem 
wątróbkę. Smażyć ją ok. 5-8 min, na 
końcu doprawiając solą. Pod koniec 
smażenia dodać 2 łyżki octu balsa-
micznego i  ponownie poczekać aż się 
zredukuje. Na talerze wyłożyć talarki 
jabłka, usmażoną wątróbkę drobiową 
oraz karmelizowaną czerwoną cebulę. 
Posypać posiekaną natką pietruszki.
Podawać z  tłuczonymi ziemniakami 
z  koperkiem. Kontakt: zajazd@za-
jazdlwowski.pl, tel. 505 063 080.


