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Ilość gmin wiejskich ujętych w rankingu z podziałem na województwa

Mazowieckie gminy wiejskie ujęte w rankingu wraz z miejscami w zestawieniu

K l w ó w  s t a w i a 
n a  p r o m o c j ę
Przy drodze krajowej nr 48 
w  Klwowie oraz przy drodze 
wojewódzkiej 727 w  Sadach-
-Kolonii stanęły witacze pro-
mujące Gminę Klwów jako te-
ren zagłębia paprykowego.
Widoczne z  daleka, kolorowe 
tablice są doskonałą formą re-
klamy – szybko i  skutecznie 
przykuwają wzrok przejeżdżają-

cych kierowców. Głównym ce-
lem witaczy jest promocja pro-
duktu regionalnego jakim jest 
papryka. Na zakup i postawienie 
reklam Gmina Klwów wydała 21 
402 zł z  czego 10 400 zł to do-
finansowanie z  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach osi IV 
Leader.

Gmina Klwów w  rankingu dziesięciolecia 
samorządów Rzeczpospolitej
15 lipca dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 10 jubileuszową edycję rankingu samorządów. W tym prestiżowym rankingu w kategorii 
„Gminy wiejskie” jako jedyna w regionie radomskim znalazła się gmina Klwów.

Gmina Klwów zna-
lazła się na 78 miej-
scu w  skali całego 
Kraju w  kategorii 
najlepszych gmin 
wiejskich (na 1566 
gmin wiejskich). 
Warto podkreślić, 
iż w  tym ścisłym 
gronie znalazła się 
jako jedyna w  re-
gionie radomskim 
i  jedna z  dziewię-
ciu w  wojewódz-
twie mazowieckim.

Celem rankingu było sprawdze-
nie jak gminy dbają o swój roz-
wój oraz o standard życia miesz-
kańców.
Kryteria oceny samorządów 
zostały ustalone przez nieza-
leżną Kapitułę Rankingu na 
czele której stoi Jerzy Buzek, 
były premier za którego rządów 
przeprowadzono reformę sa-
morządową. Poza tym w  skład 
kapituły wchodzi Jerzy Stępień, 
który uczestniczył w  przygoto-
wywaniu tej reformy. Są także 
przedstawiciele związków samo-
rządowych, Ministerstwa Finan-
sów, Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Rozwoju.

Ranking przeprowadzany był 
w dwóch etapach.
W  pierwszym etapie wybrano 
gminy, które w najlepszy sposób 
zarządzały swoimi finansami 
w latach 2010-2013 i  jednocześ-
nie najwięcej w  tym czasie in-
westowały na podstawie danych 
z Ministerstwa Finansów.
Do wszystkich gmin, które prze-
szły przez pierwszy etap oceny 
(250 gmin wiejskich) wysłane 
zostały ankiety, w których pyta-
no o udział wydatków na realiza-
cję kontraktów z  organizacjami 
pozarządowymi, wydatki miesz-
kaniowe w  przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, wyniki testów 

szóstoklasistów oraz gimnazjali-
stów, liczbę nowych podmiotów 
gospodarczych działających na 
terenie gminy, funkcjonowanie 
na podstawie narzędzi wspar-
cia zarządzenia (metoda CAF), 
udział wydatków na promocję 
gminy w  wydatkach ogółem, 
współpracę z  jednostkami po-
mocniczymi, wspieranie rozwo-
ju przedsiębiorczości, czy gmi-
na ma plan zagospodarowania 
przestrzennego, sposób zapo-
biegania bezrobociu w  gminie, 
Karta Dużej Rodziny.
O łącznej klasyfikacji decydowa-
ła suma punktów z obu etapów.

Pozycja
2014 Gmina

Ocena jakości gminy

Dochody 
(w zł na 
osobę)

Wydatki 
(w zł na 
osobę)

Pozyskane 
środki unijne 

(w zł na 
osobę)

Zobowiąza-
nia /dochody 

(w proc.)

Udział 
wydatków na 
organizacje 

pozarządowe 
(w proc.)

Nakłady na 
gospodarkę 
mieszkanio-
wą (w zł na 

osobę)

Wydatki na 
promocję 

w wydatkach 
ogółem 
(w proc)

Nowe 
podmioty 

gospodarcze 
liczone na 

1000 miesz-
kańców

Liczba 
mieszkańców 

(w tys.)
Suma punk-

tów
Za sytuację 
finansową

Za zarządza-
nie

78 Klwów 44,63 32,94 11,69 3,238 3,037 215 39,3 0,30 0 1,61 4 3,5
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Z   w i z y t ą  w   p a p r y k o w y m  z a g ł ę b i u
Naukowcy z  Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego oraz 
przedstawiciele biznesu 
odwiedzili Gminę Klwów 
w  ramach projektu „Na-
uka idzie w  praktykę”. 
Głównym punktem wizyty 
była Grupa Producentów 
Warzyw i Owoców „Polska 
Papryka” oraz uprawy pa-
pryki pod tunelami.
W dniach 21-22 lipca 2014 w re-
gionie radomskim miała miej-
sce wizyta studyjna pracowni-
ków naukowych z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego zorganizowana 
przez Rzeszowską Agencję Roz-
woju Regionalnego w  ramach 

projektu „Nauka idzie w  prak-
tykę” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
Celem projektu jest podniesie-
nie zdolności transferu wiedzy 
z  sektora nauki do przedsię-
biorstw poprzez udział pracow-
ników naukowych w szkoleniach 
oraz odbycie staży w  przedsię-
biorstwach. Dzięki wsparciu 
i  zaangażowaniu wójta Piotra 
Papisa z Gminy Klwów naukow-
cy z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go mieli możliwość odwiedzenia 
największego zagłębia papryko-
wego w  Polsce oraz zapoznania 
się z działalnością Grupy Produ-
centów Warzyw i Owoców „Pol-

ska Papryka”, którą tworzy sied-
miu wiodących producentów 
specjalizujących się w produkcji 
warzyw i  owoców tj. papryka, 
bakłażany, cukinia, fasolka szpa-
ragowa i kapusta pekińska.
W ramach programu wizyty stu-
dyjnej naukowcy odbyli także 
szereg spotkań z  przedstawicie-
lami sektora biznesu, klastrów, 
nauki oraz samorządu. Spotka-
li się m.in. z  przedstawicielami 
Radomskiego Klastra Rolno-
-Spożywczego, Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
(MODR), Europejskiej Uczelni 
Społeczno-Technicznej (EUST) 
oraz odwiedzili Gospodarstwo 
Sadownicze TB – Tomasz Ban-
kiewicz. W  celu wsparcia po-

O G Ł O S Z E N I E
Urząd Gminy Klwów informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2014 r. 

przyjmuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku – II termin.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Klwowie pokój Nr 14. Obowią-
zujące daty faktur: od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r. Limit 

oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych to 86 l.
W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy ze sobą zabrać dowód oso-

bisty oraz numer konta bankowego.
W razie jakichkolwiek niejasności informacji udziela – Barbara Szyderska 

tel. 48 671 00 10 wew. 22.

wiązań między nauką i  bizne-
sem oraz budowy współpracy na 
poziomie międzyregionalnym, 
podczas wizyty miała miejsce 
również prezentacja projektu 

unijnego Orkiestra, którego ce-
lem jest promocja współpracy, 
partnerstwa oraz klastrów na 
rzecz rozwoju subregionu ra-
domskiego.

Uroczyste Otwarcie Strażnicy OSP w Sulgostowie

Impreza rozpoczęła się o  godz. 
16:00 przemarszem przybyłych 
jednostek OSP z  terenu powia-
tu przysuskiego, prowadzonych 
przez młodzieżową orkiestrę 
dętą z Drzewicy na plac uroczy-
stości. Jako pierwszy głos zabrał 
Wójt Gminy Klwów – Piotr Pa-
pis, witając przybyłych gości, 
m.in. Proboszcza Parafii Klwów 
– Księdza Stanisława Pudzia-
nowskiego, Prezesa Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej – Dru-
ha Zbigniewa Gołąbka, Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowe-

go Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej – Druha Józefa Pomy-
kałę, Zastępcę Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej – st. kap. Roberta Bar-
skiego. Następnie głos zabrał 
prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Sulgostowie – Druh 
Jan Janczewski – przedstawiając 
rys historyczny jednostki OSP 
w  Sulgostowie. Po nim, podzię-
kowania za zaangażowanie Wój-
ta Gminy Klwów w  rozwój jed-
nostki , złożyła przedstawicielka 
młodzieżowej drużyny straża-
ckiej w Sulgostowie. W tym mo-

Uroczystości oddania do użytku zmodernizowanej 
strażnicy OSP w  Sulgostowie połączone z  piknikiem 
rodzinnym zgromadziły w  niedzielne popołudnie 
kilkuset mieszkańców Gminy Klwów oraz strażaków 
ochotników z całego powiatu przysuskiego.

mencie nastąpił punkt kulmi-
nacyjny czyli wciągnięcie flagi 
państwowej, przecięcie wstęgi, 
poświecenie budynku i  tym sa-
mym oficjalne otwarcie budynku 
strażnicy OSP w Sulgostowie. Po 
oficjalnym otwarciu druhowie 
z  jednostki OSP w  Sulgostowie 
zostali uhonorowani dyploma-
mi uznania. Po akcie wręczenia 

dyplomów głos zabrali zapro-
szenie goście. Następnie rozpo-
częła się część artystyczna uro-
czystości. Jako pierwsza koncert 
dała młodzieżowa orkiestra dęta 
z  Drzewicy. Następnie repertu-
ar ludowy zaprezentował zespół 
PRZYSTALANKI wraz z  kape-
lą Piotra Gacy. Niezapomnia-
ny występ dała również Babska 

Rzeczpospolita. Energetyczne 
Panie z  Klwowa porwały pub-
liczność niezwykłym układem 
tanecznym. Ostatnimi artysta-
mi, którzy pojawili się na scenie 
byli muzycy z  zespołu LAZAR. 
Zabawiali oni publiczność aż do 
późnych godzin wieczornych.
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Ekipę audycji „Lato z Radiem”, która odwiedziła Przysuchę na zaproszenie Burmistrza Gminy 
i Miasta, powitała Przysuska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Marka Kowalskiego

Rozmowy na antenie z  Burmistrzem Przysuchy Tadeuszem Tomasikiem prowadzili Karolina 
Rożej i Roman Czejarek

