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Sikorą na czele.
Zagłębie paprykowe reprezento-
wali – z Gminy Przytyk: Łukasz 
Jankowski, Marek Grela, Łukasz 
Bednarek, Stanisław Kowalczyk, 
Antoni Domagalski, Zdzisław 
Janowski, Zdzisław Syta, Do-
rota Soból, Sławomir Janowski; 
z  Gminy Radzanów: Sławomir 
Kruśliński, Jan Małek, Piotr 
Solecki, Jarosław Strzałkowski, 
Agnieszka Tkaczyk, Tomasz 
Munik, Robert Jagiełło, Jacek 
Sulis, Henryk Bartosiak, Hen-
ryk Małek; z  Gminy Potworów: 

Agnieszka Klimek, Karolina 
Głuch, Artur Sowiński, Daniel 
Szymczak, Mariusz Tomczyk, 
Marcin Bednarek; z  Gminy 
Stara Błotnica: Jakub Micha-
lak; z  Gminy Klwów: Wacław 
Grochal, Jerzy Sieczak, Roman 
Sobczak, Andrzej Sobczak, Ar-
kadiusz Sobczak, Jolanta Ma-
zur, Tomasz Kozłowski, Karol 
Sobczak, Piotr Papis, Tomasz 
Kucharski, Monika Lichow-
ska, Katarzyna Rek, Sylwia Rek, 
Wiesław Kędziora; z Gminy Ru-
sinów: Krzysztof Gałek, Mateusz 

Gałek, Stanisław Orzechowski, 
Wiesław Kowalski, Marek Za-
sowski, Jarosław Lesiak. Byli oni 
jedną z najliczniejszych a z  całą 
pewnością najgłośniejszą z grup 
protestujących. Był to doskonale 
zorganizowany przemarsz. Syre-
ny, gwizdki, trąbki, flagi i trans-
parenty – w  taki „oręż” zaopa-
trzeni byli rolnicy. Rozdawana 
przez nich papryka cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców Brukseli.
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• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– Marek Sawicki w Klwowie
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str. 3

str. 4 – 5

str. 7

str. 10

str. 11

Protest polskich rolników w Brukseli
W dniu 26 sierpnia 2014 r. 
200 producentów owoców 
i warzyw oraz przedstawi-
cieli izb rolniczych prote-
stowało w  Brukseli przed 
siedzibą Komisji Euro-
pejskiej oraz Parlamentu 
Europejskiego przeciwko 
zaproponowanym przez 
Komisję Europejską zasa-
dom wypłacania rekom-
pensat za straty poniesio-
ne w  związku z  rosyjskim 
embargiem na produkty 
rolno-spożywcze z UE.
W  proteście zorganizowanym 
przez Krajową Radę Izb Rol-
niczych wzięli udział przed-
stawiciele wojewódzkich izb 
rolniczych z całej Polski, przed-
stawiciele Związku Sadowników 
RP z Prezesem, Posłem na Sejm 
RP Mirosławem Maliszewskim 
na czele, przedstawiciele Związ-
ku Producentów Papryki Pol-
skiej z  Wójtem Gminy Klwów, 
Piotrem Papisem i  Wójtem 
Gminy Radzanów Sławomirem 
Kruślińskim oraz przedstawicie-
le Federacji Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych 
z  Przewodniczącym Marianem 

CD na stronie 2
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Dzięki takim działaniom obok 
protestu nikt nie przeszedł obo-
jętnie. – Bardzo dziękuję wój-
towi Gminy Radzanów Panu 
Sławomirowi Kruślińskiemu, 
wójtowi Gminy Stara Błotnica 
Panu Marcinowi Kozdrachowi, 
wójtowi Gminy Przytyk Panu 
Dariuszowi Wołczyńskiemu 
oraz wszystkim rolnikom, którzy 
z  takim zaangażowaniem wzięli 
udział w proteście. Pokazaliśmy, 
iż razem można więcej – sko-
mentował działania w  Brukseli 
Piotr Papis, Wójt Gminy Klwów.
Wszyscy plantatorzy zgodnie 
podkreślają, iż istnieje potrzeba 
zrzeszania się w  związki produ-
cenckie, dzięki czemu łatwiej 
będzie dochodzić swoich praw 
i  zdobywać nowe rynki zbytu. 
Ważne jest, aby brać przykład 
od najlepszych i  dlatego pla-
nowane jest utworzenie – przy 
współpracy ze Związkiem Sa-
downików RP – Związku Pro-
ducentów Papryki Polskiej. Or-
ganizacja ma dbać o  interesy 

