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W NUMERZE

Zakończyła się mo-
dernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w  Kłudnie. Był to 
ostatni etap prac związa-
nych z  unowocześnianiem 
placówek oświatowych 
w Gminie Klwów.
Oświata samorządowa wciąż 
boryka się z  kłopotami finan-
sowymi. Nadal wiele szkół jest 
zamykanych, gdyż zwyczajnie 
w  gminach subwencja oświa-
towa nie pokrywa wydatków 
związanych z  ich utrzymaniem 
i  musiałyby rezygnować z  in-
westycji, po to aby dokładać do 
szkół a na to nie godzą się miesz-
kańcy. I  pomimo, że likwidacje 
placówek oświatowych również 
budzą protesty, zwłaszcza wśród 
środowisk bezpośrednio z  nimi 
związanych, to w wielu gminach 

jest to podyktowane finansową 
koniecznością.
Problem ten jednak nie doty-
czy gminy Klwów, tu się szkół 
nie zamyka, tu w  szkoły się in-
westuje. W  gminie znajdują się 
2 placówki: Zespół Szkól Sa-
morządowych w  Klwowie oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w  Kłudnie. W  2012 roku grun-
townie wyremontowano szkołę 
w Klwowie. Została wymieniona 
cała instalacja CO wraz z  grzej-
nikami i kotłem grzewczym, zo-
stały pomalowane wszystkie sale 
lekcyjne, stare podłogi PCV wy-
mieniono na Tarket, wyremon-
towano kuchnię oraz wymie-
niono oświetlenie w  salach na 
bardziej ekonomiczne. Ponadto 
oddano do użytku halę sporto-
wo-widowiskową, która służy 
wszystkim mieszkańcom gmi-
ny. Oprócz zajęć wychowania 
fizycznego dla uczniów miejsco-

wej podstawówki i  gimnazjum, 
w hali odbywają się również za-
jęcia popołudniowe dla dzieci, 
młodzieży i  dorosłych oraz im-
prezy sportowe i kulturalne.
W  tym roku remontu doczeka-
ła się również szkoła w Kłudnie. 
Przede wszystkim wymieniony 
został dach. W  miejscu prze-
ciekającego stropodachu po-
krytego papą znajduje się teraz 
dwuspadowy, okazały dach po-
kryty blachodachówką z  pięk-
nymi lukarnami. Nie trzeba się 
już więc martwić, że przy ulew-
nym deszczu pojawią się zacie-
ki na sufitach. Wymiana dachu 
wpłynęła nie tylko na popra-
wę warunków lokalowych, ale 
też w  bardzo istotny sposób na 
wygląd budynku. Dzięki wyko-
naniu nowej elewacji budynek 
pochodzący z 1970 roku stał się 
jednym z  ładniejszych obiektów 
w gminie. Prace remontowe ob-

Gmina Klwów inwestuje w oświatę
jęły również wnętrze budynku. 
Całkowicie wymieniona została 
instalacja elektryczna, zamon-
towano nowe oświetlenie, insta-
lację hydrauliczną, wraz z  wy-
mianą wszystkich grzejników. 
Wszystkie sale lekcyjne i  kory-
tarze odzyskały blask dzięki wy-
konaniu nowych powłok malar-
skich. Dodatkowo mieszkanie 
socjalne zostało zaadaptowane 
na sale lekcyjną oraz łazienkę. 
Wartość inwestycji to 985 tyś 
zł. Obecnie trwają jeszcze prace 
wokół szkoły. Remontowane jest 
ogrodzenie oraz pielęgnowany 
teren zielony wokół budynku.
Oficjalne oddanie do użytku 
zmodernizowanej szkoły zapla-
nowane jest na 22 czerwca 2014 
r. Odbędzie się wtedy Piknik Ro-
dzinny. Będzie to bardzo uroczy-
sty i wyjątkowy dzień w historii 
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szkoły, gdyż Piknik rozpocznie 
się niecodzienną uroczystością 
nadania Publicznej Szkole Pod-
stawowej w  Kłudnie sztandaru 
oraz imienia Marii Konopni-
ckiej. Na uroczystość zaproszeni 
zostaną wszyscy Ci, którzy two-
rzyli historię tej szkoły, wpływa-
li na jej atmosferę, poświęcali 
jej swój czas oraz interesowali 
się jej sprawami, uczniowie oraz 
ich rodzice, obecni oraz emery-
towani pracownicy szkoły, ab-
solwenci, wszyscy mieszkańcy 
z  miejscowości objętych obwo-
dem szkoły oraz władze samo-

rządowe. Będzie to więc okazja 
do spotkania się kilku poko-
leń ludzi związanych ze szkołą 
w Kłudnie, to jak „podróż w cza-
sie”, możliwość spotkania daw-
no niewidzianych znajomych 
ze „szkolnej ławki”, wspólnych 
wspomnień. Po części oficjalnej 
związanej z nadaniem sztandaru 
nastąpi część rozrywkowa pod-
czas której swoje liczne talenty 
zaprezentują obecni uczniowie, 
następnie do wspólnej zabawy 
zaprosi zespół LAZAR, notabe-
ne absolwenci szkoły.

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.
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Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

 

41,77% 

19,22% 

15,62% 

7,06% 6,29% 

2,92% 2,73% 2,67% 
1,71% 

Prawo i 
Sprawiedliwość 

Platforma 
Obywatelska 

Polskie Stronnictwo 
Ludowe 

Kongres Nowej 
Prawicy 

Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 

Solidarna Polska Europa Plus Twój 
Ruch 

Polska Razem 
Jarosława Gowina 

Ruch Narodowy 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 
okręg nr 5   

Najwyższa frekwencja w Gminie Klwów
Ponad 50 procent po-

parcia otrzymało Pol-
skie Stronnictwo Ludowe 
w  głosowaniu, jakie od-
było się 25 maja. To jeden 
z  rekordowych wyników 
w  okręgu mazowieckim. 
Kolejny – to najwyższa 
frekwencja w  powiecie 
i  jedna z  najwyższych na 
Mazowszu.
Gmina Klwów jest jedną z trzech 
na Mazowszu, gdzie PSL dostało 
tak wysokie poparcie w  głoso-
waniu do Europarlamentu.
 – Wszyscy widzimy, jak rozwi-
ja się gmina i  to budzi uznanie 
wśród mieszkańców – mówią 
w Klwowie.
Okazuje się więc, ze niemal co 
drugi uprawniony mieszkaniec 
Gminy Klwów oddał głos w wy-

borach do Parlamentu Europej-
skiego. Dla porównania, w gmi-
nie Gielniów do urn wyborczych 
poszło nieco ponad 15 procent 
wyborców, czyli dwa razy mniej 
niż w Klwowie.
Kolejną niespodzianką głoso-
wania w  Klwowie jest wysokie 
zwycięstwo Adama Struzika, 
Marszałka Mazowsza. Nietrud-
no zauważyć, że Adam Struzik 
zdobył niemal dwa razy więcej 
głosów niż drugi w  kolejno-
ści Zbigniew Kuźmiuk z  PiS. 
A przecież we wszystkich innych 
gminach powiatu przysuskiego 
zwyciężał Kuźmiuk, tylko nie 
w Klwowie.
Cieszymy się z  tych wyników, 
oraz dziękujemy wszystkim tym, 
dla których pozycja Polski w Eu-
ropie nie jest obojętna.

WYNIKI W GMINIE KLWÓW
Wygrywa Polskie Stronnictwo Ludowe – 50,15 procent (498 głosów). Po-
tem Prawo i Sprawiedliwość – 35,55 procent (353 głosy), oraz Nowa Pra-
wica Janusza Korwin – Mikkego – 4,43 procent (44). Dalsze miejsca: So-
lidarna Polska – 3,32 (33), Platforma Obywatelska – 2,42 (24); SLD – UP 
– 1,81 (18); Polska Razem – 1,11 (11); Ruch Narodowy – 0,7 (7); Europa Plus 
Twój Ruch – 0,5 (5).

Frekwencja 36,02 procent, głosowało 1034 na 2871 uprawnionych.
Na pierwszym miejscu, z największym poparciem: Adam Struzik (PSL) – 413.

Gmina Klwów inwestuje w  oświatę

Ogłoszenie
Redakcja „Kuriera Ziemi Przysuskiej” informuje, iż przedsiębior-
cy z terenu Gminy Klwów mają możliwość bezpłatnego rekla-
mowania swoich firm na łamach miesięcznika. Każda z reklam 
zamieszczona będzie przynajmniej raz w roku, a w przypadku 
małej ilości reklamodawców częściej. Więcej informacji można 

uzyskać pisząc na kurierprzysuski@gmail.com.
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III MISTRZOSTWA GMINY KLWÓW W KOLARSTWIE

Ponad 150 kolarzy 
z  Gminy Klwów wy-

startowało w  III Mistrzo-
stwach Gminy Klwów 
w Kolarstwie.
Już po raz trzeci na terenie 
Gminy Klwów odbyły się III 
MISTRZOSTWA GMINY 
KLWÓW W  KOLARSTWIE 
LEGIA MTB MARATON. Ko-
larze startowali w 4 kategoriach 

wiekowych. Emocje towarzyszy-
ły uczestnikom od startu aż do 
samej mety. Atrakcyjna i zróżni-
cowana trasa z pewnością satys-
fakcjonowała wszystkich zawod-
ników.
Na zwycięzców poszczególnych 
kategorii czekały pamiątkowe 
puchary i  dyplomy. Po zakoń-
czeniu zawodów wszyscy spot-
kali się na wspólnym grillu.

Kategoria dzieci 0 – 6 lat
dziewczęta
1. Julia Jagiełło
2. Paulina Sołkowicz
3. Dagmara Biskup
chłopcy
1. Aleksander Rokicki
2. Bartosz Wojciechowski
3. Kacper Kozłowski
Kategoria klas I-III szkół podstawowych
dziewczęta
1. Eliza Hajęcka
2. Patrycja Strzelec
3. Zuzanna Lesiak
chłopcy
1. Kacper Śmiałek
2. Michał Kołodziejczyk
3. Szymon Kwiatkowski
Kategoria klas IV-VI szkół podstawowych
dziewczęta
1. Paulina Kopytowska
2. Dominika Strasińska
3. Paulina Gajda
chłopcy
1. Damian Kacprzak
2. Mateusz Pawelec
3. Jakub Pietraszewski
Kategoria klas I-III szkół gimnazjalnych
dziewczęta
1. Aleksandra Jędrasik
2. Klaudia Ślusarczyk
3. Anna Gwiazda
chłopcy
1. Marcin Woźniak
2. Karol Marchewa
3. Dawid Rokicki
Kategoria rodzinna
1. Julia i Karol Sobczak
2. Oliwia, Anna i Piotr Rokiccy
3. Marysia i Beata Tomczyk
Kategoria open
1. Aleksander Macierzyński
2. Piotr Rokicki

Lista zwycięzców:

 – Dość pozornych działań na rzecz zwalczania bezrobocia 
i naprawy dróg – mówi Piotr Papis wójt gminy Klwów.