„Lato z Radiem” i EuroLato zawitały do Przysuchy

 Już od godziny 9. słuchacze 
„Lata z  Radiem” w  całej Polsce, 
a dzięki bezpośredniej transmisji 
w Internecie, w wielu zakątkach 
świata, stali się gośćmi Przy-
suchy – miasta na Mazowszu, 
położonego na krańcu Wznie-
sień Południowomazowie-
ckich, w pobliżu rzeki Radomki 
– miasta Oskara Kolberga, so-
ków Hortexu, płytek Klinkiera 
i  wieloletnich tradycji rozwoju 
spółdzielczości. Do tych właśnie 
rozpoznawalnych marek Przy-
suchy nawiązał Tadeusz Toma-
sik Burmistrz Gminy i  Miasta 
w  rozmowie na radiowej ante-
nie. I  tu trzeba wspomnieć, że 
wszystkie rozmowy z gośćmi ra-
diowej anteny odbywały się …. 
na luzie, pod gołym niebem na 
Placu Kolberga, w  atmosferze, 
chciałoby się powiedzieć: sło-

necznej, gorącej i  radosnej, bo-
wiem jedno słońce mocno grza-
ło z  nieba, a  drugie uśmiechało 
się z  widocznego na potężnym 
banerze logo audycji. O  tym, że 
Przysucha jest właśnie przystan-
kiem na trasie tej znanej audycji 
radiowej, przypominał co jakiś 
czas sygnał „Lata z Radiem”: po-
pularna Polka Dziadek.
Każdego roku audycja ma swo-
ją maskotkę. Tym razem jest to 
Pszczoła. Stąd też była okazja, 
by wspomnieć o  przysuskich 
pszczelarzach i  pysznym mio-
dzie z  ich pasiek. Relacja z  Pla-
cu Kolberga trwała około dwóch 
godzin. Audycja trwała nadal, 
a  przysuszanie przygotowywali 
się do udziału w koncercie „Lato 
z  Radiem Extra”. Od godziny 
16. na rozległym placu miejskie-
go targowiska wystąpili: Kombi 

Okiem z Wichrowego Wzgórza

OBIECANKI CACANKI...
W 6. numerze Ziemi Przysuskiej 
opublikowany został wywiad, 
który przeprowadził pan Jaro-
sław Bednarski z kandydatem na 
stanowisko burmistrza Gminy 
i  Miasta Przysuchy panem Leo-
poldem Jacentym Modrzeckim. 
Człowiek, który rozumnie po-
strzega otaczającą go rzeczywi-
stość nie może pozostać indyfe-
rentnym wobec tego wywiadu. 
Nie pozwala mu na to zwykła 
przyzwoitość. Piszę ten tekst 
jako jeden z mieszkańców nasze-
go miasta. Nie ma on podtekstu 
politycznego, nie jest pisany na 
żadne zamówienie polityczne, 
nie jestem członkiem żadnej 
partii, nie jestem przeciwnikiem 
politycznym kandydata, nie afir-
muję jakiegokolwiek obozu wła-
dzy. Piszę, inspirowany włas-
nym sumieniem.
Kiedy przeczytałem ten wywiad 
pomyślałem sobie, czy już mam 
się wyprowadzić z  Przysuchy, 
miasta tak zaniedbanego, źle za-
rządzanego, gdzie życie społecz-
ne i gospodarcze jest tak spetry-
fikowane, że tylko opuszczenie 
go pozwoli mi na zachowanie 
komfortu psychicznego. Ale po 
chwili namysłu doszedłem do 
wniosku, że nie muszę opuszczać 
miasta, gdyż moje wyobrażenie 
o  nim jest odmienne od tego, 
jakie wyraził kandydat. Z  racji 
mojej działalności – w  innym 
wprawdzie obszarze – rozma-
wiam z  mieszkańcami Przysu-

chy. Podzielają oni w większości 
mój ogląd lokalnej rzeczywi-
stości. Nie zmienią tego oglą-
du słowa kandydata, gdyż przy 
braku rzeczowej argumentacji, 
przestają, wobec faktów, mieć 
jakiekolwiek znaczenie. Nie ma 
tu miejsca na ich przedstawienie 
– uczynię to /jeżeli redakcja po-
zwoli/ w innym tekście.
Trzeba mieć dużo złej woli, aby 
zdezawuować to wszystko, co 
w  przestrzeni publicznej doko-
nano i  dokonuje się w  naszym 
mieście. Wywody kandydata są 
nieprawdziwe, bo prawda, to 
stan zgodny z  rzeczywistością, 
a  jest ona odmienna od przed-
stawionej przez kandydata. 
Są w  tej rozmowie natomiast 
obiecanki, cacanki... . Zapomi-
na kandydat o  determinantach, 
z  jakimi spotyka się burmistrz, 
każdy burmistrz, który sprawuje 
tę funkcję. Pierwszym i najważ-
niejszym ograniczeniem /mimo 
jego najlepszych intencji, wiedzy 
i  kreatywności/ jest budżet, da-
lej, uchwały rady gminy i miasta, 
stosunki z  władzą zwierzchnią, 
otoczenie polityczne. Burmistrz 
to nie jest samodzierżawca. Moż-
na tu się posłużyć znanym po-
wiedzeniem: „tak krawiec kraje, 
jak mu materii staje”. W  życiu 
zawsze jest tak, że potrzeby spo-
łeczne są większe od możliwości 
ich zrealizowania. Są one wekto-
rem dla rządzących, zaś sztuką 
w polityce jest określenie priory-
tetów potrzeb i w ramach posia-
danych możliwości konsekwen-
tne ich realizowanie. Kandydat 
mówi, że „czas na zmiany” i wy-

licza, co będzie robił w przypad-
ku, kiedy ewentualnie zostanie 
burmistrzem, jak uczyni nasze 
miasto szczęśliwym, miastem 
wielkiego rozwoju. Widać, że 
papier jest cierpliwy. To jest tak, 
jak w  tej francuskiej piosence 
:parole, parole, parole... Odnoś-
nie zmian posłużę się tu takim 
oto przykładem, który podda-
ję pod rozwagę opinii publicz-
nej naszego miasta. Abstrahuję 
tu od personaliów! W  pewnym 
mieście wybrano człowieka na 
stanowisko burmistrza. Po jego 
kadencji wybrano nowego bur-
mistrza. Po jej upływie wrócono 
do jego poprzednika – wybiera-
jąc go na trzy kolejne kadencje. 
Co to oznacza? Czy wyborcy nie 
wiedzieli co robią? Dlaczego nie 
dokonywali zmian? Odpowiedź 
jest prosta! Bo kierując się rozu-
mem, oglądem rzeczywistości, 
zbiorową mądrością uznali, że 
wybierają na swego przewod-
nika /w  codziennym życiu spo-
łecznym/ właściwego człowieka. 
Zaufali jemu przez trzy kolejne 
kadencje. Tym wyborem wyrazi-
li przekonanie, że oddają ster we 
właściwe ręce.
Ktoś powie, że nie wszyscy tak 
myśleli. Tak, to jest prawda, 
I  jest dobrze, gdy człowiek ma 
oponentów, bo ich głos może 
go inspirować do lepszej pracy 
na rzecz dobra wspólnego. Ale 
w  takim przypadku, o  wyborze 
władz, decydującą rolę odgry-
wają zasady demokracji. To one 
kreują przez ostatnie 25 lat życie 
społeczne w Polsce.
Kandydat snując swoją narrację 

nie zauważa, że na codzienne 
funkcjonowanie naszego miasta 
składała się i składa praca wielu 
ludzi związanych w  przeszłości 
jak i teraz z codziennym jego ad-
ministrowaniem: radnych, pra-
cowników przedsiębiorstw oko-
łosamorządowych, urzędników, 
społeczników, a także mieszkań-
ców Przysuchy /poprzez swoje 
opinie, wskazówki/.
Jeszcze jedna refleksja: na po-
ziomie władzy samorządowej 
niższego szczebla, drugorzędne 
znaczenie ma dywersyfikacja 
przynależności politycznej lu-
dzi, którzy tę władzę sprawu-
ją. Bo tu wchodzi w grę lokalne 
dobro wyrażone w  takich poję-
ciach, jak: szkoła, droga, ulica, 
kanalizacja, wodociąg, pomoc 
społeczna, pomnażanie dóbr 
kultury. Słowem wszystko to, 
co się składa na warunki życia 
mieszkańców miasta. W  pracy 
samorządu lokalnego nie cho-
dzi o  forsowanie stanowiska 
jednej orientacji politycznej, ale 
o jego funkcjonowanie pro pub-
lico bono. A  są nim materialne 
i  niematerialne wartości, które 
wzbogacają lokalne środowisko 
społeczne. Nie uzyskuje się wiel-
kości przez nieuznawanie pracy 
drugiego człowieka.
Jest dla mnie rzeczą zrozumia-
łą, że wspomniany kandydat ma 
prawo kandydować na stanowi-
sko burmistrza. Mogą to czynić 
jeszcze inni. Ale chęć uzyskania 
tego stanowiska nie może być 
realizowana pod sztandarem 
głoszenia zmian, negacji doko-
nań poprzednika, negatywnej 
narracji. Myślę, że kampanię 
wyborczą można by rozpoczy-
nać z  pozytywnym programem. 
Z oglądu otaczającej nas rzeczy-
wistości i  z  uczciwej oceny wy-

łączył kandydat pojęcie patrio-
tyzmu, lokalnego patriotyzmu., 
odnoszącego się do Przysuchy, 
jako do naszej „ małej ojczyzny”. 
Nie ma w tym wywiadzie dobre-
go słowa dla niej. A  ona, mimo 
zastrzeżeń, zasługuje na nie po-
przez swoją historię i  teraźniej-
szość.
Czytając tekst tego wywiadu na-
suwa się myśl, że warto odwoły-
wać się do pracy Świętego Jana 
Pawła II, która nazywa się Ele-
mentarz Etyki, traktujący o rze-
czywistości i  realizmie w  etyce. 
Jest ona pożądana w stosunkach 
społecznych.
P.S. We wspomnianym nume-
rze „Ziemi Przysuskiej” jej re-
daktor zaprasza do współpracy 
czytelników tego pisma. Kilka 
miesięcy temu odpowiedziałem 
na to zaproszenie tekstem prze-
słanym do redakcji. Wyraziłem 
się w nim z uznaniem – zgodnie 
z odczuciem – o pracy władz sa-
morządowych powiatu w związ-
ku z  oddaniem do użytku Pły-
walni Powiatowej. Napisałem też 
o  podskórnie istniejącym quasi 
konflikcie między władzą samo-
rządu powiatowego a władzą sa-
morządu gminy i miasta, jak też 
o pomijaniu przez to pismo do-
konań tej władzy. Mój tekst nie 
ukazał się na łamach w/w pisma. 
Jaki wniosek nasuwa się z  tego? 
Taki oto, że organ prasowy sa-
morządu powiatowego drukuje 
tylko teksty wygodne dla niego. 
Redaktor „Ziemi Przysuskiej” 
zapomniał też o  dobrych oby-
czajach – nie skontaktował się /
poprzez rożne formy / z autorem 
tekstu. Przedstawiam tu zasadę 
na której opiera się współpraca 
tego pisma z jego czytelnikami.