KRIR/JK/ 1065/14 Warszawa, 2014-08-26

Pan Jerzy Plewa
Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej 

w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowny Panie Dyrektorze,

 W  związku z  rażąco niskim budżetem oraz niezadowalającymi 
stawkami rekompensat zaproponowanymi przez Komisję ds. Rolnictwa za 
wycofanie objętych embargiem do Federacji Rosyjskiej produktów rolno-
spożywczych, zwracamy się do Pana Dyrektora z prośbą o szybką interwencję 
na forum Komisji Europejskiej, a w szczególności Komisji ds. Rolnictwa.

 Polscy rolnicy są mocno zaniepokojeni brakiem stanowczej 
i  szybkiej reakcji Komisji Europejskiej w związku z nałożonym embargiem 
Federacji Rosyjskiej na produkty rolno-spożywcze. Roczna wartość 
kontraktów eksportowych polskiej żywności do Federacji Rosyjskiej wynosiła 
ponad miliard Euro. W obecnej sytuacji niewyeksportowane produkty muszą 
zostać wycofane z rynku, lub przeznaczone na inne niż dotychczas obszary 
handlowe, również w Unii Europejskiej.

 Stoimy na stanowisku, że absolutnie niedopuszczalne jest 
dyskryminowanie indywidualnych rolników, którym zaproponowano tylko 
połowę stawki rekompensat przysługujących organizacjom producenckim. 
Uważamy, że KE nie może ignorować specyfiki polskiego rolnictwa, które 
w dużej mierze składa się z indywidualnych gospodarstw rolnych.

 Uważamy, że Komisja Europejska powinna jak najszybciej 
zweryfikować zaproponowane stawki rekompensat, w  szczególności 
zrezygnować z  dyskryminacji polskiego rolnictwa indywidualnego 
i  wprowadzić takie same zasady dla wszystkich rolników i  producentów 
w Unii Europejskiej.

 Polscy producenci, z  powodu wprowadzonego embarga, ponoszą 
straty od początku sierpnia, a  nie od 18.08.2014 r., co nie znajduje 
odzwierciedlenia w propozycjach KE.

 Popieramy działania w tym zakresie polskiego Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego oraz polskiej Rady Ministrów, 
przekazując na ręce Pana Dyrektora powyższe postulaty,

nie tylko plantatorów papryki, 
ale również o  producentów in-
nych warzyw i  owoców mięk-
kich, których interesy będą za-
grożone. Aby liczyć się nie tylko 
w Polsce, ale również i zagranicą 
tworzenie grup i  związków jest 
koniecznością.
Prezes Krajowej Rady Izb Rolni-
czych Wiktor Szmulewicz wraz 
z  Prezesem Związku Sadowni-
ków RP Mirosławem Maliszew-
skim, Wójtem Gminy Klwów 
Piotrem Papisem oraz Przewod-
niczącym Federacji Branżowych 
Związków Producentów Rol-
nych Marianem Sikorą przeka-
zali postulaty, które skierowa-
ne były do władz organów UE. 
W  związku z  rażąco niskim bu-
dżetem oraz niezadowalającymi 
stawkami rekompensat zapro-
ponowanymi przez Komisję ds. 
Rolnictwa za wycofanie objętych 
embargiem do Federacji Rosyj-
skiej produktów rolno-spożyw-

czych, protestujący zwrócili się 
o  szybką interwencję na forum 
Komisji Europejskiej, a w szcze-
gólności Komisji ds. Rolnictwa.
Postulaty te (widoczne w  ram-
ce po lewej), przekazane zosta-
ły do Przewodniczącego Rady 
Europejskiej – Hermana Van 
Rompuy, Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego – 
Martina Schulza, Przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej – José 
Manuela Barroso, Komisarza 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w  KE – Daciana 
Ciolosa, Komisarza ds. Zdrowia 
w  KE – Tonio Borg, Komisarza 
ds. Handlu w  KE – Karla De 
Gucht, Komisarza ds. Budżetu 
w  KE – Jacka Dominika, Prze-
wodniczącego Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego – Czesława Sie-
kierskiego, Przewodniczącego 
Komisji Spraw Zagranicznych 
Parlamentu Europejskiego – El-
mar Brok, Przewodniczącego 
Komisji Handlu Międzynarodo-
wego Parlamentu Europejskiego 