Po co ludziom mydlić oczy
ROZMOWA Z PIOTREM PAPISEM, WÓJTEM GMINY KLWÓW

Już nie tylko mieszkańcy 
gminy Klwów wiedzą, 

że kategorycznie pan kry-
tykuje pozorną pomoc dla 
bezrobotnych. Czy może 
pan skonkretyzować ten 
sprzeciw?
 – Chodzi o decyzje, które pomo-
gą przeciwdziałać największemu 
problemowi, jakim jest bezrobo-
cie. Nie wystarczy o  bezrobociu 
tylko mówić, ale trzeba coś ro-
bić, aby mu przeciwdziałać. Oto 
przykłady. W  gminie Klwów 
mamy już Zakład Aktywności 
Zawodowej i  Spółdzielnię So-
cjalną. W  tym roku otwieramy 
Klub Integracji Społecznej. Wy-
liczmy: w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej powstało 50 miejsc 
pracy. To największy zakład pra-
cy, jaki mamy w  gminie. Otwo-
rzyliśmy też pierwszą w  powie-
cie spółdzielnię socjalną, gdzie 
aktualnie 10 osób ma pracę, a we 
wspomnianym Klubie Integracji 
Społecznej docelowo może zna-
leźć zatrudnienie około 40 osób. 
Aby na terenie gminy stworzyć 
kolejne warunki dla rozwoju 
przedsiębiorczości, samorząd 
podjął decyzję o  dokonaniu 
zmian w studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klwów.
Jak tego dokonaliście?
 – Planując rozwój gminy skon-
centrowaliśmy się najpierw na 
rozwoju infrastruktury związa-
nej bezpośrednio z  pełniony-
mi funkcjami publicznymi, jak 
szkoły, urzędy czy remizy stra-
żackie. Dziś nasza gmina potrze-
buje zmian idących w  kierun-
ku rozwoju przedsiębiorczości. 
Zmiany w studium mają właśnie 
na celu tworzenie warunków dla 
rozwoju małych i średnich firm, 
które zapewnią miejsca pracy 
mieszkańcom. Mamy mnóstwo 
pomysłów, ale zacząć musimy 
od terenów, na których te po-
mysły można będzie wcielać 
w  życie. Przed nami nowa per-
spektywa unijna, moim zdaniem 
ostatnia, w której będziemy mo-
gli dostać środki na realizację 
naszych celów. To przykre, że 
nasze inicjatywy, dzięki którym 
powstają miejsca pracy, kłują 
niektórych w  oczy. Ale nie da 

się zaprzeczyć, że są namacal-
ną alternatywą dla braku takich 
działań ze strony władz powiatu 
przysuskiego.
Ostatnie zdanie zabrzmia-
ło jak zarzut.
 – To nie zarzut, to stwierdzenie 
i moja opinia. W naszym powie-
-cie nie robi się nic dla bezro-
botnych. Jednocześnie neguje 
się inicjatywy tworzenia nowych 
miejsc pracy. Nie trzeba nikogo 
przekonywać jak ważne są dziś 
na rynku pracy miejsca w  ra-
-mach robót publicznych, prac 
interwencyjnych czy staży. Ale 
nie może tak być, że jedno sto-
warzyszenie w  powiecie otrzy-
muje 300 takich miejsc, a  łącz-
nie wszystkie gminy na terenie 
powiatu – 360. Nie jestem jedy-
ną osobą, którą bulwersuje fakt, 
że Stowarzyszenie Abstynentów 
Klubu „Opoka” w Przysusze cie-
szy się najwyraźniej specjalnymi 
względami u  starosty przysu-
skiego, który pozwala na to, że 
we wspomnianych 300 miej-
scach pracy jest 60 dla – uwa-
ga – portierów. Te liczby to nie 
moje widzimisię, ale dane ze 
sprawozdań Powiatowego Urzę-
du Pracy i  stowarzyszenia. Mó-
wię wprost: to jest rozbój w biały 
dzień, bezprawie, a  za to odpo-
wiada starosta. Takie działanie 
oceniam jako kryminogenne.
To dość radykalna ocena.
 – Wiem i znam nawet tego kon-
sekwencje. Jeśli jednak mówię 
„nie” dla pozornych działań, 
to proszę mnie dobrze zrozu-
mieć. Pochwalam na przykład 
inicjatywę starostwa powiato-
wego w  Przysusze, dzięki której 
za darmo komputery trafiają do 
wielu mieszkańców. Ale te kom-
putery, z  którymi starosta tak 
chętnie się fotografuje, niestety 
nie dają miejsc pracy. A te są na 
chwilę obecną najważniejsze.
Dla rozwoju przedsiębior-
czości ważnym elementem 
jest stan dróg w  gminie. 
Jak go pan ocenia?
 – Na terenie gminy mamy 
około trzech kilometrów dróg 
gmin-nych, których stan chcie-
libyśmy poprawić. Reszta jest 
zrobiona. Najgorszymi pod 
względem technicznym droga-

mi przebiegającymi przez teren 
naszej gminy są jednak drogi 
powiatowe. I  tu zmuszony je-
stem powtórzyć swoje „nie”. 
Powiat wykonując przebudowę 
swoich dróg kładzie jedną war-
stwę wyrównawczą, a nie kładzie 
warstwy ścieralnej. Taka droga 
nadaje się natychmiast do re-
montu. Powiem wprost: to jest 
skandal! Dlatego mówię stanow-
cze nie dla działań, które są dzia-
łaniami pozornymi, a nie rzetel-
nymi i  długoterminowymi. Nie 
godzę się z  marnotrawieniem 
publicznych pieniędzy na tan-
detną robotę.
Panie wójcie, w  lokalnym 
wydawnictwie Starostwa 
Powiatowego w  Przysusze 
nazwano pana watażką. 
Jak pan to skomentuje?
 – Nie czuję się wichrzycielem. 
Pracę starosty oceniam na pod-
-stawie faktów i liczb. Być może 
Marian Niemirski był dobrym 
zarządcą swojej firmy, ale jako 
starosta powiatu jest nieudolny 
i  zadufany w  sobie. Zachowuje 
się tak, jakby zarządzał swoim, 
prywatnym przedsiębiorstwem. 
I zapewniam, że moja ocena nie 
jest odosobniona.
Dziękuję za rozmowę.

Mariola Zając

Fot. Archiwum

Odrzywół słono płaci 
za wynajem garażu

Co starosta Niemirski ma do po-
wiedzenia?
Jak można dobrze zarobić na wy-
najęciu garażu i  się nie napra-
cować? O  tym opowiedział nam 
Sławomir Gajewski, radny Odrzy-
wołu.
 – Kilku mieszkańców gminy za-
uważyło, że na teren byłej stolarni 
przy ulicy Warszawskiej w Odrzy-
wole wjeżdża ciągnik należący do 
Urzędu Gminy w Odrzywole. Dla-
tego mieszkańcy prosili o  zainte-
resowanie się tą sprawą. Osobiście 
nie chciało mi się wierzyć, że właś-
ciciele stolarni robią to za darmo. 
Moim zdaniem co jak co, ale Nie-
mirski nic nie daje, a wprost prze-
ciwnie bierze – opowiada radny.
SŁONA ZAPŁATA
Przypuszczenia mieszkańców oka-
zały się zasadne i radna Ewa Pod-
kowińska uzyskała informację, że 
gmina Odrzywół wynajmuje garaż 
na terenie byłej stolarni i płaci za 
to... 1.200 złotych miesięcznie.
 – Dlatego złożyłem interpelację 
o przesłanie mi kserokopii umowy 
wynajmu, bo wójt Kmieciak bał 
się podać nazwiska właściciela, 
a zamiast tego używał zwrotu „bu-
dynku dawnego zakładu drzewne-
go”.
Okazało się, że między gminą re-
prezentowaną przez wójta Kmie-
ciaka a  synem starosty Niemir-
skiego, już od 1 listopada 2011 
roku za wynajmowanie garażu 
gmina – czyli wszyscy mieszkańcy, 
płaci 1.200 złotych miesięcznie.
Być może, że wójtowi Kmieciako-
wi trudno zrozumieć, że taniej by 
było, gdyby gmina zakupiła garaże 
i  szybko zakup by się zamortyzo-
wał, lub też ogłosić wynajem za 

jak najmniejsze pieniądze. Tym-
czasem, zamiast dbać o  interesy 
gminy lepiej dbać o interesy swoje 
i rodziny pana Niemirskiego.
MOŻNA POSTAWIĆ NOWY 
GARAŻ
Sprawa jest o  tyle bulwersująca, 
że nie słychać było, żeby gmina 
komukolwiek składała taką ofer-
tę i  szukała garażu. Również wójt 
Kmieciak nie informował radnych 
o tym fakcie.
I  dlatego, zamiast dać ogłoszenie 
o potrzebie wynajęcia garażu, czy 
też logicznej kalkulacji, że zamiast 
wynajmować, lepiej i  korzystniej 
jest go wybudować, bo na dziś 
– koniec maja 2014 roku, łatwo 
policzyć ile nas ten garaż koszto-
wał. Jest już wynajmowany od 31 
miesięcy. Czyli 31 x 1,2 = 37.200 
złotych.
Czyli po co pracować? Wystarczy 
udostępnić gminie garaż za 1200 
zł i  co miesiąc pensyjka wpada. 
Trochę mała pewnie jak na po-
trzeby pana starosty, ale pytanie 
czy nie ma więcej takich „wynaj-
mów” płaconych przez gminę.
 Mieszkańcy gminy, wasze cór-
ki i  synowie mają szansę na taką 
comiesięczną premię od dobre-
go wujka z  gminy.... Głosujcie 
na nich dalej i  patrzcie końca 
w  kolejce po prace interwencyjne 
w  gminie. Najpierw sprzedaje się 
budynki SKR-u, a potem szuka się 
garaży, które znajduje się oczywi-
ście u Niemirskiego. I znając życie 
– starosta nic o tym nie wie.

Sławomir Gajewski



4

Szkolny Klub Europejski 
na Paradzie Schumana
Aktywnie działający 

Szkolny Klub Euro-
pejski z  Klwowa po raz 
kolejny uczestniczył w cie-
kawym wydarzeniu spo-
łecznym. Tym razem ucz-
niowie mieli okazję wziąć 
udział w  Paradzie Schu-
mana.
10 maja 2014r. przedstawiciele 
Szkolnego Klubu Europejskiego 
przy Zespole Szkół Samorządo-
wych w  Klwowie wraz z  opie-
kunami p. Bożeną Korycką i  p. 
Aleksandrą Podogrocką uczest-
niczyli w Paradzie Schumana.
Uczestnicy parady otrzymali od 
organizatorów tabliczki z  infor-
macją zachęcającą do uczestni-
ctwa w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Tegoroczna pa-
rada zawierała również akcent 
ukraiński – na początku po-
chodu oprócz flagi unijnej były 
flagi ukraińskie. Przy dźwię-
kach muzyki uczniowie przeszli 
w  pochodzie wyznaczoną trasą 
spotykając różne znane osoby 
np. Adama Szejnfelda – wicemi-
nistra gospodarki w latach 2007-
2009. Odwiedzili Miasteczko 
Europejskie, w którym otrzyma-
li różne pamiątki np. zdjęcia na 
tle Parlamentu Europejskiego. 
Ponadto dodatkową atrakcją wi-
zyty w Warszawie był spacer po 
ogrodach dachowych Biblioteki 
UW oraz oddanie hołdu pole-
głym przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza.
Szkolny Klub Europejski przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Lotników Polskich w Klwo-
wie działa od 2007r. W  tym 
czasie członkowie klubu wielo-
krotnie odwiedzili Sejm i  Senat 
RP, byli na spotkaniach w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, 
w  Narodowym Banku Polskim, 
u  Rzecznika Praw Dziecka, 
w  Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce, w Funda-
cji Schumana, Fundacji ,,Nasza 
Ziemia”. Odbyli spotkania 
między innymi z p. Ewą Polkow-
ską – Szefem Kancelarii Senatu, 
p. Mirą Stanisławską – Meyszto-

wicz z Fundacji ,,Nasza Ziemia”, 
p. Hanną Machińską – Dyrektor 
Rady Europy, p. Grażyną Gęsi-
cką – Zastępcą Przewodniczące-
go Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i  Polityki Regionalnej 
(zginęła w  katastrofie smoleń-
skiej), p. Leszkiem Kieniewi-
czem – Dyrektorem Biura Spraw 
Międzynarodowych i  Unii Eu-
ropejskiej Kancelarii Senatu, p. 
Jerzym Chróścikowskim – Se-
natorem RP, Przewodniczącym 
Komisji Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi, p. Beatą Lamparską –Za-
stępcą Dyrektora Departamentu 
Spraw Zagranicznych w  Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, p. 
Dagmarą Sobczyk – w Centrum 
Informacji Europejskiej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, 
profesorem Władysławem Bar-
toszewskim –Pełnomocnikiem 
Rządu RP, p. Ewą Kierzkowską 
– Sekretarzem Stanu w  Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, p. 
Markiem Michalakiem – Rzecz-
nikiem Praw Dziecka, p. Wice-

premier Elżbietą Bieńkowską 
– w  Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego, p. Stanisławem Kar-
czewskim – Wicemarszałkiem 
Senatu RP.
 Przedstawiciele SKE 
uczestniczyli również w  VIII 
Kongresie Obywatelskim. Ucz-
niowie biorą udział w  konkur-
sach szkolnych oraz organizo-
wanych przez instytucje unijne, 
np. Komisję Europejską. SKE 
przeprowadził referendum do-
tyczące przystąpienia Polski do 
strefy EURO oraz uczestniczył 
w  prawyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Opiekunka SKE 
p. Bożena Korycka uczestniczyła 
w 2010r. w organizowanej przez 
Komisję Europejską wizycie stu-
dyjnej w Brukseli.
 Działalność Szkolnego Klubu 
Europejskiego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Lotni-
ków Polskich w Klwowie wspie-
ra Dyrekcja szkoły oraz Wójt 
Gminy Klwów Piotr Papis.