Edward Pawlik

Łosowski, Wilki i De Mono oraz 
Maciej Pol z  jego magicznym 
widowiskiem. Koncert prowa-
dził Bogdan Sawicki.
Atrakcją popołudniowej części 
„Lata z  Radiem” była nie tylko 
muzyka, ale też liczne konkursy 
dla dzieci, możliwość zaopatrze-
nia się w  różne gadżety, zdoby-
cia pamiątkowych zdjęć z gwiaz-
dami estrady i  ich autografów. 
Obok estrady umieszczony był 
telebim, stąd każdy uczestnik 
koncertu mógł dokładnie wi-
dzieć, co dzieje się na scenie. 
Zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych. Przysuchę tego 
dnia odwiedziło wiele osób. Uli-
ce miasta żyły gwarem rozmów, 
śmiechem i dobrą zabawą.
 – To cudowny dzień, pogoda 
dopisała, bawimy się świetnie, 
cieszymy się, że o  Przysusze 
głośno w całym kraju i poza jego 
granicami. Ludzi moc, humo-
ry dopisują, Burmistrz pięknie 
w imieniu mieszkańców przywi-
tał „Lato z Radiem”. Pozdrawia-
my wszystkich i  zapraszamy do 
Przysuchy – powiedziały nam 
mieszkanki miasta Wanda Mier-
nik i Małgorzata Kowalska.

H.J.

W sobotę 19 lipca Plac Kolberga w Przysusze zamienił 
się w  studio radiowe. Przed budynkiem Urzędu Gmi-
ny i  Miasta stanął wóz transmisyjny Polskiego Radia, 
kolorowy namiot audycji Jedynki „Lato z  Radiem” 
i  potężny, dmuchany baner informujący o  przebiegu 
tegorocznej trasy „Lata z Radiem”. Na siódmej pozycji 
widniała Przysucha. I stało się. „Lato z Radiem” zawi-
tało do Przysuchy.



5

EuroLato 2014 w Przysusze
W  sobotę 19 lipca w  Przysu-
sze, w  strefie Lata z  Radiem, 
stanęły pełne atrakcji stanowi-
ska Przedstawicielstwa Komi-
sji Europejskiej w  Polsce. Dla 
odwiedzających przygotowano 
wiele atrakcji, wśród nich quizy 
i konkursy z nagrodami. Dużym 
zainteresowanie cieszyło się sta-
nowisko druku 3D i strefa relak-
su, gdzie na zmęczonych czekały 
wygodne leżaki z  logo Komisji 
Europejskiej.
Najważniejszym punktem pro-
gramu był quiz EuroLato 2014 
– rozgrywany o  każdej pełnej 
godzinie. W  atmosferze zabawy 
i  wypoczynku dzieci, młodzież 
i  dorośli próbowali swoich sił 
w konkursie wiedzy o Unii Euro-
pejskiej. Prawidłowe odpowiedzi 
nagradzane były upominkami. 
Nagrody – gadżety z  logo Ko-
misji uczestnicy tej wspaniałej 
edukacyjnej zabawy zdobywali 
także odpowiadając na pytania 
dotyczące państw UE w europej-
skim kole fortuny. Dla najmłod-
szych przygotowano „mega klo-
cki” – ogromne, miękkie puzzle, 
z  których ułożyć można jedną 
z  sześciu europejskich ilustra-

cji. Miłośnicy gier mogli zagrać 
w  popularne w  różnych krajach 
UE gry, takie jak: Tafelkegelspel, 
czyli pochodzące z Niderlandów 
kręgle stołowe, tradycyjne fran-
cuskie pétanque, czyli bule. Dla 
fanów nowoczesnych technolo-
gii zostało zorganizowane sta-
nowisko warsztatowe druku 3D, 
prezentujące działanie drukarek 
3D oraz doodlerów (długopi-
sów 3D). Niecodzienne pamiąt-
ki zapewnił kącik fotograficzny, 
w  którym można było otrzy-
mać swoje zdjęcie, wykonane na 
miejscu, na tle brukselskiej sie-
dziby Komisji Europejskiej – bu-
dynku „Berlaymont”.

Sztuka ludowa 
wprost z Przysuchy
Stoisko państwa Barbary i Zdzi-
sława Bałtowskich było niewąt-
pliwie ozdobą Placu Kolberga 
w  Przysusze, kiedy do miasta 
zawitało Lato z  Radiem. Pięk-
ne rzeźby o  tematyce sakralnej, 
wykonane w  drewnie wzbudza-
ły zainteresowanie i  podziw dla 
artystów. Pan Zdzisław rzeźbi 
w drewnie lipowym, prace pozo-
stawia w naturalnym wybarwie-
niu. Barbara Bałtowska swoje 
prace wykonuje w  drewnie li-

powym, figurki wycina według 
kilku formatów, różnicuje je ry-
towaniem. Figurki dodatkowo 
są malowane akrylem i brokato-
wane, co nadaję im wyjątkowego 
wyrazu i  piękna. Państwo Bał-
towscy wystawiają swoje prace 
podczas m.in. „Dni Kolbergow-
skich” oraz podobnych imprez 
w  Radomiu, Szydłowcu, Kazi-
mierzu Dolnym. Współpracują 
również z  Lokalną Grupą Dzia-
łania „Razem dla Radomki”.

Informacyjno – edukacyjna ak-
cja w  Przysusze to część akcji 
EuroLato 2014, w ramach której 
namiot Komisji Europejskiej to-
warzyszy koncertom Lata z  Ra-
diem. Jak niezwykle atrakcyjną 
ofertę zapewnia, potwierdza 
fakt, że w Przysusze był oblega-
ny przez tłumy odwiedzających.

Edukacja w plenerze
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, który w tym roku obchodzi 
swoje 80 lat istnienia, sprawuje 
rolę patrona edukacyjnego trasy 
Lata z Radiem. W Przysusze, na 
specjalnie zorganizowanym sto-
isku, pracownicy radomskiego 
Oddziału ZUS udzielali infor-
macji o  ubezpieczeniach spo-
łecznych oraz promowali Plat-
formę Usług Elektronicznych 
(pue.zus.pl). Osoby chętne mo-
gły na miejscu dokonać rejestra-
cji konta w  pierwszym polskim 
e-urzędzie, czyli na Platformie 
Usług Elektronicznych. Moż-
na było również w plenerowych 

W sklepiku można było zaopatrzyć się w gadżety, płyty i inne pamiąt-
ki związane z audycją „Lato z Radiem”

Namiot „Lata z Radiem” odwiedzało wiele osób

warunkach uzyskać informację 
m.in. na temat świadczeń eme-
rytalno – rentowych, zasiłków 
chorobowych, macierzyńskich, 
zasad podlegania ubezpiecze-
niom społecznym oraz wziąć 
udział w  konkursach z  wiedzy 
o ubezpieczeniach społecznych.

W imieniu władz samorządowych Gminy i Miasta Przysucha, wy-
rażamy najserdeczniejsze słowa podziękowania Bankowi Spółdziel-
czemu w Przysusze za finansowe wsparcie organizacji szczególne-
go dnia w naszym mieście: wizyty audycji Programu I Polskiego 
Radia „Lata z Radiem”.
Składamy na ręce Prezesa BS Pana Mariana Grzegorczyka wy-
razy podziękowania dla Zarządu Banku i wszystkich pracowników 
za okazywaną pomoc i uczestniczenie w ważnych dla Mieszkańców 
Gminy i Miasta wydarzeniach.

Z poważaniem:
Burmistrz

Gminy i Miasta Przysucha
Tadeusz Tomasik

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta

Leszek Wamil

Podziękowanie



6

Uroczyście w Krzesławicach
Mieszkańcy Krzesławic 
oraz zaproszeni goście ba-
wili się podczas uroczyste-
go otwarcia nowej Świet-
licy Wiejskiej i  Festynu 
Rodzinnego. Gwiazdą im-
prezy był zespół The Post-
man z Polkowic.
Dnia 26 lipca 2014 roku odbyła 
się uroczystość otwarcia Świet-
licy Wiejskiej w  Krzesławicach. 
Wielomiesięczna praca miesz-
kańców wsi uwieńczona została 
Festynem Rodzinnym. Pierwsza 
część uroczystości miała charak-
ter oficjalny. Imprezę zaszczyci-
li swoją obecnością, m.in. poseł 
Dariusz Bąk, Przewodniczący 
Rady Powiatu Leopold Modrze-
cki, Wójt Gminy Rusinów Ma-
rek Modrzecki, Wójt Gminy 
Klwów Piotr Papis, Wójt Gmi-
ny Potworów Marek Klimek, 

Wójt Gminy Borkowice Robert 
Fidos, Zastępca Wójta Gminy 
Gielniów Maciej Stoliński, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Rusi-
nów Pani Jadwiga Kietlińska, ks. 
Stanisław Kwiatkowski, ks. mgr 
Krzysztof Wróbel, ks. Edward 
Stanisław Swat, ks. Czesław Sta-
nisław Śmiechowski. Po uroczy-
stych przemówieniach nastąpiło 
przecięcie wstęgi, która oficjal-
nie symbolizowała otwarcie 
świetlicy. Poświęcenia nowego 
obiektu dokonał ks. Stanisław 
Kwiatkowski wraz z  księżmi 
z sąsiednich parafii. Wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni do obej-
rzenia nowej świetlicy, a  także 
na poczęstunek, który został 
przygotowany przez mieszkań-
ców Krzesławic. Po oficjalnej 
części przyszedł czas na występy 
artystów. Na scenie wystąpili: 
zespół AMO z  Radomia, zespół 

disco polo SYSTEMATIC, ze-
spół NONA z energetyczną wo-
kalistką Magdaleną Marchewą. 
Gwiazdą wieczoru byli polscy 
Beatlesi z Polkowic – zespół THE 
POSTMAN. Pod sceną bawili 
się nie tylko starsi, ale również 
i  młodzi ludzie, dla których re-
pertuar zespołu z Liverpoolu był 
doskonale znany. Po koncercie 
odbył się pokaz sztucznych ogni, 
które rozświetliły niebo nad 
Krzesławicami. Na zakończe-
nie festynu DJ TOMO pozwolił 
każdemu z  mieszkańców zostać 
królami parkietu, przy najwięk-
szych przebojach minionych lat. 
Bardzo miłym akcentem zapew-
nionym przez organizatorów na 
koniec koncertu, było wspólne 
zdjęcie mieszkańców Krzesła-
wic oraz gości z  zespołem THE 
POSTMAN.

Święto Policji w Przysusze
25 lipca w Komendzie Powiatowej Policji odbyły się uroczystości Święta Policji
W  tym roku obchodzimy 95 le-
cie powstania polskiej Policji. 
Obchody Święta Policji to oka-
zja do awansów i  odznaczeń. 
Wyróżnionych w tym roku z tej 
okazji zostało 22 funkcjonariu-
szy z  Komendy Powiatowej Po-
licji w  Przysusze, którzy otrzy-
mali odznaczenia i  mianowania 
na wyższe stopnie w korpusach. 
W uroczystym apelu udział brali 
m.in. przedstawiciele władz sa-
morządowych miasta i  powiatu 
przysuskiego oraz sądu, proku-
ratury, straży pożarnej oraz nad-
leśnictwa.

W trakcie uroczystości policjan-
tom wręczono odznaczenia oraz 
mianowania na wyższe stopnie 
policyjne:

Decyzją Ministra Spraw We-
wnętrznych z  dnia 27 czerwca 
2014 roku Brązową Odznakę 
„Zasłużony policjant” nadano:
asp. szt. w  stanie spoczynku 
Leszkowi Rynkiewiczowi.

Decyzją Ministra Spraw We-
wnętrznych z  dnia 27 czerwca 

2014 roku Medalem Brązowym 
za „Zasługi dla Policji” odzna-
czono:
Tomasza Matlakiewicza – Wice-
starostę przysuskiego.

Komendant Główny Policji oraz 
Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki Policji z dniem 24 lipca 
2014 roku mianował:

– młodszym inspektorem Policji
 podinsp. Robert Pacholarz

– podinspektorem Policji
nadkom. Wojciech Brandt
nadkom. Tamara Bomba
nadkom. Jan Bomba

– młodszym aspirantem Policji
sierż. szt. Anetę Wilk

– aspirantem Policji
mł. asp. Wioleta Bartos
mł. asp. Grzegorz Grabowski
mł. asp. Marek Woźniak

– starszym aspirantem Policji
asp. Jarosław Baran
asp. Paweł Kaczor
asp. Sebastian Zdziech
asp. Adam Zygartowicz

– aspirantem sztabowym Poli-
cji
st. asp. Andrzej Pasternak

– sierżantem Policji
st. post. Dariusz Idzikowski
st. post. Łukasz Krajewski
st. post. Łukasz Noga

 – sierżantem sztabowym Poli-
cji
st. sierż. Czesław Brzyk
st. sierż. Wojciech Polak
st. sierż. Paweł Ślipek
st. sierż. Adrian Wejner
st. sierż. Martyna Zabroń
st. sierż. Tomasz Ziółek

Zostały także odczytane podzię-
kowania i życzenia od Nadleśni-
czego Leśnictwa Przysucha oraz 
Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej – Czesława Czechyry 
Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, Starosty 
powiatu przysuskiego oraz Wój-
ta Gminy Rusinów.

Na zakończenie uroczystości 
serdeczne życzenia oraz słowa 
podziękowania dla policjantów 
i  pracowników Policji złożyli 
przedstawiciele samorządu i  za-
proszeni goście, którzy życzyli 
dalszych sukcesów wszystkim 
przysuskim policjantom.

opracował
mł. asp. Aneta Wilk
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Pieczęć Magistratu miasta Klwów

Podpis burmistrza Klwowa Maxymiliana 
Marianiego

Dawno, dawno temu…
Burmistrz miasta Klwowa – 
Maxymilian Mariani, w  roku 
1860 sporządził opis miasta 
Klwowa w  odpowiedzi na an-
kietę Komisji Spraw Wewnętrz-
nych Królestwa Polskiego. Opis 
ten zachował się w  Archiwum 
Państwowym w  Radomiu w  ze-
spole nr 45 – Rząd Gubernial-
ny Radomski, sygnatura 2130a 

Zapewne wiele osób zastanawia się jak wyglądał Klwów w  XIX wieku. Ilu miał 
mieszkańców, czym się trudnili, jak wyglądała zabudowa? Odpowiedź na te jak 
i inne pytania znajdziemy w najnowszym artykule dotyczącym historii Klwowa.

Guberni Radomskiej, Powiatu 
i Okręgu Opoczyńskiego, Deka-
natu Skrzyńskiego oraz parafii 
Klwów. Było to miasto prywat-
ne (istniały też miasta rządowe, 
kościelne), którego właścicielem 
(Dominium directum – właści-
ciel bezpośredni) był Konstanty 
Świdziński (zmarły w  listopa-
dzie 1855 r. w  Kijowie, lecz ze 
względu na toczące się procesy 
sądowe o spadek po nim, miasto 
Klwów i  pozostałe jego własno-
ści nie zmieniły do 1860 r. praw-
nego właściciela). Klwów poło-
żony w  miejscu niskim, pośród 
lasów, nie posiadał bezpośred-
niego dostępu do żadnej rzeki, 
prócz strumyka przezeń prze-
pływającego o  nazwie Sławno 
(według dawniejszych statystyk 
była to rzeka), szerokiego na 
około 3 łokcie (łokieć – polska 
miara długości, równa dwóm 
stopom, czyli ok. 0,58-0,6 m) 
z dwoma niewielkimi mostkami. 
Strumień wpadał bezpośrednio 
do płynącej w okolicach Klwowa 
rzeki Drzewiczki, w odległości 5 
wiorst od miasta (wiorsta – ro-
syjska miała długości, równa ok. 
1067 m). Przez miasteczko biegł 
trakt bity drugiego rzędu, zwa-
ny Radomsko-Opoczyńskim, 
jednak w  tamtym okresie był to 
trakt w  dużej mierze nieukoń-
czony. Najbliższa stacja pocz-
towa znajdowała się w  Nowym 
Mieście nad Pilicą w  odległości 
12 wiorst od Klwowa. Z Klwowa 
do najbliższego miasta – Odrzy-
wołu było 5 wiorst, do innych 
miast: Skrzynna 14 wiorst, Przy-
tyka 14 wiorst, Wyśmierzyc 14 
wiorst, Opoczna 28 wiorst, Ra-
domia 28 wiorst, Warszawy 84 
wiorsty. Wielkość miasta szaco-
wana była przez burmistrza Ma-
rianiego na 17 włók i  20 mórg 
(włóka – polska miara długoś-
ci, równa 30 morgom, czyli ok. 
16,78 ha; morga – wynosiła ok. 
0,56 ha). Powierzchnia ta do-
tyczyła zabudowań, ogrodów 
i  gruntów uprawnych i  została 

obliczona na podstawie Wyka-
zów Statystycznych z  1848 r. 
Szczegółowy podział wyglądał 
następująco:
a. zabudowania z ulicami – 11 

mórg;
b. kościoły i  cmentarze grze-

balne – 4 morgi;
c. grunty orne, łącznie z  ple-

bańskimi – 13 włók i 6 mórg;
d. łąki – 1 włóka i 14 mórg;
e. ogrody – 2 włóki i 15 mórg.
W  tym czasie w  Klwowie nie 
było zaś żadnych folwarków, 
pastwisk, lasów, zrośli, stawów 
i jezior. Ziemia uprawna zazwy-
czaj była piaszczysta, stąd też na 
większe zbiory rolnicy mogli li-
czyć w  latach bardziej deszczo-
wych, niż suchych.
W 1860 r. w Klwowie były:
• 4 domy murowane, z  czego 

jeden posiadał piętro;
• 63 domy drewniane partero-

we;
• kościół parafialny, dopiero 

co wyremontowany;
• kaplica na cmentarzu grze-

balnym, w  której odprawia-
ne były nabożeństwa;

• trzy sklepy i  jedna jatka 
rzeźnicza;

• szynk wódki i piwa;
• karczma zajezdna;
• Magistrat, przy którym dzia-

łał Urząd Skarbowy, Urząd 
Stanu Cywilnego Wyznania 
Chrześcijańskiego i  Urząd 
Stanu Cywilnego Wyznania 
Niechrześcijańskiego.

Wszystkie zabudowania znaj-
dujące się w  mieście Klwowie 
były ubezpieczone wedle Ka-
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Wybrane formy zatrudnienia mieszkańców Klwowa i ilość osób tym się trudniących
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1814 598 - - - 6 23 3 6 2 1 30 8

1820 721 - 1 2 9 23 3 7 2 1 33 9

1825 867 1 3 1 3 24 6 13 2 1 38 10

1830 997 - 4 - 7 33 6 52 4 3 39 -

1835 1009 1 3 2 12 27 6 15 7 3 31 10

1848 1000 - 1 2 10 22 4 - 5 3 23 -

1856 1058 - - 1 8 12 3 43 5 2 21 -

1860 1063 - - 1 9 12 2 47 6 2 28 -

tastru Ogniowego z  1846 r. na 
sumę 9240 R.sr. (rubel srebrny 
– moneta rosyjska o  zawarto-
ści ok. 18 g srebra). W  Klwo-
wie nie było jednak żadnych 
szkół elementarnych, szpitali, 
zakładów dobroczynnych, są-
dów, ale też młynów, tartaków, 
browarów, gorzelni, cukierni, 
nic nie wiadomo zaś o  piekar-
ni, choć mieszkało w  Klwowie 
dwóch piekarzy. Istniejące zabu-
dowania usytuowane były przy 
czterech ulicach – dwóch Ra-
domskich, Skrzyńskiej i  Odrzy-
wolskiej. Miasto nie było bruko-
wane, nie posiadało też żadnych 
kanałów podziemnych, choć jak 
twierdził burmistrz, w okolicach 
miasta znajdują się materiały 
zdatne do brukowania i  łatwe 
do sprowadzenia, oraz inne ma-
teriały budowlane za dość przy-
stępną cenę.
Miasto Klwów zamieszkiwali 
w  tamtym okresie oprócz Pola-
ków, także Żydzi. Liczba ludno-
ści od kilkunastu lat utrzymywa-
ła się w pewnej normie, niewiele 
ponad 1000 mieszkańców. 
W 1860 r. w Klwowie mieszkały 
dokładnie 1063 osoby (499 męż-
czyzn i  564 kobiet), z  tej licz-
by Polacy stanowili 575 osób, 
a  Żydzi 488. Mieszkańcy utrzy-
mywali się przede wszystkim 
z  rolnictwa (47 rolników), rze-
miosła (felczer, kowal, 12 kuś-
nierzy, 2 piekarzy, 28 szewców, 
9 krawców, 2 płucienników, 6 
rzeźników, 2 stolarzy, szklarz, 
32 wyrobników) i  drobnego 
handlu (4 kupców i  kramarzy, 
dystrybutor, szynkarz trunku, 
7 szynkarzy soli, 6 przekup-
ników). Poza tym w  Klwowie 
mieszkało 19 służących domo-