„Akademia Filmowa” w Klwowie

Uroczystość z Okazji Dnia Matki 
w ZSS w Klwowie

Tajniki sztuki filmowej 
oraz wiedzę z  zakresu 

kinematografii poznawali 
uczniowie z  ZSS w  Klwo-
wie w  ramach projektu 
„Akademia Filmowa”
W  roku szkolnym 2013/2014 
Szkoła Podstawowa i  Gimna-
zjum w Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Klwowie brały udział 
w  projekcie edukacyjnym orga-
nizowanym przez Kino Helios
„Akademia Filmowa” to kom-
pleksowy projekt wychodzą-
cy naprzeciw dydaktycznym 
potrzebom szkół wszystkich 
szczebli. Celem programu było 
przygotowanie dzieci i młodzie-
ży szkolnej do roli współczesne-
go odbiorcy kultury, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jej 
aspektów związanych ze sztuką 

audiowizualną w  jej najbardziej 
charakterystycznych przeja-
wach, jakim jest projekcja filmo-
wa, przekaz telewizyjny, kompu-
terowe praktyki audiowizualne, 
kontakt z Internetem.
W  ramach udziału w  projekcie 
uczniowie uczestniczyli w  spot-
kaniach z  ekspertami, podczas 
których poznawali sztukę filmo-
wą, pojęcia związane z  filmem, 
ciekawostki i  osobliwości ze 
świata filmu oraz uczestniczyli 
w  projekcji filmów dobranych 
do wieku dzieci i  realizowanej 
podstawy programowej.
Takie terminy jak: retrospekcja, 
futurospekcja, scenografia, ko-
stiumy, rekwizyty, prequel, se-
quel, remake, interqel, midqel, 
versus nie są już dla naszych 
uczniów obce.

Życzenia, słodkie pre-
zenty oraz pieczenie 

kiełbasek przy ognisku 
– takie atrakcje przygoto-
wali swoim Mamom ucz-
niowie ZSS w Klwowie.
Mama to wielkie słowo, które 
jest synonimem miłości, dobra, 
ciepła rodzinnego i  szczęścia. 
Dla dziecka to najważniejsza 
osoba w  jego życiu, należy więc 
dbać, troszczyć się i  pielęgno-
wać więź między dzieckiem 
a  mamą. Dlatego też co roku 

w  ZSS w  Klwowie organizo-
wany jest Dzień Matki. W  tym 
roku uczniowie wszystkich klas 

szkoły podstawowej oraz dzie-
ci oddziału przedszkolnego 
zaprosiły swoje mamy na uro-
czysty Poranek z  niespodzian-
ką. Klaudia Sobania i  Kacper 
Kalinowski uczniowie klasy III 
w imieniu klas 0 – III przywitali 
Mamy, złożyli życzenia, wspól-
nie zaśpiewali „Sto lat” i  wrę-
czyli własnoręcznie wykonane 
laurki. Podczas wręczania upo-
minków całusom i uściskom nie 
było końca. Nie obyło się też bez 
wzruszeń, gdyż niejednej mamie 
popłynęła łza radości po policz-

ku. Dzieci wspólnie z  mamami 
obejrzały film pt.: „Minionki 
rozrabiają”. Atrakcją dnia w kla-
sach starszych był słodki torcik 
i  czerwona róża, a  w  klasach 
młodszych ognisko i  pieczenie 
kiełbasek. Mamy wspólnie ze 
swoimi pociechami piekły kieł-
baski, bawiły się i śmiały. Na ko-
niec uroczystości Pani Dyrektor 
Edyta Sobczak złożyła piękne 
życzenia i  zaprosiła Mamy na 
przyszły rok. Atmosfera tej uro-
czystości była niezwykle rodzin-
na i radosna.
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,,Kobiety na szlaku”
Aktywne panie z Klwo-

wa tym razem próbo-
wały swoich sił na „dwóch 
kółkach”. W  niedzielne 
majowe popołudnie od-
był się mini rajd rowero-
wy zorganizowany przez 
stowarzyszenie ,,Babska 
Rzeczpospolita”.

Aura podczas wyprawy wyjątko-
wo sprzyjała cyklistkom. Uczest-
niczki wyruszyły z  placu przy 
OSP Klwów w trasę, która prze-
biegała przez kilka miejscowości: 
Sulgostów, Drążno, Nieznamie-
rowice. Rajd cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród miesz-
kańców okolicznych miejsco-
wości, którzy z  zaciekawieniem 
obserwowali jak panie radzą so-
bie z  trasą. Pomimo, że długość 
trasy w obie strony liczyła około 
24 km uczestniczkom nie brako-
wało sił ani uśmiechu. Na mecie, 
przy malowniczym brzegu Drze-
wiczki, na uczestniczki rajdu 
czekała gorąca kiełbaska z grilla 
i  pieczony chlebek. Wszystkie 
uczestniczki wyprawy rowero-
wej zgodnie przyznały, iż taka 
forma spędzania czasu wolnego 
jest doskonałą okazją do popra-
wy stanu zdrowia oraz sprzyja 
integracji społecznej.

Wiosenne zabawy przedszkolaków

Razem o  przyszłości mło-
dych mieszkańców powiatu

Uczniowie z Kłudna dbają o przyrodę

Sport to zdrowie – 
wiedzą o  tym dzieci 

z Przedszkola Samorządo-
wego w Klwowie, gdzie już 
od najmłodszych lat uczą 
się aktywnie spędzać czas 
wśród rówieśników.
Okres wiosenny to pora w  któ-
rej dzieci chętnie korzystają 
z  zabaw na świeżym powietrzu 
ciesząc się słoneczną pogodą. 
Dlatego też po zajęciach dydak-
tycznych spędzają czas na placu 
zabaw bawiąc się w  swoje ulu-
bione zabawy. Ostatnim czasem 
wśród chłopców największą po-
pularnością cieszą się rozgryw-
ki piłki nożnej dzięki nowo za-
kupionym bramkom i  piłkom. 
Zabawom tym towarzyszy ruch, 
który kształtuje prawidłowe po-
stawy społeczne, wyzwala pozy-
tywną energię i  emocje dziecka 
oraz uczy współpracy w  grupie. 
Mamy nadzieję, że zaszczepi to 
w chłopcach pasję do piłki noż-
nej i  zaowocuje w  najbliższym 
czasie.

Jak co roku w  Publicz-
nej Szkole Podstawowej 
w  Kłudnie uczniowie 
uczestniczyli w  ekologicz-
nych zajęciach związanych 
z Dniem Polskiej Niezapo-
minajki.
Dzień Polskiej Niezapominajki 
to święto przyrody obchodzone 
corocznie 15 maja, mające na 
celu promowanie jej walorów, 
stałe przypominanie o  ochro-
nie środowiska. Święto to ma 
również na uwadze zachowanie 
od zapomnienia ważnych chwil 
w  życiu, osób, miejsc i  sytua-
cji. ,,Polska Niezapominajka’’ 
jest zachętą, aby budować silne, 
głębokie więzy z  najbliższymi 
ludźmi z  otoczenia, przypomi-
na o  szacunku jaki powinniśmy 
żywić dla przyrody ,,małej’’ 
i  ,,wielkiej ojczyzny’’. Od kilku 
już lat do akcji ,,Niezapominaj-
ka’’ włączają się również na-
uczyciele i uczniowie PSP im. M. 
Konopnickiej w Kłudnie. W tym 
roku w ramach obchodów świę-

ta polskiej niezapominajki mło-
dzież klas starszych odwiedziła 
najbliższy pomnik przyrody. Jest 
nim przepiękna sosna zwyczajna 
znajdującą się w  miejscowości 
Głuszyna. Poza tym w  szkole 
zorganizowany został apel pod 
hasłem ,,Na Ratunek Ziemi’’, 
w  którym udział brały dzieci 

młodsze i  starsze. 21 maja ucz-
niowie wraz z opiekunami udali 
się na Przyrodniczą Ścieżkę Dy-
daktyczną ,,Rawicz’’ – bogaty 
przyrodniczo i  kulturowo teren 
Nadleśnictwa Przysucha.
Spacerując zacienionym szla-
kiem ścieżki pod przewodni-
ctwem leśnika dzieci śledziły 
wszystkie procesy zachodzące 
w  lesie oraz podziwiały boga-
ctwo tutejszej przyrody. W miej-
scu zwanym ,,Skałkami’’ wszy-
scy odpoczęli przy rozpalonym 
ognisku i  pieczonej, smacznej 
kiełbasce.
W taki właśnie sposób zdobywa-
my młode serca, miłością wza-
jemną do ojczyzny z  jej piękną 
przyrodą i  tradycją. Stanowiąc 
część wielkiej Europy, dorzuca-
my do wspólnego bukietu pol-
skie niezapominajki.

Przedstawiciele Forum 
Młodych Ludowców 

wspólnie z  Burmistrzem 
Gminy i Miasta Przysucha 
oraz radnymi miejskimi 
dyskutowali o problemach 
młodych ludzi mieszkają-
cych w naszym powiecie.
Dnia 8 maja 2014 roku w Urzę-
dzie Gminy i Miasta w Przysusze 
odbyła się Sesja, po której nastą-
piła debata Burmistrza Gminy 
i  Miasta Przysucha Tadeusza 
Tomasika i Radnych z przedsta-
wicielami Forum Młodych Lu-
dowców Powiatu Przysuskiego.
Spotkanie miało na celu ukaza-
nie problemów jakie postrzega 
młode pokolenie w  życiu spo-
łecznym. Głównym tematem 
toczonych rozmów był problem 
bezrobocia, który zmusza miesz-
kańców do opuszczania naszego 
regionu. Burmistrz wraz z  Rad-
nymi przedstawili konkretne 
propozycje działań mających 
na celu poprawę tego zjawiska, 
m.in. podnoszenie kwalifikacji, 

korzystanie z  różnych kursów 
i  szkoleń, dzięki którym osoby 
bezrobotne będą miały większe 
szanse na rynku pracy. Porusza-
no także ważne dla społeczeń-
stwa tematy dyskryminowania 
obywateli przez instytucje pub-
liczne oraz kwestie uzależnie-
nia nie tylko od alkoholu czy 
narkotyków, ale również coraz 
bardziej powszechny problem 
z  nadużywaniem komputera 
i Internetu. Innym istotnym za-
gadnieniem poruszanym pod-
czas debaty był brak zaangażo-
wania ze strony młodzieży do 
korzystania z  nowych i  dobrze 
wyposażonych obiektów sporto-
wych.
Miłym zaskoczeniem dla człon-
ków Forum Młodych Ludow-
ców, było nowoczesne podejście 
Burmistrza do rozwiązywania 
ukazanych zagrożeń.
Warto dodać, iż Burmistrz Ta-
deusz Tomasik wraz z Prezesem 
ZP Kamilem Kapustą zapowie-
dzieli, iż użyją wszelkich starań, 
aby ich współpraca była jak naj-
bardziej owocna.
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Mija dwa lata od chwili, 
kiedy Gimnazjum Pub-

liczne im. św. Stanisława Kost-
ki w  Przysusze przystąpiło do 
udziału w  realizacji ogólnopol-
skiego projektu szkolenia mło-
dzieży uzdolnionej sportowo 
w piłce siatkowej. W myśl zasad 
projektu wspólnie z  placówką 
radomską, gimnazjum utworzy-
ło Siatkarski Ośrodek Szkolny. 
O opinię czy było warto, popro-
siliśmy dyrektora przysuskiego 
gimnazjum Adama Pałgana.
 – Kiedy dwa lata temu przy-
stępowaliśmy do realizacji tego 
projektu i tworzyliśmy pierwszą 
klasę sportową w  naszej szkole, 
towarzyszyły nam i  rodzicom 
uczniów pewne wątpliwości czy 
pomysł się przyjmie i  co waż-
ne, czy da oczekiwane efekty 
– mówi dyrektor Adam Pał-
gan. – Dziś tych wątpliwości nie 
mamy, projekt zdobył uznanie 

i wygląda na to, że w roku szkol-
nym 2014/15 będziemy mieć 
do klasy sportowej więcej chęt-
nych, aniżeli możemy przyjąć. 
Ilość uczniów w takiej klasie jest 
określona w projekcie, a kryteria 
przyjęcia jasno sformułowane. 
Dzięki powstaniu Siatkarskiego 
Ośrodka Szkolnego wzbogacili-
śmy się o sprzęt sportowy, a już 
niedługo nasi uczniowie, nie tyl-
ko z  klasy sportowej, korzystać 
będą z  budowanej właśnie przy 
PG hali sportowej. To inwesty-
cja, która diametralnie poprawi 
bazę sportową szkoły i miasta – 
dodaje Adam Pałgan.