wych, 2 służących kościelnych, 
organista, 2 duchownych wy-
znania rzymsko-katolickiego 
i  jeden mojżeszowego, urzędnik 
oraz 2 oficjalistów miejskich. Na 
przestrzeni wcześniejszych lat 
liczba mieszkańców i  struktura 
ich zatrudnienia (utrzymania) 
ulegała nieustannym zmianom, 
co potwierdza tabela wybranych 
form zatrudnienia i ilości miesz-
kańców w  pewnych okresach 
czasowych.
Pomimo jednak dużej grupy 
rzemieślników różnego rodzaju, 
rzemiosło w  Klwowie w  oma-
wianym czasie stało na bardzo 
niskim poziomie i  nikt nie wi-
dział dla jego rozwoju perspek-
tyw, szczególnie przez brak lo-
kalnego targu i  jarmarku oraz 
rozwiniętego handlu z  innymi 
ośrodkami miejskimi. Dodatko-
wo w Klwowie znajdowały się za-
ledwie dwa cechy rzemieślnicze 
– szewski i kuśnierski, które nie 
posiadały żadnych przywilejów. 
Największa część mieszkańców 
utrzymywała się z  uprawy roli 
i  hodowli zwierząt, nikt zaś nie 
zajmował się ani rybołówstwem 
(brak rzek, jezior i  stawów), 
ani pszczelarstwem. Jeśli idzie 
o  inwentarz żywy, mieszkańcy 
Klwowa posiadali w  sumie 184 
sztuki bydła rogatego, 39 sztuk 
koni, 107 sztuk trzody chlewnej, 
32 sztuki owiec i baranów. Licha 
ziemia uprawna nie pozwalała 
na osiąganie wysokich zbiorów, 
z  czego wśród zasiewu domi-
nowało żyto, owies i  kartofle. 
W sposób szczegółowy ilość zie-
mi uprawnej pod poszczególne 
rodzaje zasiewu, ilość wysiewu 
i  zbiorów przedstawia kolejna 
tabela.

Podsumowując, dodajmy że 
protokół statystyczny opisu mia-
sta Klwowa został sporządzony 
16/28 maja 1860 r. na podstawie 
akt dawnych, statystyk i ówczes-
nej sytuacji miasta. Obraz jaki 
nakreśla nam ten opis wskazuje 
na Klwów, jako miasto, które 
posiada słabo rozwiniętą in-
frastrukturę gospodarczą oraz 
którego mieszkańcy żyli w trud-
nych warunkach ekonomiczno-
-socjalnych, trudnili się głównie 
rolnictwem, a przy słabo rozwi-
jającym się rzemiośle i  handlu 
wszystko to prowadziło do cał-
kowitego upadku miasta.

Ilość ziemi 
pod uprawę
(we włókach 
i morgach)

Ilość wysiewu
(w korcach)

Wielkość 
zbioru

(w korcach)

PSZENICA 6 m. 7 15
ŻYTO 7 w. i 16 m. 69 200

JĘCZMIEŃ 1 w. i 3 m. 22 86
OWIES 2 w. i 4 m. 46 184
GROCH 2 m. 1 5

TATARKA 3 m. 1 4
PROSO 15 m. 1 28

KARTOFLE 1 w. i 17 m. 68 372

(Opisy historyczne 64 miast – 
1860) i  jest podstawą niniejsze-
go artykułu. Ankieta opracowa-
na przez wspomnianą Komisję 
Spraw Wewnętrznych składała 
się z 33 pytań, dotyczących mię-
dzy innymi: nazwy miasta, jego 
położenia administracyjnego, 
topograficznego i  położenia 
względem innych ważnych miej-
scowości, uwarunkowań infra-
strukturalnych, aspektów gospo-
darczych (istnienia folwarków, 
młynów, zakładów przemysło-
wych, cechów rzemieślniczych, 
itp., rodzajów zawodów wyko-
nywanych przez mieszkańców, 
sytuacji rolników i  ich pracy na 
roli), otrzymywanych w  prze-
szłości przywilejów i  nadań, 
liczby ludności i  sposobów jej 
utrzymywania, zagadnień ur-
banistycznych (zabudowań 
w  obszarze miasta, ilości ulic, 
kanałów, rodzaju nawierzchni), 
kwestii życia kulturalnego i  na-
ukowego. Jako że artykuł ten jest 
kontynuacją historycznego opi-
su miasta Klwowa, to informacje 
zawarte w  tekście źródłowym 
zostały potraktowane wybiórczo 
i poniżej zamieszczone w formie 
opisu tego, co tyczy się Klwowa 
z roku 1860.
Miasto Klwów w  1860 r. admi-
nistracyjnie przynależało do 
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Uprawa papryki w  nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – CZĘŚĆ 4

Odmiana LORES F1

31 – pierwsze zbiory
W  warunkach polskich pierwsze 
zbory papryki w  nieogrzewanych 
tunelach foliowych rozpoczynamy 
w  3 dekadzie lipca. Zbiory dojrzałej 
papryki rozpoczynają zawsze jako 
pierwsze te gospodarstwa, które wy-
sadziły paprykę około 20 kwietnia 
przy jednoczesnym zastosowaniu do-
listnych zabiegów nawozami fosforo-
wymi z  mikroelementami. Ta prosta 
i  stosunkowo tania metoda poprawy 
kondycji roślin w  początkowej fazie 
ich wzrostu zwraca wszelkie nakłady 
poniesione na wykonanie zabiegów. 
Dodatkowo dobra kondycja roślin 
w okresie wiosennym sprzyja prawid-
łowemu budowaniu masy wegetatyw-
nej rośliny przy równoczesnym do-
brym wiązaniu owoców na kolejnych 
piętrach w trakcie kwitnienia.
O  zasadach prowadzenia tego typu 
zabiegów pisaliśmy w  pierwszej czę-
ści zaleceń.
Ci producenci, którzy z  jakichś 
względów zaniedbali ich wykonania 
zazwyczaj obserwują gorszy wzrost 
roślin na swojej plantacji lub gorsze 
wiązanie owoców.
Można także zaobserwować, że owo-
ce na plantacjach gdzie stosowano 
fosforowe zabiegi dolistne są bar-
dziej kształtne, większe i  cięższe, sa 
lepiej wybarwione i posiadają piękny 
połysk. Także ich trwałość jest dużo 
lepsza.
32 – opóźnienie zbiorów
Ta nieprawidłowość występuje za-
wsze wraz z  nadmiernym nawoże-
niem azotowym plantacji przy jed-
noczesnym zaniedbaniu nawożenia 
fosforowo-potasowego.
Odwrócenie tej tendencji wymaga od 
producenta czasowego zaprzestania 
nawożenia azotem przy równoczes-
nym obfitym nawożeniu potasem 
oraz umiarkowanym nawożeniu fo-
sforowym. Zazwyczaj mówi się że 
papryka sadzona w okresie 5-10 maja 
niezależnie od odmiany powinna 
wejść w  owocowanie w  okresie oko-
ło 5-15 sierpnia. Większe opóźnienie 
wynika z nieprawidłowości w prowa-
dzeniu uprawy.
33 – prowadzenie zbiorów
Z  uwagi na wymogi rynkowe papry-
ka powinna byc zbierana przy uży-
ciu specjalistycznych sekatorków lub 
nożyków. Tylko nieliczni producen-
ci przy prawidłowym prowadzeniu 
roślin mogą sobie pozwolić na zbiór 
owoców z  szypułką bez konieczności 
ich stosowania.
Zbiory należy prowadzić sukcesywnie 
w  trakcie dorastania i  dobarwiania 
owoców. Ich zbyt długie pozostawia-
nie na krzakach prowadzi do przej-
rzewania owoców i  utratę zdolności 
przechowalniczych.
Zwykle zbiory prowadzone są raz 
w  tygodniu w  miarę dojrzewania 
owoców. Zbierane są wszystkie owo-
ce które są wybarwione co najmniej 
w 50%.
Zazwyczaj po pierwszych zbiorach 
zalecane jest opryskanie powstałych 
ran po zbiorach preparatami grzy-
bobójczymi. W  celu ograniczenia 
strat na skutek powstawania uszko-
dzeń zazwyczaj stosuje się preparat 

Gwarant w  stężeniu 0,3%. zapobiega 
to powstawaniu szarej pleśni a  także 
zgniliźnie twardzikowej na rozwidle-
niach. W sprzedaży oferowanych jest 
kilka preparatów o  podobnym dzia-
łaniu. Zabiegi ochrony wykonujemy 
najlepiej rano w  godzinach 5-10 tak 
aby nie poparzyć roślin. Opryskuje-
my szczególnie dokładnie wnętrze 
roślin. Zabezpiecza to także rośliny 
przed stratami w okresie jesiennym.
34 – Zabiegi ochrony roślin
Prowadzimy w  miarę kontrolowania 
ewentualnych zagrożeń. Należy jedy-
nie pamiętać o przestrzeganiu zasady, 
że kolejne zbiory można prowadzić 
dopiero po minięciu okresu karen-
cji zastosowanego środka ochrony. 
Wszelkie odstępstwa od ogólnie po-
dawanych norm są niedopuszczalne.
Ponieważ około 30% wyprodukowa-
nej w Polsce papryki zostanie wyeks-
portowana należy dokładać wszelkich 
starań by produkowana papryka po-
siadała możliwie najwyższą jakość co 
skutkuje jej dalszymi sukcesami na 
rynku europejskim.
Pod koniec sierpnia należy rozpo-
cząć ochronę przeciwgrzybową z  za-
stosowaniem środków o  działaniu 
wgłębnym. Dodatek niewielkiej ilo-
ści środków miedziowych ( w  dawce 
0,3% ) pozwoli także na ograniczenie 
występowania bakterioz na owocach 
w okresie jesiennym.
Systematyczna walka ze szkodnikami 
pozwala na unikniecie uszkodzeń co 
obniża ilość mikrospękań owoców, 
czy objawów starczych i  strat prze-
chowalniczych.
35 – zapobieganie pękaniu 
owoców i  powstawania mikro-
spękań owoców
Do pękania owoców wokół szypu-
łek oraz samych szypułek dochodzi 
zazwyczaj na skutek prowadzenia 
nadmiernego nawożenia azotowego 
przy niewystarczającym nawożeniu 
potasem i  wapniem. Zazwyczaj takie 
spękania powstają już na owocach 
zielonych . Zapobieganie lub ograni-
czenie tego typu strat polega na ob-
fitym nawożeniu potasowym wraz 
z  umiejętnym podlewaniem. Stoso-
wanie niskich stężeń nawozów może 
jedynie potęgować problem ponie-
waż stosując nawozy nisko stężone 
ułatwiamy rośliną pobieranie z  nich 
azotu a utrudniamy pobieranie pota-
su i wapnia.
Odnośnie stosowanych dawek nawo-
żeniowych pisaliśmy w  części 3 za-
leceń. Nawożenie w  okresie sierpnia 
zasadniczo nie różni się od nawoże-
nia w  lipcu z  tą różnicą, że stopnio-
wo znacznie ograniczamy nawożenie 
azotowe.
36 – ograniczenie mikropęk-
nięć na plantacjach prawidło-
wo nawożonych
Z tą nieprawidłowością mamy do czy-
nienia w  przypadku nierównomier-
nego podlewania roślin co powoduje 
po pierwsze: nierównomierna podaż 
składników pokarmowych a w szcze-
gólności niestabilne uwodnienie tka-
nek roślin. Dodatkowo sprawę kom-
plikuje niejednokrotnie chimeryczny 
klimat w  drugiej połowie sierpnia. 
Zapobeganie tego typu problemom 
zawsze polega na równomiernym 
i  systematycznym podlewaniu roślin 
i  obfitym nawożeniu potasowym. 
Proszę pamiętać, że jednorazowy 

błąd w  podlewaniu roślin prowadzi 
do powstania nieodwracalnych strat 
widocznych na owocach przez wiele 
tygodni.
Najczęstszym błędem jest silne jed-
norazowe podlanie roślin po okresie 
długiego jej niedoboru.
Plantacje które straciły turgor należy 
podlewać w niewielkich dawkach kil-
kukrotnie i  często. Tak aby pozwolić 
rośliną na stopniowy powrót do nor-
malności. Zbyt gwałtowne podlanie 
prowadzi do pękania skórek owoców.
Powstawanie mikropęknięć na owo-
cach jest także warunkowane zimny-
mi nocami oraz powstawaniem rosy 
na owocach. Należy jednak pamiętać, 
że na plantacjach prawidłowo nawo-
żonych potasem tego typu straty będą 
raczej marginalne. A  na plantacjach 
przenawożonych azotem będzie to 
powszechne.
37 – postępowanie w  okresie 
upałów
Papryka posiadająca zdrowy system 
korzeniowy, prawidłowo nawożo-
na i  podlewana bardzo dobrze znosi 
upały w warunkach polskich. Wystę-
powanie zaburzeń w  tym okresie ta-
kich jak utrata turgoru przez rośliny 
lub pękanie owoców powinno być 
światłem ostrzegawczym dla produ-
centa o powstaniu nieprawidłowości. 
Jej zdiagnozowanie pozwoli na unik-
nięcie strat w  roku następnym lub 
pozwoli na podjęcie środków zapo-
biegawczych.
Poniżej podajemy kilka schematów 
postępowania:
A  – więdniecie roślin pomimo pra-
widłowego nawożenia i  podlewania 
– prawdopodobnie wynika z  wystą-
pienia chorób odglebowych (taka 
analiza pozwala na prawidłowe 
działanie w  okresie jesiennym – po 
uprawie roślin – będziemy o  tym pi-
sali w  numerze wrześniowym oraz 
w okresie wiosennym w roku następ-
nym – o  tym pisaliśmy już w  części 
pierwszej zaleceń w maju)
Każdorazowo w  przypadku uwiądu 
roślin należy zacieniować na okres 

upałów taki tunel i  nieco ograniczyć 
jego wentylacje... czasem to ułatwia 
roślinom funkcjonowanie a  nawet 
przeżycie.
B – pękanie owoców. Należy uregulo-
wać podlewanie oraz podawać zwięk-
szone ilości nawozów potasowych.
C – sucha zgnilizna owoców. Należy 
ograniczyć nawożenie azotowe w for-
mach innych niż saletra wapniowa. 
Należy uregulować podlewanie roślin 
tak aby nie było ani nazbyt sucho ani 
nazbyt wilgotno. Należy ograniczyć 
nadmierną wentylację obiektu oraz 
zacieniować tunele. Szybkie podanie 
dolistne na młode owoce i na zawiąz-
ki 0,5 % roztworu saletry wapniowej 
lub 0,3 % chlorku wapnia poprawia 
sytuację.
D – utrata turgoru przez owoce zie-
lone – nawet gdy plantacja jest pra-
widłowo nawadniana. Zazwyczaj 
występuje na plantacjach gdzie jest 
porażony system korzeniowy lub 
gdzie nie prowadzi się systematycz-
nego nawożenia wapniowego. Zapo-
bieganie polega na metodycznym po-
dawaniu tygodniowo na jeden ar nie 
mniej niż 0,5kg saletry wapniowej
E – utrata turgoru przez owoce doj-
rzałe – zazwyczaj występuje w  przy-
padku znacznego opóźnienia zbiorów 
dojrzałych owoców danej odmiany 
(jest to czynnik odmianowy) lub 
na roślinach nadmiernie obciążo-
nych owocami. Zapobieganie polega 
na wcześniejszym zbiorze owoców 
w celu eliminacji zagrożenia.
38 – wybarwianie się owoców 
niedorośniętych i  drobnienie 
owoców odmian o  bardzo do-
brym wiązaniu owoców
Zawsze jest błędem nawożeniowym 
producenta a zapobieganie polega na 
prowadzeniu umiejętnego nawożenia 
danej odmiany czy danego tunelu.
A  tłumaczenia w  stylu „ a  przecież 
pozostałe normalnie rosną” jest nie-
uprawnione.
Producent, który decyduje się na 
uprawę odmiany średnio owocowej 
o  bardzo dobrym wiązaniu owo-

ców musi zawsze brać pod uwagę 
jej zwiększone zapotrzebowanie na 
umiejętne nawożenie. Odmiany takie 
na początku dają duże owoce a  na-
stępnie drobnieją co wynika z  ich 
zagłodzenia i  z  błędów uprawowych 
a nie z ich wady. Odmiany takie pra-
widłowo nawożone nie będą drobnia-
ły a zawsze oddadzą najwyższe plony. 
Odmiany lub takie stanowiska upra-
wowe wymagają większego zaangażo-
wania i umiejętności producenta.
39 – plamistość owoców papry-
ki
zazwyczaj wynika z nadmiernego na-
wożenia azotem w  formie amonowej 
przy niedostatecznym nawożeniu po-
tasowym lub z  występowania coraz 
powszechniej chorób wirusowych.
Na szczęście w  sprzedaży są obecnie 
dostępne odmiany odporne genetycz-
nie na tego typu zagrożenia.
40 – słabe kwitnienie i wiązanie 
owoców w okresie sierpnia
zawsze wynika z  nieprawidłowego 
nawożenia roślin lub z  ich kondycji 
zdrowotnej. W  tym okresie papryka 
nawet w  największe upały powinna 
wiązać owoce bez żadnych proble-
mów i wbrew obciążenia roślin owo-
cami. Ponieważ posiada optymalne 
warunki świetlne i temperaturowe.
Najczęstszym błędem jest niewy-
starczające nawożenie fosforem przy 
wciąż prowadzonym intensywnym 
nawożeniu azotowym lub nadmia-
rami azotu pozostałymi w  glebie 
z  wcześniejszych okresów. Zapobie-
ganie polega na podawaniu 1 kg fo-
sforanu potasu na 100m2 ( 1 ar ) ty-
godniowo. Sytuacje można poprawić 
jednocześnie podając dolistnie 50 g 
fosforanu potasu na 10 l wody na 1 
tunel. Opryskujemy jedynie wierz-
chołki roślin wcześnie rano. Zazwy-
czaj w  celu wyrównania niedoboru 
robimy 2 opryski w  odstępie 2-3 dni 
jednocześnie prowadząc prawidłowe 
nawożenie doglebowe fosforem.

Tomasz Marasik
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, ul. Szkolna 6 Kompleks boisk sportowych w Wieniawie w ramach programu ORLIK Boisko KS Chojniak Wieniawa o pojemności 500 miejsc Zawodnicy wychodzą 
na płytę spod trybun

Hala Sportowa przy ZSO w Wieniawie przy której znajduje się siłownia oraz 
mała sala

Budynek przeznaczony dla adeptów klasy sportowej położony przy zalewie 
Domaniowskim o powierzchni 500 ha lustra wody

Boisko sportowe w Brudnowie pełnowymiarowe, sztuczna trawa, oświetlenie

PIŁ K A R SK A  W I E N I AWA!

T WOJ E  M A R Z E N I E  T O  Z O S TAĆ  PI Ł K A R Z E M ?
M Y  C HC E M Y  C I  W   T Y M  P OMÓ C !

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 
do pierwszej Klasy Gimnazjalnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego pod patronatem Lecha Poznań

o profilu piłka nożna dla chłopców!

Oferujemy warunki jakich potrzebujesz by się uczyć, rozwijać i spełniać największe marzenia:
• dwa pełnowymiarowe boiska z naturalną trawą,
• boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem w Brudnowie
• szkoła z internatem i dwadzieścia pokoi 2-3 osobowych
• kort tenisowy i boisko w ramach programu ORLIK
• dla uczniów w internacie 24 godzinna opiekę
• obozy letnie i zimowe
• udział w turniejach krajowych i zagranicznych
• zajęcia z doświadczonymi trenerami
• odnowę biologiczną i korzystanie z basenu w Przysusze
• udział w rozgrywkach organizowanych przez ROZPN

W dniach 09-10 sierpnia 2014 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Wieniawie organizujemy 

dni otwarte dla Ciebie i rodziców.