Wątpliwości nie ma 
– SOS się sprawdził

Kapelmistrz Marek Kowalski i jedni z pierwszych członków Przysuskiej Orkiestry Dętej: Andrzej Krasowski i Antoni Wójcik

60 lat historii, pasji, 60 lat losów 
ludzi związanych z orkiestrą
Z  okazji 60-lecia Przy-

suskiej Orkiestry Dę-
tej pierwsze jej początki 
wspominają jedni z  naj-
starszych członków orkie-
stry: Antoni Wójcik i  An-
drzej Krasowski.
Jak trafili 60 lat temu do or-
kiestry dętej w  Przysusze? Czy 
w myśl słów piosenki: Jest w or-
kiestrach dętych jakaś siła…po-
czuli tę siłę?
Antoni Wójcik: miał 17 lat, kie-
dy zaczął pracować w spółdziel-
ni „Stal” założonej w  1954 roku 
przez Jana Otwinowskiego, Win-
centego Grabińskiego i  Waw-
rzyńca Olszówkę. Tak wspomina 
ten moment: – Prezes Otwinow-
ski zrobił zebranie i rzucił hasło: 
będziemy zakładać orkiestrę. 
No, dobrze – powiedzieliśmy. 
Zapisało się nas około 20. Prezes 
sam dźwigał przywożone instru-
menty. Nigdy wcześniej nie gra-
łem i wtedy dopiero zacząłem się 
uczyć gry, najpierw na alcie, póź-
niej na trąbce. Prezes zwerbował 
do pracy kapelmistrza Stanisła-
wa Zygadlińskiego ze Skrzyńska 
i zaczęła się nauka. Spotykaliśmy 
się trzy razy w  tygodniu. Uczyć 
się zaczęliśmy w maju, a już mar-
sza i  hymn graliśmy na święto 
22 Lipca. Grałem w  orkiestrze 
przez 40 lat.
Andrzej Krasowski: do pracy 
w spółdzielni „Stal” trafił w 1957 
roku. Dostał pracę w biurze, ale 
jak dziś żartobliwie wspomina, 
od razu dostał warunek: musi 
grać w  orkiestrze. – Mój ojciec 
był organistą przed wojną, póź-
niej uczył muzyki, to i ja miałem 
z muzyką styczność, uczyłem się 
gry w domu, znałem nuty – mówi 
pan Andrzej. – Kapelmistrz Zy-
gadliński od razu zorientował 
się, że ja umiem grać. Pamiętam, 
próby wtedy odbywały się w bu-
dynku przy ul. Warszawskiej, 
należącym do spółdzielni. Stały 
tam maszyny, a  jak była próba, 
to się wstawiało między maszyny 
ławki i  ćwiczyliśmy. Zacząłem 
grać na trąbce i  tak już zostało. 

Grałem w orkiestrze 35 lat, mu-
siałem zrezygnować ze względu 
na stan zdrowia.
 Obaj panowie z  sentymentem 
wspominają prezesa spółdziel-
ni Jana Otwinowskiego, który 
nie był muzykiem, a  stworzył 
60 lat temu orkiestrę, która gra-
ła na ważnych uroczystościach, 
ślubach i  pogrzebach. Z  uśmie-
chem też przypominają pierw-
sze, jednolite stroje członków 
orkiestry: sukmany opoczyńskie 
i maciejówki.
 W  1963 roku odszedł z  pracy 
kapelmistrz Zygadliński. Jego 
miejsce zajął Marian Wilk, a po 
nim Walter Bożek. W latach 70-
tych orkiestra zaczęła przeżywać 
okres spowolnienia swojej dzia-
łalności. Brakowało pieniędzy 
na utrzymanie, a  upaństwowio-
na w  międzyczasie spółdziel-
nia była za małym zakładem, 
by sprostać takiemu wyzwaniu. 
Zmieniali się też kapelmistrzo-
wie. Byli nimi kolejno Jan Szy-
maniak, Józef Radosz i  Włady-
sław Kwaśnik.
 – Były przerwy w  działalności 
orkiestry. To były dla nas trudne 
lata – wspominają Antoni Wój-
cik i Andrzej Krasowski.
 W 1973 roku orkiestra przyjmu-
je nazwę Międzyzakładowa Or-
kiestra Dęta, a  pieniądze na jej 
działalność wykładają jedynie 
Zakłady Płytek Ceramicznych, 
Kopalnia „Zapniów”, Fabry-
ka Wyrobów Metalowych oraz 
kilka małych firm. Z  powodu 
kłopotów finansowych w  1976 
roku orkiestra zaprzestaje dzia-
łalności. Muzycy jednak nie re-
zygnują. Sprzyja im czas, kiedy 
burmistrzem Przysuchy zosta-
je Tadeusz Tomasik. Orkiestra 
zostaje reaktywowana. W  1989 
roku jej kapelmistrzem zosta-
je Marek Kowalski, absolwent 
Wojskowego Liceum Muzyczne-
go. Poszerza zespół o  muzyków 
z  Radomia, wprowadza nowy 
repertuar, rozszerza instrumen-
tarium o  gitary i  instrumenty 

klawiszowe. Marek Kowalski 
prowadzi orkiestrę do dziś, przez 
25 lat.
 – Mieliśmy rodzinnych konty-
nuatorów gry w orkiestrze – mó-
wią panowie Antoni i  Andrzej. 
Rzeczywiście. W  orkiestrze 
grało dwóch synów pana Anto-
niego i  syn pana Andrzeja. Gry 
uczyli się w ognisku muzycznym 
w Domu Kultury.
Wśród ówczesnych członków 
Przysuskiej Orkiestry Dętej nie 
było kobiet. – A  szkoda – z hu-
morem mówi pan Andrzej i do-
daje: – teraz bardzo mnie to 
cieszy, że w  orkiestrze grają też 
dziewczęta.
W  rozmowie padają też nazwi-
ska: Kowalski Józef, Rupniewski 
Adam, Mazur Józef, Noga Józef, 
Siwierski Stanisław, Łękawski 
Mieczysław, Swat Tadeusz.
 – Dziś ich już z nami nie ma, gra-
ją z aniołami – cicho mówi Anto-
ni Wójcik. – A byłoby co razem 
wspominać… udział w  przeglą-
dach orkiestr, koncerty...Z okazji 
jubileuszu, życzymy obecnym 
członkom orkiestry, niech grają 
do 100 lat! Żeby im nie zabrakło 
następców, którzy przejmować 
będą pałeczkę muzyczną.
 – Myśmy lubili grać. W  na-
szym życiu muzyka i  granie 
było wszystkim. Jak przychodził 
dzień próby, to jakbym nie po-
szedł, to by mi czegoś brakowało 
– wspomina Andrzej Krasow-
ski. – I przecież żadne pieniądze 
z  tego nie były – wtrąca Antoni 
Wójcik.
Obecnie Przysuska Orkiestra 
Dęta liczy 30 muzyków i  kil-
kunastu uczniów. Jej występy 
uatrakcyjniają soliści. Gra mu-
zykę kameralną, rozrywkową 
i  oczywiście marszową. Jej ka-
pelmistrzem od 25 lat jest Marek 
Kowalski. Jego życzeniem jest, 
by orkiestra zapisała w  swojej 
historii jubileusz 100-lecia ist-
nienia. Dziś zaprasza wszystkich 
na koncert z  okazji 60-lecia or-
kiestry, którym muzycy uświet-
nią obchody 15. Dni Przysuchy.

Jac.

PRZEGLĄD FOLKLORU DOCENIONY 
PRZEZ MINISTRA

25 tysięcy złotych do-
finansowania ze 

środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymało Towarzystwo 
Kulturalne im. Oskara 
Kolberga w  Przysusze na 
organizację 55. Dni Kol-
bergowskich.
 – To już kolejny rok, kiedy na 
organizację przeglądu folkloru 
w  ramach Dni Kolbergowskich 
otrzymujemy dofinansowanie 
z  Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego – mówi 
Jerzy Kwaśniewski prezes Towa-
rzystwa Kulturalnego im. Oskara 
Kolberga w Przysusze. – Świad-
czy to o  tym, że minister kultu-
ry docenia ponad półwieczne 
tradycje i  kulturotwórczą rolę 
folkloru na ziemi przysuskiej. 
Tegoroczne, 55. Dni Kolbergow-
skie uświetni odsłonięcie rzeźby: 
Ławeczki Kolberga. Przegląd 
zespołów śpiewaczych, kapel 
i  solistów rozpoczniemy w  nie-
dzielę 8 czerwca już o godz. 9,30. 

Natomiast o  godz. 14 na Placu 
Kolberga uczestniczyć będzie-
my w  odsłonięciu rzeźby. To 
wyjątkowy akcent podkreślający 
związki Oskara Kolberga z Przy-
suchą. „Ławeczka” stanie dzięki 
staraniom Burmistrza Przysu-
chy i  Domu Kultury. Po jej od-
słonięciu, w  muszli wystąpi Ze-
spół Pieśni i Tańca „Lublin” im. 
Wandy Kaniorowej – w  2008 
roku laureat nagrody Oskara 
Kolberga „Za zasługi dla kul-
tury ludowej”. Po tym występie 
rozpocznie się druga część prze-
glądu folkloru. Uświetni ją wy-
stęp dwóch ludowych zespołów 
dziecięcych: „Kukułeczki” ze 
Skrzyńska i „Wolanianki” z Wo-
lanowa. W  przeglądzie spodzie-
wamy się dużej ilości zgłoszeń. 
To przecież jubileuszowe, 55. 
Dni Kolbergowskie – dodaje Je-
rzy Kwaśniewski.
Organizatorami XV Mazowie-
ckiego Przeglądu Folkloru i  55. 
Dni Kolbergowskich są: Urząd 
Gminy i  Miasta w  Przysusze, 
Towarzystwo Kulturalne im. 
Oskara Kolberga w  Przysusze, 
Dom Kultury w Przysusze, LGD 
„Razem dla Radomki”.
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OGŁOSZENIE
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 

Gminy Klwów do wzięcia udziału w koloniach letnich 2014. Wypoczynek zorganizowany 

zostanie w nadmorskiej miejscowości Rewal w terminie 19.07.2014 r. – 31.07.2014 r. 

W programie kolonii przewidziano m.in.:

• zwiedzanie wyspy Wolin,

• wycieczka po Kołobrzegu,

• zwiedzanie ruin kościoła w Trzęsaczu,

• zwiedzanie latarni morskiej i muzeum rybactwa 

w Niechorzu,

• przejazd ciuchcią RETRO,

• zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Zapisy i szczegółowe informacje dostępne w sekretaria-

tach poszczególnych szkół.

Szkolenie Komputerowe 
ABCadło już się rozpoczęło

W  dniu 26.05.2014 
roku ruszył pro-

jekt ABCadło. Projekt 
ten jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Euro-
pejskiej. Organizatorem 
projektu jest Niepublicz-
ny Ośrodek Kształcenia 
Ustawicznego „EDUKA-
CJA” s.c. w  Radomiu przy 
współpracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Klwowie. Głównym 
celem projektu jest rozwój 
społeczności lokalnych za 
pomocą nabywania no-
wych umiejętności.
Do projektu przystąpiła 15 oso-
bowa grupa. Są to osoby z  po-
wiatów: przysuskiego oraz gróje-
ckiego. Zarówno mężczyźni jak 
i  kobiety. W  grupie jest 8 osób 
bezrobotnych, 6 osób niepełno-
sprawnych oraz 1 osoba pracu-
jąca. Uczestnicy mają zagwaran-
towane: materiały szkoleniowe, 
catering w czasie szkoleń (ciepły 

posiłek, serwis kawowy, poczę-
stunek), zwrot kosztów dojazdu, 
ubezpieczenie, oraz certyfikat 
po zdanym egzaminie. Poprzez 
szkolenie osoby podniosą swoje 
kwalifikacje zawodowe oraz na-
będą nowe umiejętności bardziej 
zaawansowanych zagadnień do-
tyczących obsługi programów 
komputerowych.
Wszystkie osoby które uczęsz-
czają na szkolenie mają możli-
wość uzyskać certyfikat, który 
będzie sprawdzaniem umiejęt-
ności nabytych podczas kursu 
a  jednocześnie podniesie on 
kwalifikacje danej osoby. ”Cer-
tyfikat Umiejętności Kompu-
terowych’’ został ochrzczony 
mianem „European Computer 
Driving Licence’’ – w tłumacze-
niu ‘’Europejskie Komputerowe 
Prawo Jazdy”. W  dynamicznym 
społeczeństwie informacyjnym 
znaczenie ECDL można bowiem 
śmiało porównać ze znaczeniem, 
jakie dla dorosłego obywatela 
i  wykwalifikowanego pracowni-
ka ma dziś licencja na prowadze-
nie samochodu „MOŻNA BEZ 

Uczestnicy projektu będą odby-
wali szkolenie poprzez następu-
jące moduły:
‘’ECDL Core – 144 godzin ‘’:
• podstawy technik informa-

tycznych;
• użytkowanie komputerów;
• przetwarzanie tekstów;
• arkusze kalkulacyjne;
• bazy danych;
• grafika menadżerska i pre-

zentacja;
• usługi w  sieciach informa-

tycznych i  komunikacyj-
nych.

NIEGO ŻYĆ, ALE ZE WSZECH 
MIAR LEPIEJ JĄ MIEĆ”.
Posiadanie takiego certyfika-
tu niesie ze sobą dużo korzyści. 
Jedną z  nich jest wzrost pozycji 
na rynku pracy, wzrost mobil-
ności. Dodatkowym aspektem 
tego szkolenia jest także współ-
praca w  grupie, empatia jak 
i  oderwanie się od spraw życia 
codziennego.

Forum Przedsiębiorczości Młodego 
Pokolenia Powiatu Przysuskiego

Jak rozpocząć własną 
działalność gospodar-

czą? Skąd pozyskać dofi-
nansowanie? Odpowiedź 
na te jak i  wiele innych 
pytań uzyskali uczestnicy 
Forum Przedsiębiorczości 
Młodego Pokolenia Po-
wiatu Przysuskiego.
17 maja 2014 r. w Domu Kultury 
w  Przysusze odbyło się Forum 
Przedsiębiorczości Młodego Po-
kolenia Powiatu Przysuskiego. 
Celem forum było przekazanie 
informacji dotyczącej pozyski-
wania środków dla osób bezro-
botnych, które chcą otworzyć 
własną działalność gospodarczą 
oraz dla przedsiębiorców którzy 
chcą ją rozwijać.
W spotkaniu udział wzięło oko-
ło 50 osób. Organizatorzy – Ka-
mil Kapusta Prezes ZP Forum 

Młodych Ludowców Powiatu 
Przysuskiego wraz z Tadeuszem 
Tomasikiem Burmistrzem Gmi-
ny i Miasta Przysucha wraz z za-
proszonymi gośćmi: panią Do-
rotą Kwietniewską – laureatką 
plebiscytu Kobieta Przedsiębior-
cza Powiatu Przysuskiego 2013 
z-ca dyrektora SP ZOZ w  No-
wym Mieście nad Pilicą oraz 
panią Lidią Wiaderną – sekre-
tarzem Gminy Klwów, przed-
stawili instytucje, gdzie można 
pozyskiwać fundusze. Omówili 
również procedury pozyskiwa-
nia dofinansowania na rozwój 
własnego biznesu.
Obecni na spotkaniu wyrazili 
duże zadowolenie z  uczestni-
ctwa w  Forum Przedsiębiorczo-
ści. Mamy nadzieję że tego typu 
inicjatywy pozytywnie wpłyną 
na rozwój powiatu przysuskiego.
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Uprawa papryki w  nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – CZĘŚĆ 2
11 – podlewanie roślin
Papryka dla wyprodukowania 1 kg 
owoców zużywa około 58 litrów wody 
co pokazuje jak istotnym jest umiejętne 
jej podlewanie.
Obecnie większość gospodarstw korzy-
sta z systemów nawadniających.
Taki podstawowy zestaw zawiera:
dostęp do źródła wody, obowiązkowo 
wodomierz konieczny dla ustalenia 
ilości faktycznie podanej pod rośliny 
wody, urządzenia służące do dozowania 
nawozów, linii przesyłowej i rozprowa-
dzającej oraz linii kroplujących rozłożo-
nych wzdłuż rzędów roślin w tunelach.
Przy doborze elementów składowych 
należy się kierować doświadczeniem 
w ich przygotowaniu i skalą prowadzo-
nej produkcji.
W  razie braku doświadczenia należy 
się kontaktować z  wyspecjalizowanymi 
firmami oferującymi układy nawad-
niające. Wyższa cena w tym przypadku 
pozwoli także na uzyskanie gwarancji, 
że wydane przez nas pieniądze będą do-
brze wykorzystywane w naszym gospo-
darstwie a wszelkie oszczędności wkrót-
ce mogą się stać przyczyną znacznych 
mankamentów.
Posiadacze linii kroplujących powinni 
posiadać możliwość dozowania wody 
wraz z  nawozami które to zazwyczaj 
realizujemy przy zastosowaniu zwężek 
Wenturiego (eżektory) lub dozowniki 
proporcjonalne.
Ważne aby zestaw posiadał wbudowany 
niezależny wodomierz w celu kontrolo-
wania ilości podawanej wody lub wody 
z nawozami.
Gospodarstwa posiadające powyżej 10 
tuneli zazwyczaj dążą do wprowadze-
nia elementów automatyki takich jak 
elektrozawory czy sterowniki. W takim 
przypadku ważna jest niezawodność 
i  prostota a  niejednokrotnie zestawy 
oparte na prostych sterownikach do-
stępnych w handlu w pełni zabezpiecza-
ją potrzeby gospodarstwa a  jednocześ-
nie pozwala na uniknięcie nadmiernych 
kosztów takich instalacji. Należy pa-
miętać aby podzielić gospodarstwo na 
sekcje nawodnieniowe tak aby wydatek 
cieczy niezbędny do podlania danej jed-
nostki powierzchni odpowiadał ilości 
wody jaka może być podana ze źródła 
wody. Najczęściej domowe ujęcia wody 
z  wodociągów posiadają ograniczenie 
do 2,5 m3 wody na godzinę co zabezpie-
cza potrzeby rodziny jednak nie wystar-
cza na potrzeby gospodarstwa warzyw-
nego lub zmusza producenta do pracy 
na wielu sekcjach nawodnieniowych za-
zwyczaj po 2 tunele w ciągu całej doby. 
W  takim przypadku należy się zwrócić 
do zarządzającego wodociągiem z proś-
bą o  wykonania przyłącza o  większym 
przekroju i  zainstalowania większych 
wodomierzy.
W  przypadku własnych ujęć wody na-
leży zadbać o  to aby woda była odpo-
wiedniej jakości, należy ją okresowo ba-
dać a w przypadku wysokiej zawartości 
żelaza lub jej wysokiej twardości woda 
wymaga uzdatniania. Na cele ogrod-
nicze uzdatnianie wody zazwyczaj jest 
prowadzone w układzie: źródło wody – 
pompa – basen wstępny, filtr piaskowy, 
basen poboru wody, filtry pierścienio-
we, pompa przed układem dozującym, 
wodomierz, układ dozujący. Elemen-
tem filtrującym jest złoże żwirowe któ-
re powinno mieć miąższość około 1m 
które należy wymieniać co miesiąc.
12 – jednorazowa dawka wody
w zależności od klasy bonitacyjnej oraz 
jej składu i  zwartości próchnicy gleby 
różnią się zdolnością zatrzymywania 
wody. Należy pamiętać , że papryka 
posiada system korzeniowy o  budowie 

wiązkowej i dobrze wykorzystuje wodę 
i  nawozy z  warstwy około 25 cm. Stąd 
ważne jest aby nawadniając rośliny sta-
rać się podawać jednorazowo jedynie 
taką jej dawkę, która zapewni pełne 
nawilżenie tej warstwy. Podawanie da-
wek zbyt małych dla danego typu gleby 
powoduje słaby rozwój systemu korze-
niowego roślin a podawanie dawek zbyt 
dużych i niedostosowanych do posiada-
nej gleby powoduje wymywanie nawo-
zów oraz utratę wody. Częste zalewanie 
lub nie dolewanie roślin prowadzi do 
ich więdnięcia lub do gnicia systemu 
korzeniowego roślin oraz stymuluje 
patogeny odglebowe do nadmiernego 
namnażania.
Najprostszą metoda pozwalająca na 
zbadanie jaka powinna być jednorazo-
wa dawka wody w moim gospodarstwie 
jest metod oparta na bardzo prostym 
doświadczeniu.
W tym celu po rozłożeniu linii kroplu-
jących puszczamy wodę na okres 15 mi-
nut. Po godzinie odkopujemy szpadlem 
profil glebowy pod linią i określamy jak 
głęboko w dół woda penetruje.
Jeśli w czasie 15 minut woda przesączy-
ła się na głębokość 20-25 cm to zakła-
damy, że w  naszym gospodarstwie na 
danej glebie jednorazowa dawka wody 
nie powinna przekraczać 15 minut.
Jeśli woda pokonała jedynie 10 cm to 
prawdopodobnie będziemy mogli pod-
lewać jednorazowo przez czas 30 minut. 
Należy uważać na glebach lekkich gdzie 
jednorazowy cykl często nie powinien 
przekraczać 10-15 minut.
Nadmierne dawki wody będą wymywać 
składniki pokarmowe z gleby i powodo-
wać ogłodzenie roślin.
Jeśli przed układem dozującym posia-
damy wodomierz możemy zakładać że 
wraz z 1000 l wody (1m3) rośliny w 3-4 
tygodniu od posadzenia powinny otrzy-
mywać zawsze około 0,8 kg nawozów. 
Rośliny starsze możemy zasilać dawka-
mi 1-1,2 kg.
Ta nadrzędna zasada pozwoli nam na 
uniknięcie zagłodzenia roślin a  także 
nadmiernego nawożenia.
Oczywiście większość prostych ukła-
dów dozujących nie ma możliwości 
ciągłego podawania wody z  nawozami 
ale wodomierz pozwala nam na proste 
obliczenie ile nawozów należy podać 
tygodniowo.
I tak zakładając, że w tunel tygodniowo 
podajemy 5 m3 wody wiemy że powin-
niśmy rośliną podać od 3 do 5 kg na-
wozów.
13 – nawożenie w okresie: koniec maja 
– czerwiec
w  tym okresie papryka szybko buduje 
swoją masę wegetatywną jednocześnie 
powinna w  tym czasie obficie kwitnąć 
i zawiązywać owoce.
Standardowo w  okresie 20 maj – 15 
czerwiec w tunel o powierzchni 3 arów 
powinniśmy tygodniowo podawać: 2kg 
nawozów wieloskładnikowych (równo-
waga = równe stosunki N P K) + 1 kg 
fosforanu potasu + 1 kg saletry wapnio-
wej.
W  okresie 15 – 30 czerwiec w  tunel 
o  powierzchni 3 arów powinniśmy ty-
godniowo podawać: 3kg nawozów wie-
loskładnikowych (nawozy z  przewagą 
potasu) + 1 kg fosforanu potasu + 1 kg 
saletry wapniowej
Dla stanowisk słabych gdzie rośliny sła-
bo rosną można dodawać tygodniowo 
około 1 kg saletry amonowej.
Od końca czerwca nawożenie papryki to 
nawożenie typowo fosforowo potasowe 
a  stosowanie w  tym okresie nadmier-
nych ilości azotu powoduje nadmierny 
i  bujny przyrost masy roślin kosztem 
wyrastania owoców
W nawożeniu papryki istotnym jest aby 
wpierw rośliny podlać a  dopiero pod 
koniec podlewania podać wodę z  na-
wozami. Podanie nawozów na początku 

podlewania może prowadzić do ich wy-
mywania co potęguje straty finansowe 
gospodarstwa.
Należy pamiętać , że na glebach zwię-
złych podlewamy jednorazowo dużymi 
dawkami wody ale podlewanie realizu-
jemy nawet co parę dni. Natomiast na 
glebach piaszczystych nawożenie i  na-
wadnianie wykonujemy często a mniej-
szymi dawkami.
Na glebach piaszczystych w  upały bę-
dziemy zmuszeni niejednokrotnie do 
podawania wody rośliną nawet kilka 
razy na dobę.
W trakcie wzrostu roślina papryki zuży-
wa w maju około 1 litra wody na dobę 
a  w  czerwcu około 2 litrów na dobę. 
W  trakcie upałów dłuższych niż 3 dni 
w czerwcu przy ciepłych nocach rośliny 
mogą potrzebować czasami nawet 3-4 
litrów wody na dobę. W upały liczymy 
, że wraz z  1000 l wody (1m3) rośliny 
powinny dostać około 0,6 kg nawozów. 
A podawanie w tym czasie samej wody 
powoduje zahamowanie kwitnienia 
i wiązania owoców.
14 – wiązanie owoców
jest ściśle uzależnione od jakości kwit-
nienia i kondycji roślin
Zakładając, że optymalny obecnie w re-
jonie Radomia plon z  1m2 powinien 
wynosić około 8 kg a w tunelu foliowym 
sadzimy 3 rośliny na metr kwadratowy 
1 roślina w okresie maj – czerwiec – li-
piec – sierpień powinna zawiązać łącz-
nie około 30 owoców. Należy pamiętać , 
że w okresie maj-czerwiec łącznie staty-
styczna roślina powinna mieć na sobie 
około 15 owoców co zapewni odpo-
wiedni poziom plonów. W tej metodzie 
szacowania, liczymy wszystkie owoce 
o  średnicy powyżej 3 cm = wielkości 
orzecha włoskiego.
Obserwując rośliny powinniśmy obser-
wować ile centymetrów poniżej wierz-
chołka znajdują się kwitnące kwiaty. 
Roślina prawidłowo karmiona kwitnie 
dość obficie mniej więcej 10-15 cm po-
niżej stożka wzrostu. Roślina kwitnąca 
poniżej 20 cm jest prowadzona zbyt 
wegetatywnie (idzie w  liście) a  roślina 
kwitnąca w wierzchołku jest z pewnoś-
cią nazbyt generatywna (idzie w  kwia-
ty).
Rośliny idące w  liście wymagają rzad-
szego podlewania , ograniczenia na-
wożenia azotowego i  podniesienia na-
wożenia potasowego (np. siarczanem 
potasu w miejsce nawozów wieloskład-
nikowych)
Rośliny idące w  kwiaty powinny być 
częściej i  obficie podlewane wraz ze 
zwiększonym nawożeniem azotowym.
Należy obserwować czy kwiaty nie 
są nadmiernie osypywane. W  takim 
przypadku koniecznym jest podawa-
nie zwiększonych dawek fosforu wraz 
z  lekkim zakwaszaniem gleby co rea-
lizujemy podając tygodniowo 1,5 kg 
fosforanu amonu w  miejsce fosforanu 
potasu w przeliczeniu na 1 ar produkcji 
tygodniowo.
W  przypadku drastycznego opadu za-
wiązków lub niedostatecznego wiąza-
nia owoców należy rośliną podawać 
dodatkowo nawozy fosforowe w dawce 