Właśnie wtedy będziesz miał możliwość zapoznać się 
z naszym programem, zwiedzić obiekty, poznać trenerów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres 
 szkolamistrzostwasportowego@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W i e c z o r e k  Wa k a c y j n y
Forum Młodych Ludowców 
Powiatu Przysuskiego po raz 
kolejny zorganizowało cieka-
we przedsięwzięcie dla lokalnej 
społeczności. Tym razem do 
wspólnego spędzenia popołu-
dnia i  wieczoru zaproszeni zo-
stali mieszkańcy Wieniawy.
13 lipca 2014 roku dzięki Forum 
Młodych Ludowców Powiatu 
Przysuskiego wraz z  Gminnym 
Centrum Kultury w  Wieniawie 
odbył się festyn pt. ,,Wieczorek 
Wakacyjny”, na który przyby-
ła znaczna liczba mieszkańców 
naszego regionu. Na wstępie 
Prezes FMLPP Kamil Kapusta 
przywitał wszystkich przybyłych 
gości, zaś dalszą część impre-
zy poprowadziła W-ce Prezes 

FMLPP Anita Włodarczyk.
 Na scenie swoje wokale zapre-
zentowały młode solistki: Klau-
dia Jakubczyk, Izabela Jawor-
ska, Andżelika Siara i  Patrycja 
Mnich. Wystąpiły także Panie 
ze Stowarzyszenia Babska Rze-
czypospolita z  Klwowa z  prze-
pięknym repertuarem oraz poeci 
z  koła literackiego ,, Ozimina’’ 
z  Wieniawy. Następnie prowa-
dząca, a  zarazem pomysłodaw-
czyni konkursu ekologicznego 
pt. ,,Mamo, tato – dziękuję’’ po-
dziękowała uczestnikom nie tyl-
ko za udział, lecz także za wło-
żony trud i  serce w  wykonane 
prace. Komisja konkursowa mia-
ła bardzo trudne zadanie z  wy-
typowaniem tych najlepszych. 

Młodzież z  FML pozyskując 
sponsorów, chciała podzięko-
wać za udział w  konkursie, dla-
tego też dla wszystkich uczest-
ników przygotowane zostały 
nagrody w  postaci bonów m.in. 
3 bony do Spa i łaźni rzymskich 
w Manor House w Chlewiskach, 
1 bon na kolację w  Pałacu Do-
maniowskim w Konarach, 1 bon 
na kolację w restauracji Maxima 
w Wolanowie, 2 bony na kolację 
w Dworze Zbożenna, 3 bony na 
kolację w Ostoji w Zawadach, 3 
bony – każdy o wartości 50zł do 
Pizzeria La Favorita w Radomiu, 
2 bony – każdy o wartości 50zł do 
Hollywood Pizza w Przysusze, 6 
bonów na dużą pizzę do Holly-
wood Pizza w Przysusze, 4 bony 
na podwójne burgery do Burger 
Brothers w  Radomiu, a  także 
książki z  autografami znanych 
autorów m.in. Ewy Wacho-
wicz, Małgorzaty Kalicińskiej, 
Katarzyny Michalak, Agnieszki 
Lingas – Łoniewskiej, a  także 
z  oficyny wydawniczej Impuls 

z  Krakowa. Oto najlepsza piąt-
ka laureatów, którym jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy:
1. MIEJSCE – Piotr Sołkowicz – KADŹ
2. MIEJSCE – Emilia Gil – WIENIAWA
3. MIEJSCE – Izabela Żurowska – 
WIENIAWA
4. MIEJSCE – Joanna Wijatkowska – 
SKRZYŃSKO
5. MIEJSCE – Milena Bujak – JABŁO-
NICA
Na naszym festynie nie zabra-
kło innych zabaw i  konkursów, 
w  których nagrodami były au-
diobooki od wyd. PWN z  War-
szawy, biżuteria od Biżuteryjki 
oraz czekolady od zarządu FML. 
Dodatkową atrakcją była dar-
mowa stylizacja fryzur wyko-
nywana przez Panią Agnieszkę 

Klimek oraz masaż wykonywany 
przez Pana Sebastiana Pawlika. 
Zdecydowanie każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie!
Obok muszli na której występo-
wali artyści, można było podzi-
wiać prace konkursowe, a  także 
skorzystać ze słodkiego poczę-
stunku i  skosztować pysznych 
soków od Państwa Bankiewi-
czów z  Komorowa. Dużym po-
wodzeniem cieszył się ogromny 
i przepyszny tort którego funda-
torem był – Klinkier Przysucha. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
Ninth Force z  Radomia. Na za-
kończenie odbyła się dyskoteka 
w  rytmie disco polo, w  której 
uczestniczyli nie tylko miesz-
kańcy naszego powiatu.
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Q L T U R A L N A 
W I E N I A W A !
Jaki jest idealny dom kultury? 
Gminne Centrum Kultury w 
Wieniawie niewątpliwie może 
poszczycić się tym mianem. 
Tworzy świat, w którym ludzie z 
pasją działają dla siebie i innych. 
To miejsce żywe, charyzma-
tyczne, odważnie prowadzone, 
stymulujące lokalną aktywność. 
Dyrektorem placówki jest Pani 
Alicja Ślifirczyk.
Ludzie, którzy przychodzą do 
domu kultury w Wieniawie nie 
tylko konsumują kulturę, ale 
też ją aktywnie współtworzą. 
Nie są tylko widzami czy bier-
nymi odbiorcami. Sami stają się 
twórcami, animatorami tego, 
co w domu kultury się dzieje. 
Ten „nowoczesny” dom kultu-
ry wyszukuje ciekawe projekty 
różnych grup: organizacji po-
zarządowych, grup nieformal-
nych, artystów, niezależnych 
animatorów kultury i zaprasza 
je do współtworzenia swojego 
programu. Nie traktuje ich jak 
konkurencji, lecz jak natural-
nych partnerów w swojej pra-
cy. Dom kultury jest przecież 
dla ludzi, a nie ludzie dla niego. 
Jest podporządkowany ich po-
trzebom, pomysłom, godzinom 
pracy i odpoczynku. Jeśli poja-
wia się grupa, która chce zor-

ganizować swój własny projekt 
– robi wszystko, by projekt ten 
mógł zostać wcielony w życie. 
Jednocześnie stale, aktywnie po-
szukuje swoich odbiorców. Pró-
buje dotrzeć nie tylko do tych 
najaktywniejszych, ale też tych, 
którzy na co dzień mają utrud-
niony dostęp do kultury. Dom 
kultury zna mieszkańców gmi-
ny Wieniawa, wie jacy są, gdzie 
się spotykają, potrafi twórczo 
wyławiać lokalnych liderów i za-
praszać ich do współpracy. Pro-
ponuje działania interdyscypli-
narne łączące różne media, nie 
boi się przedsięwzięć między-
pokoleniowych. Współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi, 
szkołami, bibliotekami, nieza-
leżnymi animatorami i artysta-
mi, pomocą społeczną, policją, 
parafią. Jest prawdziwym cen-
trum życia gminy Wieniawa.
Władzom samorządowym na 
czele z Panem Wójtem Gminy 
Wieniawa Witoldem Studziń-
skim, Panią Dyrektor Alicji 
Ślifirczyk oraz osobom bezpo-
średnio związanym z Gminnym 
Centrum Kultury w Wieniawie 
– dziękujemy bo razem zawsze 
możemy więcej! 

Ewelina Dadasiewicz-Studzińska

XXII Dzień Papryki w Potworowie
W niedzielę 3 sierpnia 
2014 roku już po raz XXII 
mieszkańcy Gminy Po-
tworów oraz zgromadzeni 
goście bawili się na Dniu 
Papryki zorganizowanym 
przez Gminę Potworów.
Dzień Papryki jest to impreza 
cykliczna, udział w niej biorą 
mieszkańcy gminy i okolicznych 
miejscowości, a także produ-
cenci tego warzywa. Impreza ta 
ma na celu promocję przednich 
odmian papryki, na którą popyt 
stale wzrasta. Stanowi również 
doskonałą okazję do spotkań 
producentów z kraju i z zagra-
nicy.

Uroczystości rozpoczęła  Msza 
Święta dziękczynna w intencji 
rolników o dobre i bezpiecznie 
zbiory. Po niej nastąpiło oficjal-
ne otwarcie imprezy w której 
udział wzięli: Wójt Gminy Po-
tworów Marek Klimek, posłowie 
Marek Suski, Leszek Przybyt-
niak, Zbigniew Kuźmiuk, sena-
tor Stanisław Karczewski oraz 
przedstawiciele samorządów 
lokalnych. Uroczystości otwar-
cia połączone były z prezentacją 
firm branży rolno-ogrodniczej. 
Festyn był okazją do skorzysta-
nia z konsultacji udzielanych 
przez pracowników Mazowie-
ckiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego i Instytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach dotyczących 
upraw papryki. Organizatorzy 
również przygotowali ciekawy 
program artystyczny. Wystą-
pili m.in. chór Canto, Andrzej 
Rosiewicz, Kabaret „Skeczów 
Męczących”. Gwiazdą wieczoru 
porywającą uczestników do za-
bawy pod sceną był zespół Pier-
si. Nie zabrakło również szere-
gu konkursów. Na zakończenie 
wszyscy obecni obejrzeli pokaz 
sztucznych ogni.
Główni organizatorzy tegorocz-
nego Święta Papryki w Potwo-
rowie to: Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Gmina 
Potworów i Starostwo Powiato-
we w Przysusze.

Wakacyjny Festyn Rodzinny 
w Borkowicach
3 sierpnia 2014 roku na 
boisku przy Zespole Szkół 
Rolniczych  w Borkowi-
cach odbył się Wakacyjny 
Festyn Rodzinny, który 
zgromadził w niedzielne 
popołudnie dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Imprezę 
zorganizował Wójt Gminy 
Borkowice – Robert Fidos.
Program artystyczny Festynu 
przewidywał bardzo dużo atrak-
cji – odbyły się występy dzieci 
i młodzieży. Dla najmłodszych 
niezwykłą frajdą były dmucha-
ne zamki, basen z kulami, tram-
polina i malowanie twarzy oraz 
darmowe wesołe miasteczko. 
Festyn był doskonałą okazją do 
degustacji potraw regionalnych.
Na scenie również odbyły się 
bardzo ciekawe występy arty-
styczne w których udział wzięli 
m. in.: kapela ludowa, kabaret 

Pigwa, zespół Amaretto, który 
zachęcał do zabawy przy wło-
skich przebojach. 
Gwiazdą imprezy był zespół Ak-

cent.
Do wieczora trwała doskonała 
zabawa przy muzyce, prowa-
dzona przez DJ House.
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Sierżant zebrał kompanię i mówi:
 – Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała?
Zgłosiło się dwóch. Sierżant skomentował:
 – Dobra, pozostali pójdą na piechotę.

Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił wysłać swego adiutanta do 
szpitala, aby się dowiedział czegoś więcej. Po powrocie generał pyta:
 – I jak wygląda?!
Na to adiutant:
 – Jest bardzo ładny... Podobny do Pana generała.
 – Podać więcej szczegółów!
 – Melduję, że niski, łysy i bez przerwy drze mordę.

Jedna blondynka mówi do drugiej:
 – Masz piękny i drogi pierścionek, taki sam jak mój. Skąd go masz?
 – Spotkałam faceta z milionem dolarów. A ty?
 – Spotkałam milion facetów z dolarem.

 – Czy macie jakieś życzenie? – pyta lekarz chorego szeregowca w szpitalu 
podczas obchodu.
 – Tak, chciałbym zamienić się na łóżko z tamtym pacjentem.
 – A to niby z jakiego powodu?
 – Bo on leży bliżej drzwi i pielęgniarka najpierw jemu smaruje hemoroi-
dy, a potem mnie tym samym pędzlem gardło!

Wiejski lekarz pędzi autem 100 km/h. Żona prosi: – Zwolnij, bo nas poli-
cja złapie. – Nie złapie, dałem mu zwolnienie do końca tygodnia.

Dowcipy

Oskar jest w czwartej lidze!
Po smutku towarzyszącym 
zawodnikom i  kibicom 
Oskara po zakończeniu se-
zonu 2013/2014 nie ma już 
śladu. Wątpliwości też już 
nie ma. Oskar Przysucha 
zagra w kolejnym sezonie, 
w IV lidze.
Przypomnijmy, bo od tej decy-
zji upływa właśnie miesiąc, że 
Zarząd MZPN-u zdecydował, iż 
obydwie mazowieckie grupy IV 
ligi liczyć będą po 18 zespołów. 
Dzięki tej decyzji MKS Oskar 
Przysucha utrzymał status 
czwartoligowca. Bez wątpienia: 

zasłużenie! Trenerem jest nadal 
Bolesław Strzemiński.
Od dwóch tygodni piłkarze sy-
stematycznie trenują. W trenin-
gach uczestniczą zawodnicy ze 
starej kadry, kilku zawodników 
testowanych, a  także najzdol-
niejsi juniorzy. Oskar ma już za 
sobą pierwsze letnie sparingi. 19 
lipca wygrał 2:1 z  trzecioligową 
Broń Radom (bramki zdoby-
li: Paweł Maciejczak (28.), Pa-
tryk Gil (56.), 23 lipca 4:0 (1:0) 
z Polonią Iłża (klasa okręgowa). 
Bramki zdobyli: Mateusz Mi-
dziołek (33.), Adam Płuciennik 
(57.), Grzegorz Obuch (82.), 
Piotr Skałbania (86.)

W  chwili oddawania niniejsze-
go wydania do druku zawodnicy 
Oskara przygotowywali się do 
sparingu z  Gerlachem Drzewi-
ca (klasa okręgowa). W sierpniu 
mecze sparingowe zagrają jesz-
cze 2 sierpnia w  Turnieju Zyko 
Dróg oraz 9 sierpnia z czwarto-
ligowym Orłem Wierzbica.
Pierwsza ligowa kolejka, zapla-
nowana jest na 16/17 sierpnia. 
Inauguracyjny mecz Oskar za-
gra z LKS Mazur Karczew, który 
spadł z III ligi.

Uczniowie z Klwowa w słonecznym Rewalu
Piękna plaża, ciekawe wy-
cieczki, dyskoteki i  ogni-
ska – te i inne atrakcje cze-
kały na dzieci i  młodzież 
uczestniczące w  tegorocz-
nym letnim wypoczynku.
90 uczniów z  terenu Gminy 
Klwów wzięło udział w  kolo-
niach letnich w Rewalu. W dniach 
17 – 30 lipca dzieci ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjum 
miały okazję wypoczywać nad 
polskim morzem. Na koloni-
stów czekała masa atrakcji: Mu-
zeum Figur Woskowych, Jezioro 

Turkusowe w  Międzyzdrojach, 
wycieczka po Kołobrzegu, zaba-
wa piracka, zwiedzanie ruin koś-
cioła w  Trzęsaczu, Wyspa Wo-
lin – Centrum Kultury Słowian 
i  Wikingów, rejs statkiem, port 
w Kołobrzegu, zajęcia sportowo 
– rekreacyjne, przejazd ciuchcią, 
ogniska, spacery po okolicy, gry 
i  zabawy dydaktyczne, kąpie-
le w  basenie, kąpiele w  morzu. 
Uczestnikom tegorocznych ko-
lonii wyjątkowo dopisała pogo-
da. Ciepła, słoneczna aura towa-
rzyszyła uczniom niemal przez 
cały pobyt.

Przysucha ma Wicemistrza Polski
Kolejny sukces siatkar-
skiej pary Korycki/Jetke. 
W  rozgrywanych w  Łodzi 
Mistrzostwach Polski Ju-
niorów przysusko – pucka 
para zajęła drugie miejsce.
W  dniach 15-17 lipca na łódz-
kich boiskach odbył się finało-
wy turniej Mistrzostw Polski 
Juniorów w siatkówce plażowej. 
Jednym z  uczestników był po-
chodzący z  Przysuchy Michał 
Korycki, reprezentujący UKS 
SMS ŁÓDŹ, grający w  zespole 
z  Jakubem Jetke z  Pucka. Po-
ziom zawodów był bardzo wy-
soki i  niezwykle wyrównany. 
Para Korycki/Jetke bez więk-
szych problemów wygrała swój 
pierwszy mecz, co było dopiero 
przetarciem przed dalszą częś-
cią zawodów. W  drugim meczu 

nasz zespół zmierzył się z  parą 
Lesiuk/Stysiał (Chemik Byd-
goszcz). Po dramatycznym me-
czu zakończonym dopiero w  tie 
breaku przysusko-pucka para 
mogła cieszyć się ze zwycięstwa. 
W  trzecim meczu, również ob-
fitującym w świetne akcje i dłu-
gie wymiany, nasi zawodnicy 
musieli uznać wyższość póź-
niejszych zwycięzców. Ostatni 
dzień turnieju nasz duet rozpo-
czął meczem o  wszystko z  parą 
Zdybek/Lewandowski z  Gwar-
dii Wrocław. Pojedynek rozpo-
czął się fatalnie dla Koryckiego 
i  Jetke, gdyż przegrali pierwsze-
go seta do 12. W drugim zrobiło 
się znacznie ciekawiej, gdyż oba 
zespoły szły „łeb w łeb”. Zdybek/
Lewandowski mieli nawet piłkę 
setową w  górze, jednak w  naj-
ważniejszym momencie świet-

ną obroną oraz atakiem popisał 
się Michał Korycki. Trzeci set 
był bardzo podobny do dru-
giego, przeciwnicy odskoczyli 
Michałowi i  Jakubowi nawet na 
2 punkty w  końcówce, ale osta-
tecznie to oni zachowali więcej 
zimnej krwi i  zwycięzyli 17:15. 
Półfinał był meczem bez histo-
rii. Nasz duet szybko pokonał 
dobrze znaną parę Paszkowski\
Kaszewiak do 8 i  10. W  wiel-
kim finale Michał z  Kubą znów 
zmierzyli się z parą Łysikowski\
Wierzbicki ze Szczecina. Nieste-
ty, po raz drugi, Korycki/Jetke 
musieli uznać wyższość rywali. 
Mecz zakończył się wynikiem 
2:0. Wicemistrzowie zapewnia-
ją, że to nie koniec rywalizacji na 
wysokim poziomie. Teraz czas 
na rozgrywki seniorskie.
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Golonki wieprzowe w marynacie z dodatkiem piwa
Sposób przygotowania marynaty:
Do wysokiego naczynia należy 
wlać olej roślinny i  wymieszać 
z  pozostałymi składnikami: liść 
laurowy, ziele angielskie, czos-
nek, sól, pieprz, papryka słodka.
Sposób przyrządzenia:
Umyte i  osuszone golonki wie-
przowe układamy w  dość wy-
sokim naczyniu, tak aby można 
było swobodnie zalać je wcześniej 
przygotowaną marynatą.
Zalać golonki marynatą, przykryć 
i  odstawić do zamarynowania 
w lodówce. Odpowiedni czas ma-
rynowania to 24 h.

Po upływie określonego czasu, 
golonki należy umieścić w  bryt-
fannie, podlać niewielką ilością 
oleju pozostałego z marynaty, ca-
łość należy zalać piwem, przykryć 
folia aluminiową. Tak przygoto-
wane golonki należy piec w  pie-
cu w  temperaturze 160°C przez 
około 1 godz. 45 min. Golonki 
powinny być miękkie i  powin-
ny posiadać złocisto – spieczoną 
skórkę. 15 minut przed zakończe-
niem pieczenia należy zdjąć folię 
aluminiową aby golonki mogły 
się zarumienić.
Życzę smacznego

Składniki :
 –  golonka wieprzowa przednia  –  4  szt .
 –  p iwo –  1  l i tr
Składniki  do sporządzenia  marynaty:
 –  olej  rośl inny –  1 ,5  l i tra
 –  l i ść  laurowy –  10  szt .
 –  z ie le  angielskie  –  15  z iaren
 –  czosnek –  8  ząbków
 –  sól  –  2  łyżki  stołowe
 –  pieprz  –  2  małe  łyżeczki
 –  papryka s łodka –  2  łyżki  stołowe

W dniach 9-10 sierpnia w Przysusze nad zalewem Topornia odbędzie się Lewiatan 
Beach Ball Przysucha 2014, jedna z eliminacji Mistrzostw Polski w siatkówce pla-
żowej. W sobotę rozegrane zostaną eliminacje do turnieju głównego, natomiast 
w niedzielę turniej główny z udziałem 16 najlepszych par. Udział w turnieju za-
powiedzieli m.in. Sebastian Sobczak – były Mistrz Polski w siatkówce plażowej, 
Michał Korycki w parze z Jakubem Jetke – aktualni wicemistrzowie Polski junio-
rów. Start w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków 

siatkówki. Wstęp wolny.