50 g/10 l wody dolistnie rano w dawce 
10 litrów wody na 1 tunel. Zabieg takie 
wykonujemy co 2-3 dni aż do uzyska-
nia poprawy. Jednocześnie podając na-
wozy fosforowe wraz z  podlewaniem. 
Wiązanie owoców można stymulować 
także przy stosowaniu dolistnym spe-
cjalistycznych preparatów dostępnych 
w  handlu. Jednakże ich działanie jest 
ściśle uzależnione od kondycji i  od-
karmienia roślin. Rośliny prawidłowo 
karmione i  podlewane z  zasady wiążą 
prawidłowo. A nadmierne i dodatkowe 
obciążanie roślin owocami prowadzi 
jedynie do ich drobnienia i opóźnienia 
zbiorów.
15 – ochrona roślin
powinna być prowadzona zgodnie z ak-
tualnymi zaleceniami zawartymi w pro-
gramie ochrony warzyw. Niektóre za-
biegi ochroniarskie można łączyć wraz 
z nawożeniem dolistnym. Zawsze nale-
ży stosować się ściśle do zapisów zawar-
tych na etykietach preparatów a w razie 
wątpliwości dzwonić bezpośrednio do 
firm farmaceutycznych i  nawozowych, 
które powinny ustawowo posiadać 
i udostępniać tego typu informacje.
Należy ściśle przestrzegać zasady, że 
skuteczność większości preparatów 
chemicznych jest pewna w  przypadku 
oprysków sredniokroplistych. Stoso-
wanie oprysków drobnokroplistych czy 
zamgławianie to odstępstwo od normy 
a nie zasada.
W  przypadku preparatów o  działaniu 
wgłębnym lub układowym skuteczna 
będzie jedynie technologia opryskiwa-
nia. Natomiast tylko niektóre preparaty 
kontaktowe będą skutecznie w  techno-
logii zamgławiania.
Ta zasada dotyczy stosowania nawozów 
dolistnych, środków wspomagających, 
preparatów owadobójczych czy grzybo-
bójczych.
Zamgławianie możemy prowadzić jedy-
nie w przypadku gdy producent środka 
wyraźnie napisał o takiej możliwości.
Proszę pamiętać , że opryskiwane rośli-
ny powinny pozostać zwilżone przez co 
najmniej 5-10 minut po zabiegu. Jeśli 
wysychają zbyt szybko to należy nieco 
ograniczyć wietrzenie tunelu.
Opryski najkorzystniej jest stosować 
od 5-10 rano w  okresie gdy rośliny są 
zimne. Stosowanie preparatów na rośli-
ny nagrzane prowadzi do ich oparzenia. 
W  związku z  tym opryski wieczorne 
można prowadzić dopiero po ochło-
dzeniu roślin co w  okresie letnim jest 
możliwe dopiero po godzinie 19. Do-
datkowo opryski wieczorno – nocne 
powodują ryzyko powstawania chorób 
grzybowych i bakteryjnych w przypad-
ku gdy rośliny nie wyschną przed nocą.
16 – pielenie roślin – walka z chwasta-
mi
W przypadku upraw papryki pod osło-
nami nie zaleca się stosowania herbicy-
dów na rośliny dwuliścienne. A  nawet 
preparaty zarejestrowane dla pomidora 
i ziemniaka nie są korzystne.
Podanie herbicydu zawsze ogranicza 
plony o  co najmniej 25 % w  stosunku 
do plantacji plewionych mechanicznie 

(z  niewielkim doplewieniem ręcznym 
wokół roślin) lub w  porównaniu do 
plantacji ściółkowanych.
Właściwie bezkarnie można jedynie 
zwalczać chwasty jednoliścienne (trawy 
i perz) z zastosowaniem graminicydów 
(np. Fusilade itp.).
ściółkowanie roślin należy prowadzić 
bezpośrednio po ich sadzeniu. Najlep-
sze są grube włókniny czarne polipro-
pylenowe, maty mulczujące plecione 
a ostatecznie czarna folia.
Ściółkowanie roślin czarną folią jest ko-
rzystne w  okresie wczesnowiosennym 
i  znacząco podnosi ono temperaturę 
gleby. Natomiast w okresie letnim może 
powodować nadmierne nagrzewanie 
gleby w upały w tunelach gdzie rośliny 
rosną zbyt słabo. W  takim przypadku 
na okres letni folie taką malujemy kredą 
stosując pędzle ławkowe.
17 – cieniowanie tuneli
prowadzimy przy zastosowaniu specja-
listycznych preparatów. W tym celu na-
leży śledzić prognozę pogody a  zabieg 
wykonywać jedynie w  przypadku zbli-
żania się fali upałów.
Zdrowe, napojone i odkarmione rośliny 
papryki nie wymagają cieniowania pra-
wie nigdy ponieważ papryka pochodzi 
z Ameryki Środkowej gdzie ilość słońca 
jest znacznie większa niż w Polsce.
18 – wietrzenie tuneli
należy pamiętać o  wczesnym otwiera-
niu tuneli i późnym ich zamykaniu naj-
lepiej po zmroku.
W  przypadku wichur tunele należy 
obowiązkowo zamykać niezależnie od 
pory dnia.
Otwieranie i  zamykanie tuneli pro-
wadzimy aż do czasu gdy temperatury 
nocne ustabilizują się powyżej 14-15 C
19 – brak zawiązywania owoców 
w okresie 15 czerwca – 15 lipca
w tym okresie słabsze wiązanie owoców 
jest fizjologicznie uprawnione z  uwagi 
na to, że w  Polsce mamy wtedy tylko 
kilka godzin nocy a  dni są najdłuższe. 
Papryka pochodzi z  krajów o  klimacie 
gdzie dzień wynosi 12-14 godzin. Prze-
kroczenie tej długości dnia ogranicza 
wiązanie owoców.
Autor tej publikacji od kilku lat poszu-
kuje gospodarstw chętnych do prowa-
dzenia produkcji gdzie sterowano by 
długością dnia w  tym okresie w  celu 
sprawdzenia w  praktyce danych teore-
tycznych.
20 – dalsze prowadzenie i cięcie roślin
polega na usuwaniu roślin chorych 
i porażonych oraz kolejnym podwiązy-
waniu roślin w miarę ich wzrostu
Około 5-10 lipca prowadzimy pierw-
sze zbiory odmian o owocach kremowo 
białych a także pierwsze zbiory papryki 
zielonej.
Zbiory papryki na zielono zawsze pod-
noszą wydajność produkcji papryki.
W  okresie 5-25 lipca rozpoczynamy 
przygotowywanie roślin do szybkiego 
i  prawidłowego wejścia w  dojrzewanie 
i owocowanie.
Opracował: Tomasz Marasik
Dalsze zalecenia opublikujemy w kolej-
nym numerze.
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MIASTO KLWÓW 
(1413-1869) CZ. I

Pieczęć miasta Klwowa z roku 1778
(ryc. za: W. Wittyng, Pieczęcie miast dawnej Pol-
ski, Kraków 1905, s. 117)

Kościół parafialny w Klwowie sprzed 1915 r.
(ryc. za: J. Wiśniewski, Monografie Dekanatu Opoczyńskiego, Radom 1913, s. 80)

„Miasto Klwów” to już 
od dłuższego czasu tylko 
określenie historyczne. 
Jednak warto wrócić pa-
mięcią do tamtych czasów. 
Do czasu rozwoju miasta 
Klwowa, jego lat świetno-
ści i  zarazem czasu upad-
ku.
Okres istnienia miasta Klwów 
obejmuje lata 1413 – 1869, tym 
samym Klwów przez ponad 
cztery stulecia szczycił się posia-
daniem praw miejskich. Dzieje 
Klwowa i  jego najbliższej oko-
licy sięgają jednak jeszcze bar-
dziej w  głąb historii. Z  badań 
archeologicznych przeprowa-
dzonych w  drugiej połowie XX 
wieku wynika, że pierwotne gro-
dzisko położone było na północ 
od obecnych zabudowań Klwo-
wa przy wschodnim brzegu sta-
wu, do którego wpada strumień 
Sławno. Grodzisko było zbudo-
wane w  dolinie tegoż strumie-
nia na naturalnym piaszczystym 
wzniesieniu. Obecne wyregulo-
wane koryto strumienia prze-
biega od strony południowej 
grodziska, ale niegdyś posiadało 
ono północną odnogę opływają-
cą wzgórze, co zostało w konse-
kwencji wykorzystane na stwo-
rzenie sztucznej fosy. Badania 
archeologów wykazały, że gro-
dzisko było zasiedlane w dwóch 
fazach, z których pierwsza dato-
wana jest na połowę XIII wieku. 
Pierwsza faza obejmuje średnio-
wieczny gródek (być może dwór 
rycerski) otoczony fosą, który 
uległ spaleniu. Druga faza doty-
czy już ceglanego dworu, który 
użytkowano do przełomu XVIII 
i  XIX wieku. Fundator pierw-
szego dworu jest nieznany, ale 

najpewniej był to jakiś właściciel 
osady, drugi dwór wystawili Bo-
glewscy. Dzieje Klwowa sięgają 
tym samym wieku XIII, choć 
pierwsze wzmianki historyczne 
pochodzą dopiero z  1406 roku, 
gdy tutejszy dziedzic Dziersław 
sprzedał część swej posiadłości 
bratu. Była to wówczas niewiel-
ka wioska z  drewnianym koś-
ciółkiem.
 Klwów położony jest w  zale-
sionej okolicy nad strumie-
niem Sławno, na dawnej Ziemi 
Opoczyńskiej, pomiędzy Rado-
miem, Tomaszowem Mazowie-
ckim a  Opocznem. Nazwa osa-
dy (Klwów dawniej też Kelvow, 
Clwow) według tradycji lokalnej 
związana jest z  biegnącym nie-
gdyś przez tę okolicę szlakiem 
handlowym ku Lwowu. Istnieją 
jednak inne alternatywne pró-
by wyjaśnienia znaczenia na-
zwy Klwów. Jedna z nich, raczej 
mało prawdopodobna wskazuje, 
że Klwów to nazwa dzierżawcza 
(pochodząca od jakiegoś imie-
nia), choć nie wiadomo od ja-
kiego imienia może pochodzić. 
Kolejna próba wyjaśnienia zna-
czenia nazwy Klwów pochodzi 
ze Słownika etymologicznego 
miast i  wsi PRL Stanisława Ro-

sponda i sugeruje, że to nazwa to-
pograficzna od prasłowiańskie-
go wyrazu kъlъ – „kieł”, bądź od 
czasownika „klwać” (dzióbać), 
co miałoby mieć pośredni zwią-
zek ze skrzydlatą fauną w okoli-
cach osady klwowskiej. Hipotezę 
tę przywołuje także profesor Jan 
Miodek i  twierdzi, że Klwów to 
miejscowość położona na miej-
scu wilgotnym, na mokradłach, 
gdzie oczywiście kiełki (w  zna-
czeniu – coś ostrego) jakieś były. 
Istnieją też inne próby wyjaś-
nienia pochodzenia nazwy tej 
miejscowości, a jedna z nich ma 
nawet charakter legendy (legen-
da „O  Janku Muzykancie i  jego 
dwunastu lwach” opowiedziana 
przez Piotra Kopczyńskiego, ur. 
w 1890 r., mieszkańca Klwowa).
Dokładna data nadania praw 
miejskich osadzie Klwów w  do-
stępnych opracowaniach histo-
rycznych nie jest łatwa do okre-
ślenia. W większości opracowań 
znajdujemy zapis, że oto w 1413 

roku, Klwów na mocy przywileju 
króla Władysława Jagiełły otrzy-
mał prawo magdeburskie (tzw. 
lokacja niemiecka) i przywilej na 
cotygodniowy targ i dwa jarmar-
ki coroczne, na św. Małgorzatę 
i św. Mateusza. Ksiądz Jan Wiś-
niewski, w swym wielkim dziele 
monograficznym, opisującym 
historię parafii rejonu dawnej 
diecezji sandomierskiej, podaje 
że miasto Klwów powstało na 
prośbę jego ówczesnego dzie-
dzica Borzyna (niektóre źródła 
podają imię Borzyca, Borzuja, 
Bożymira). Warto więc wskazać 
inne opracowania, które loka-
cję miasta zamieszczają: w  roku 
1414 – kiedy to Władysław Ja-
giełło na prośbę Borzyna ze 
Klwowa pozwolił mu we czwar-
tek po św. Mateuszu 1414 roku 
wieś Klwów podnieść do rzędu 
miast, obdarzył wspólnymi in-
nym miastom prawami, ustano-
wił targ i  jarmarki; lub w  roku 
1416 – kiedy to dziedzic Borzuj 
uzyskał od króla Władysława 
Jagiełły zezwolenie na lokację 
na prawie magdeburskim oraz 
na dwa jarmarki roczne i  coty-
godniowy targ. Po otrzymaniu 
praw miejskich dziedzic Klwo-
wa Borzyc 17 lipca 1434 r. nadał 
swym mieszczanom pola i  łąki 
prawem własności, przychód 
z  jatek i  łaźni, a płacone wcześ-
niej czynsze i daniny zmniejszył. 
Każdy mieszkaniec zobowiązany 
został dawać rocznie dziedzi-
cowi po korcu owsa, a  wszyscy 
zaś wspólnie beczkę piwa i sześć 
korcy owsa. Z początkiem loka-
cji miasta łączy się ściśle erygo-
wanie klwowskiej parafii. Pierw-
sze zapiski dotyczące parafii 
pojawiają się dopiero w  latach 
1443 i  1459, kiedy to w  Klwo-
wie plebanem był ks. Tomasz 
z Bielin, prowadzący długotrwa-
ły spór o dziesięciny z probosz-
czem pobliskiej Drzewicy. Po-
dobnie jak pierwotny kościół tak 

i ten z czasów erygowania parafii 
nosił tytuł św. Macieja i św. Mał-
gorzaty. Nowy murowany goty-
cki kościół został wybudowany 
w  Klwowie staraniem probosz-
cza Stanisława Bogatki w  1491 
r. Był to obiekt orientowany, 
pierwotnie składający się z nawy 
i  prezbiterium, wzmocnionych 
szkarpami (długości – 52 łokcie, 
szerokości – 36 łokci). Do jego 
północnej ściany, ozdobionej 
gotyckim zębatym fryzem przy-
legała zakrystia. W  XVII, a  po-
tem w  XVIII wieku dobudowa-
no dwie boczne kaplice i kościół 
przybrał plan krzyża.
O tym że miasto rozwijało się po-
myślnie świadczą kolejne przy-
wileje, które Klwów otrzymywał 
od kolejnych władców. Pierw-
szy z  otrzymanych przywilejów 
przez dziedzica Klwowa Jakóba 
z  Bogolewic dotyczył nowego 
jarmarku na Boże Ciało i  został 
nadany 5 października 1478 r. 
przez króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Król jednocześnie po-
twierdził wcześniej nadane przy-
wileje mieszczanom klwowskim. 
Pierwsze przywileje, jak łatwo 
zauważyć, dotyczyły możliwo-
ści organizowania handlu, co 
przynosiło zyski dla miasta, stąd 
trzeba dodać, że w  1474 r. król 
Kazimierz Jagiellończyk uwolnił 
mieszczan radomskich od pła-
cenia ceł i  targowego w  Skary-
szewie, Sieciechowie i  Klwowie. 
Decyzją tą z  pewnością obniżył 
dochody miejscowego dziedzica. 
W  czasach gdy Klwów należał 
do Boglewskich liczył sobie wraz 
z całą parafią klwowską 133 km2 
i 240 mieszkańców.
Ciąg dalszy w  kolejnym nume-
rze.

Łukasz Grzegorczyk
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SZEF KUCHNI POLECA
Zgodnie z  zapowiedzią 

z  poprzedniego wyda-
nia „Kuriera Ziemi Przy-
suskiej”, przedstawiam 
Państwu przepis na „Wy-
śmienity udziec wieprzo-
wy”.
Jak większość moich przepisów 
oparty jest na wyszukanym sma-
ku i efektownym podaniu. Przed 
rozpoczęciem pracy należy przy-
gotować:
 – 1 kg udźca wieprzowego ze 
skórą
Do sporządzenia marynaty:
 – 2 litry wody
 – główka czosnku
 – 15 ziarenek ziela angielskiego
 – 10 listków laurowych
 – 5 gram majeranku
 – 10 ziarenek jałowca
 – 3 gałązki tymianku
 – 3 gałązki rozmarymu
 – 5 gram soli
 – 5 gram pieprzu
Do sporządzenia bulionu:
 – 1 szklanka wody
 – 1 udko z kurczaka
 – 1 marchewka
 – pół selera
 – 1 pietruszka
 – przypalona cebula
 – szczypta soli, pieprzu
Zaczynamy od zamarynowania 
naszego udźca, najlepiej aby 
był on w  całości ze skórą, wte-
dy mięso podczas pieczenia nie 
wysycha lecz pozostaje miękkie 
i soczyste.
Sposób przygotowania maryna-
ty:
Pierwszym krokiem do zrobie-
nia marynaty jest przegotowa-
nie wody, następnie odstawiamy 

do ostygnięcia, żeby woda była 
wręcz zimna. W wysokim garn-
ku wstawiamy wywar składający 
się z  następujących przypraw 
i  ziół: czosnek, ziele angielskie, 
majeranek, jałowiec, tymianek, 
rozmaryn, liść laurowy, szczypta 
soli oraz pieprzu. Czas maryno-
wania wynosi do 2 dni w chłod-
nym miejscu – najlepiej w  lo-
dówce.
Przed rozpoczęciem piecze-
nia udźca należy przygotować 
bulion. Wkładamy do garnka 
wszystkie składniki potrzebne 
do przygotowania bulionu i go-
tujemy przez ok. 25 minut.
Po upływie określonego czasu, 
udziec wyjmujemy z  marynaty 
i poddajemy go obróbce termicz-
nej. Udziec wkładamy na blachę 
– dobrze by było aby była jak 
najwyższa, ponieważ wytapiają-
cy się tłuszcz może się wylewać, 
następnie zalewamy wcześniej 
przygotowanym bulionem
Czas pieczenia udźca o  wa-
dze 1 kg trwa około 50 minut 
w  temperaturze 160°C. Gotowy 
udziec można podawać z  ka-
puśniaczkiem z  młodej kapusty 
z koperkiem lub kaszą gryczaną 
zasmażaną cebulką i  wątróbką 
wieprzową.
W  następnym wydaniu, chce 
Wam przekazać przepis na 
„Przepyszne golonki wieprzowe 
marynowane w  alkoholu z  bu-
kietem ziół regionalnych”.
Życzę Państwu smacznego !!!

Maraton MTB Odrzywół
Prawie 200 kolarzy z ca-

łej Polski stanęło na 
starcie wyścigu MTB Gór-
ska Jazda w Centrum Pol-
ski. Wyścig był doskonała 
okazją do propagowania 
kolarstwa oraz promocji 
malowniczych krajobra-
zów Gminy Odrzywół.
Przeprowadzone 11 maja 2014 
r. zawody były pierwszą letnią 
edycją maratonów organizo-
wanych przez Opoczno Sport 
Team. Na starcie pojawiło się 
prawie 200 zawodników i  za-
wodniczek niemal z całej Polski. 
Kolarze startowali w  trzech dy-
stansach o różnej długości: hob-
by – 16 km, mega – 40 km i giga 
– 63 km. Emocje towarzyszyły 

uczestnikom od startu, aż do sa-
mej mety. Ciekawe, wymagające 
trasy poprowadzone polnymi 
oraz leśnymi duktami dostarcza-
ły nie tylko sportowych wrażeń, 
ale również dawały możliwość 
podziwiania pięknej przyrody. 
Słowa uznania należą się orga-
nizatorom, którzy przygotowali 

zawody na bardzo wysokim po-
ziomie, zyskując szacunek nawet 
u bardzo wymagających kolarzy. 
Przez metę na dystansie hob-
by przejechał też Wójt Gminy 
Klwów – Piotr Papis uzyskując 
wynik plasujący go na drugim 
miejscu w odpowiedniej dla sie-
bie kategorii.

Szansa dla osób bezrobotnych z Gminy Klwów
48 osób z  terenu Gminy 

Klwów będzie miało 
możliwość wzięcia udziału 
w  atrakcyjnych szkoleniach 
oraz odbyć kilkumiesięczne 
staże zawodowe.
Od 1 lipca 2014 roku rusza pro-
jekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki realizowany przez 
Centrum Edukacji w  Radomiu 
wspólnie z  Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej 
w Klwowie. Celem działania jest 
zmiana kwalifikacji osób zagro-
żonych wykluczeniem społecz-
nym, ułatwiając im wejście na 
rynek pracy i  umożliwiając po-

prawę sytuacji materialnej całej 
rodziny.
W projekcie będzie mogło wziąć 
udział 48 osób w  wieku aktyw-
ności zawodowej od 15 do 64 
lat, z  czego min. 15 osób (min. 
30% ogółu uczestników) to oso-
by w  wieku powyżej 50 lat. Dla 
wszystkich uczestników projek-
tu przewidziano 4 miesięczne 
staże zawodu u  pracodawców. 
Staże stanowią element prakty-
ki przygotowawczej do wyko-
nywania zawodu, zapoznanie 
uczestników z organizacją pracy 
i  specyfiką zatrudnienia, radze-
nie sobie z relacjami interperso-
nalnymi.
Osoby te będą mogły również 
skorzystać z  wielu innych szko-

leń między innymi:
 – magazynier z  obsługą wózka 
jezdniowego,
 – pracownik kancelaryjny,
 – operator koparko-ładowarki,
 – kosmetyczka z  elementami 
wizażu.
Na terenie gminy Klwów po-
wstanie również Klub Integracji 
Społecznej, funkcjonujący w ra-
mach Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Klwowie. Zadaniem Klubu 
jest przede wszystkim wspiera-
nie osób bezrobotnych z  terenu 
gminy Klwów, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej 
i  nie tylko. Formuła Klubu ma 
umożliwić wzrost aktywności 
życiowej, wyzwolenie się z bier-
ności i  uzyskanie narzędzi do 

OK I E M OB SE RWATOR A

Uderz w stół, a pieski zawyją z rozpaczy
Aktorzy z  pisemka starosty „In-
formator Samorządowy Ziemia 
Przysuska” już potrafią czytać. 
To sukces, ale nie całkowity. Po-
winni jeszcze czytać ze zrozumie-
niem. Czytanie ze zrozumieniem, 
to poziom ucznia klasy pierwszej, 
ale nie wymagajmy zbyt wiele od 
prezesa S.A.K. „Opoka”, bo widać 
przeszłości nie da się wymazać.
Przypomnimy, że w poprzednim 
numerze „Kuriera” został opubli-
kowany wywiad z  wójtem Klwo-
wa Piotrem Papisem. Wójt za-
protestował przeciwko pomijaniu 
mieszkańców Gminy Klwów przy 
rozdziale staży, prac publicznych 
i  interwencyjnych. Zamiast roz-
mowy, jak zwalczać bezrobocie, 
jedyną reakcją było usunięcie 
wójta ze składu Powiatowej Rady 
Zatrudnienia. Wywiad w  „Ku-
rierze” był jak uderzenie pięścią 
w stół. A wiadomo, że jak uderzy 
się w  stół, to nożyce się odezwą. 
A nawet zawyją z rozpaczy, co za-

uważyliśmy w pisemku starosty.
O  czym piszą dyżurni podlegli 
staroście? Na początek ruszył do 
szarży Włodzimierz Krupa, pre-
zes Stowarzyszenia Abstynentów 
Klubu „Opoka”. Prezes, okazu-
je się, zna się na wielu rzeczach. 
Także na moralności. „To nie po-
ziom dyskusji człowieka piastują-
cego godność publiczną. Nie ma 
czegoś takiego w tradycji polskiej 
i  europejskiej” – stwierdza o  ar-
gumentach z wywiadu.
A  jaka jest tradycja panie preze-
sie? Nasyłanie policji na kogoś, 
kto upomina się o  miejsca pracy 
dla bezrobotnych? Toż to jakaś 
bolszewicka tradycja!
Włodzimierz Krupa zna się też na 
oświacie „Gdzie pan ma uczniów 
w  szkołach, które pan remon-
tuje?” – pyta prezes. A  może co 
zrobił Pan, Panie prezesie łącznie 
ze starostą w kierunku ratowania 
placówki w  Borkowicach, która 
od wielu lat jest dyskryminowana 

chyba tylko w  jednym kierunku, 
że ktoś ją przejmie szanowny pa-
nie prezesie. Wybuduj sam choć 
jeden obiekt a  nie żeruj na pla-
cówkach, które całe pokolenia 
służyły rozwojowi naszej mło-
dzieży, a swoją drogą pan nie po-
winien wypowiadać się na temat 
moralności bo nawet nie wie pan 
co to słowo oznacza.
Wywiadu w „Kurierze” przestra-
szył się też sam starosta Marian 
Niemirski. Przepytuje go docie-
kliwy dziennikarz. Jedno z  na-
szych ulubionych pytań skiero-
wanych do starosty: „Jest pan 
bardzo skromny, ale musimy 
zapytać”... Skromność starosty 
nas dobiła. Wciąż turlamy się ze 
śmiechu. Polecamy artykuł rad-
nego gminnego gminy Odrzywół 
myślę, że tam jest przedstawiona 
skromność pana starosty i  jego 
rodziny.

samodzielnego radzenia sobie 
z trudnościami, na jakie napoty-
kają osoby bezrobotne.
Głównym celem KIS będzie:
• minimalizowanie skutków 
bezrobocia,
• promowanie aktywności 
i przedsiębiorczości społecznej,
• przygotowanie do podjęcia za-
trudnienia np. w  ramach odby-
wanych 4 miesięcznych staży,
• przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu,
• pomoc w wychodzeniu z izola-
cji i osamotnienia.
Chcąc pomóc mieszkańcom 
Naszej Gminy a  zwłaszcza oso-
bom, które korzystają z  pomo-
cy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej musimy podjąć efek-

tywne działania zmierzające do 
poprawy ich sytuacji zawodowej 
i wzmocnienia ich osobowości.
Do udziału w  projekcie mają 
prawo ludzie którzy są bezro-
botni, nieaktywni zawodowo 
a  jednocześnie korzystają z  po-
mocy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Jest to dla nich 
tytułowa szansa na możliwość 
rozwoju społecznego jak i  oso-
bowości .
Wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w  projekcie serdecznie 
zapraszamy. Bliższych infor-
macji mogą Państwo uzyskać 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Klwowie przy ul. 
Opoczyńskiej 35.
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Turniej Orlik 2014 w Lipinach

GKS Zorza Klwów walczy w B klasie

MAJ SPRZYJA PIŁKARZOM OSKARA

Drużyna Publicznego 
Gimnazjum w  Od-

rzywole zwyciężyła w trze-
ciej edycji Turnieju Orlik. 
Najlepszym graczem zo-
stał Adam Wasilewski re-
prezentujący Rusinów.
W turnieju rozegranym 13 maja 
na boisku Orlik w Lipinach wzię-
ły udział drużyny ze szkół gim-
nazjalnych z Klwowa, Rusinowa 
oraz Odrzywołu. Po ciekawych 
i zaciętych pojedynkach zwycię-
stwo wywalczyli reprezentanci 
Odrzywołu, drugie miejsce przy-
padło graczom z Klwowa a trze-
cie uczniom z Rusinowa. Najlep-
szym strzelcem turnieju został 
Krzysztof Markiewicz z  Odrzy-
wołu. Nagroda dla najlepszego 
bramkarza powędrowała do jego 
kolegi z  zespołu Wiktora Guta. 
Najlepszym zawodnikiem nato-
miast został Adam Wasilewski 
z  PG Rusinów. Na zakończenie 
turnieju w  imieniu organizato-
ra – Urzędu Gminy Odrzywół 
– pamiątkowe medale oraz na-
grody wręczyła Pani Genowefa 
Pogorzała Sekretarz Gminy Od-
rzywół.

Z meczu z MKP Pogoń II Siedlce (zdjęcie: Adrian Nitzki)

Rozpoczęli remisem 2:2 z  KS 
Ożarowianką Ożarów Mazo-
wiecki, by następnie wygrać 
3:2 mecz z  Drukarzem Warsza-
wa, pokonać 5:2 MKP Pogoń II 
Siedlce i  majową rundę rozgry-
wek kontynuować wygranym 
– 4:1 meczem z LKS Sparta Jaz-
garzew. W  maju piłkarze Oska-
ra spotkają się jeszcze z  LKS 
Mszczonowianką i MKS Znicz II 
Pruszków.
 – Ten remis trzeba uszanować 
– tak komentowali kibice wynik 
spotkania Oskara z  KS Ożaro-
wianką Ożarów Mazowiecki. 
Oskar remisując 2:2 (1:2) zdobył 
jedno „oczko”. Bramki zdobyli: 
Skałbania (20.), Piec (60.).
Oskar, my wierzymy! Nawet 
klęska nie złamie naszej wiary! 
– tymi słowami wierni piłka-
rzom Oskara kibice zagrzewali 
na portalu społecznościowym 
zawodników przed meczem 
z  Drukarzem Warszawa. To był 
bardzo ciężki mecz, podopieczni 
trenera Bolesława Strzemińskie-
go zmierzyli się z  drużyną, któ-
ra podobnie jak przysuszanie, 
również broniła swojego miejsca 
w  tabeli. Oskar nie dał za wy-

graną. Zwyciężył wynikiem 3:2 
(3:1). Bramki zdobyli: Najdzik, 
(8.), Książek (30.), Skałbania 
(35.).
 „Oskar jak dobrze naoliwiona 
maszyna”, „Wicelider na kola-
nach!” – takiej treści komenta-
rze pełne uznania i  radości to-
warzyszyły kolejnemu spotkaniu 
Oskara, tym razem z  MKP Po-
goń II Siedlce. Oskar wynikiem 
5:2 (2:1) odnotował bardzo waż-
ne zwycięstwo. Bramki zdobyli: 
Piotr Skałbania (17.), Grzegorz 
Obuch (29., 70.), Daniel Siwek 
(61.), Paweł Kowalczyk (84.).
Kontynuując majowe rozgrywki, 
w sobotę 24 maja Oskar Przysu-
cha wygrał mecz z  LKS Sparta 
Jazgarzew, kończąc go wynikiem 
4:1.
Bramki zdobyli: Skałbania 2, 
Kowalczyk, Najdzik.
W  maju przysuszan czeka jesz-
cze dwa spotkania: 28 maja 
z LKS Mszczonowianką i 31 maja 
z MKS Znicz II Pruszków. Run-
dę wiosenną zakończą spotkania 
w  czerwcu z  MKS Szydłowian-
ką (7.06), KS Orzeł Wierzbica 
(14.06) i z KS Józefovia (21.06).

Zarząd MKS Oskar Przysucha informuje, że walne 
zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Klubu od-
będzie się 27 czerwca 2014 r. w Domu Kultury, w Przy-
susze. I termin godz. 17:00; II termin godz. 17:30

„Nadeszła pora na seniora !”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamierowice informuje, że w okresie od 10 marca do 31 

grudnia 2014 roku realizuje projekt pod nazwa „Nadeszła pora na seniora !” który jest współfi-

nansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Progra-

mu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Celem projektu jest aktywizacja spo-

łeczna osób promująca integracje wewnątrz i międzypokoleniową na terenie wsi Nieznamie-

rowice.

Informacje związane z organizacją projektu systematycznie zamieszczane będą na stronie in-

ternetowej Stowarzyszenie www.nieznamierowice.pl oraz facebook Nieznamierowice w gazetce 

lokalnej, jak również przekazywane będą za pomocą plakatów i ulotek.

W  obecnym sezonie 
rozgrywek radom-

skiej Colo Sport Klasy B 
w 17. spotkaniach piłkarze 
z Klwowa zdobyli tylko 14 
punktów i  plasują się na 
10. miejscu w tabeli.

GKS Zorza Klwów w  obecnym 
sezonie w  17 spotkaniach wy-
grała tylko 4, 2 zremisowała i 11 
razy musiała uznać wyższość 
przeciwnika. Niezbyt imponu-
jąco przedstawia się również 
bilans bramkowy: 29 bramek 
zdobytych i  51 straconych. 
Z  pewnością jednym z  czynni-
ków powodującym słabe wynik 
w  rozgrywkach jest niska fre-

kwencja zawodników na trenin-
gach. Dla zespołu z Klwowa jest 
to 4 sezon w  rozgrywkach ra-
domskiej B klasy. Przypomnij-
my, iż w  poprzednim sezonie 
GKS zajął dobre, 6 miejsce

Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. TKKF Grójec 18 46 68:18
2. Chojniak Wieniawa 18 39 69:32
3. Iskra Zbrosza Duża 17 37 43:13
4. Tęcza Augustów 17 30 38:27
5. KS Lesznowola 18 28 33:29
6. GKS Chynów 18 27 36:31
7. GKS Belsk Duży 18 25 42:42
8. GPSZ Głuchów 18 23 47:45
9. MKS Wyśmierzyce 18 18 33:30
10. Zorza Klwów 17 14 29:51
11. Belweder Mogielnica 18 9 24:92
12. LKS Pniewy 17 6 22:74
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TRAKTORY WJEŻDŻAJĄ DO KLWOWA
W  najbliższym czasie gmina 
Klwów wzbogaci się o  nowy 
punkt sprzedaży i  obsługi ser-
wisowej ciągników i  maszyn 
rolniczych. Potentaci obsługi 
rynku rolniczego z powiatu gró-
jeckiego, firmy Autopolmozbyt 
sp. z  o.o. Grójec – dealer ma-
rek ciągników: Lamborghini, 
Deutz-Fahr, LS tractors, Ursus 
i Farmtrac, oraz Rolrex sp. z o.o. 
– dealer marki McCormick in-
westują w  Klwowie. W  nowym 
punkcie sprzedaży i obsługi przy 
ulicy Sportowej rolnicy z gminy 
Klwów i  sąsiednich będą mogli 
zaopatrzyć się nie tylko w  ciąg-
niki rolnicze ale również w pełny 
asortyment maszyn rolniczych 
takich producentów jak Schaf-
fer – ładowarki, Unia Group, 
Pilmet, Agrola, Akpil – Pilzno, 
Bomet, MCMS Warka, Zanon, 
Ditta Seria, Hydramet Giżycko, 
Quicke, Agromasz Mrągowo, 
Królik i wiele innych.

Autopolmozbyt sp. z o.o. istnie-
je od 1993 roku, jako wiodąca 
na rynku firma branży rolni-
czej, wielokrotnie nagradzana 
za zajęcie pierwszego miejsca 
w Polsce w sprzedaży ciągników 
i  maszyn rolniczych. Wielolet-
nie doświadczenie w  sprzedaży 
i serwisie pozwoliło na dostoso-
wanie profilu firmy do wymagań 
rynku, między innymi pracow-
nicy Autopolmozbyt udzielają 
pomocy w przygotowaniu wnio-
sków o  wsparcie do ARiMR jak 
również w ich realizacji oraz po-
moc w uzyskaniu finansowania.
W  ciągu dwudziestu lat dzia-
łalności firma sprzedała po-
nad 7000 ciągników rolniczych 
w  rejonie Grójca i  powiatów 
ościennych. Jest to najlepszy 
dowód wysokiego profesjona-
lizmu i  poziomu obsługi Klien-
tów, którzy wracają po kolejne 
maszyny. Więcej informacji na 
stronie www.apgrojec.com.pl. Punkt sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych Autopolmozbyt w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 47

Punkt sprzedaży ciągników marki McCormick w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 47A

Na działce w Klwowie trwają ostatnie prace remontowo budowlane przed uruchomieniem punk-
tu sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych

Rolrex sp. z o.o. istnieje od 2006 
roku. Specjalizuje się w  sprze-
daży ciągników i  maszyn rol-

niczych. Jako autoryzowany 
dealer ciągników marki McCor-
mick, Rolrex zajął w 2012 i 2013 
roku pierwsze miejsce w  kraju 
w  sprzedaży ciągników tej mar-
ki, oraz zdobył nagrodę za naj-
lepszy autoryzowany serwis.