– Bernd Lange, Przewodniczą-
cego Komisji Budżetowej Par-
lamentu Europejskiego – Jean 
Arthuis, Dyrektora Generalne-
go Komisji Europejskiej w  Dy-
rekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i  Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– Jerzego Plewy oraz Sekretarza 
Generalnego Komitetów COPA-
-COGECA – Pekki Pesonena.
Delegacja spotkała się także 
z  Jerzym Plewą – Dyrektorem 
Generalnym Komisji Europej-
skiej w  Dyrekcji Generalnej ds. 
Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Czesławem Sie-

kierskim – Przewodniczącym 
Komisji Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi Parlamentu Europejskiego.
Po zakończonym proteście, gru-
pa udała się do siedziby Copa-
-Cogeca, gdzie spotkała się ze 
starszym doradcą ds. ogrodni-
ctwa, warzyw i owoców Domini-
que Dejonckheere, która przed-
stawiła strukturę organizacyjną 
i działanie Copa-Cogeca oraz in-
formacje w zakresie wsparcia dla 
unijnego sektora rolnego w  od-
powiedzi na embargo nałożone 
przez Rosję na produkty rolne 
UE. Polska delegacja przekaza-
ła także postulaty do Sekretarza 
Generalnego Copa-Cogeca Pek-
ki Pesonena w  celu lobbowania 
polskich interesów w KE.
Copa-Cogeca zintensyfikowała 
swój apel o  dodatkowe wspar-
cie dla unijnego sektora rolnego 
w  odpowiedzi na embargo na-
łożone przez Rosję na produkty 
rolne UE, ostrzegając, że rolni-
cy mogą stracić swoje środki do 
życia, a  ceny są rekordowo ni-
skie. Reakcja Copa-Cogeca jest 
odpowiedzią na demonstrację 
polskich rolników wołających 
o  dodatkowe wsparcie, która 

miała miejsce w Brukseli w dniu 
26 sierpnia 2014 r.
Copa-Cogeca wyraziła zadowo-
lenie z  działań podjętych przez 
Komisję Europejską obejmują-
cych wsparcie dla sektora wa-
rzyw i  owoców, jednak w  nie-
których przypadkach ceny zbytu 
spadły nawet o 50%, więc zapro-
ponowana pomoc będzie niewy-
starczająca. Pozostałe sektory 
dotknięte embargiem, jak np. 
sektor produktów mlecznych, 
również potrzebują wsparcia.
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Spływ kajakowy 
po Drzewiczce
Piękno Drzewiczki mie-
li okazję podziwiać ama-
torzy turystyki wodnej 
biorący udział w  spływie 
zorganizowanym przez 
Lokalną Grupę Działania 
„Wszyscy Razem”.
29 sierpnia 2014 r. Lokalna Gru-
pa Działania „Wszyscy Razem” 
zorganizowała spływ kajakowy 
po Drzewiczce. Impreza sfinan-
sowana została ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 LE-

ADER Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w  ramach działania 431 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętno-
ści i aktywizacja”. Celem spływu 
była promocja PROW poprzez 
propagowanie turystyki kajako-
wej jako aktywnej formy wypo-
czynku, integracja uczestników 
i przede wszystkim promowanie 
walorów turystycznych rzeki 
Drzewiczki i  obszaru Lokalnej 
Grupy Działania „Wszyscy Ra-

Minister Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi – Marek Sawicki 
w Klwowie
Kilkuset rolników przyby-
ło do Klwowa na spotkanie 
z  Ministrem Markiem Sa-
wickim. Głównym tema-
tem debaty była sytuacja 
rolników w  obliczu rosyj-
skiego embarga.
W  poniedziałek – 18.08.2014 r. 
– Minister Marek Sawicki spot-
kał się z  producentami papryki 
i  innych warzyw z  powiatów: 
radomskiego, białobrzeskiego 
oraz przysuskiego w hali sporto-

wej Arena Klwów, aby przedsta-
wić stanowisko rządu dotyczące 
poprawy sytuacji w  rolnictwie 
po narzuceniu rosyjskiego za-
kazu na sprowadzanie warzyw 
i owoców. Na spotkanie przyby-
ło ponad 400 rolników.
Jako pierwszy głos zabrał Wójt 
Gminy Klwów – Piotr Papis, wi-
tając przybyłych gości i  przed-
stawiając problem z jakim obec-
nie borykają się polscy rolnicy.
Następnie minister powiedział, 
iż obecna sytuacja w  rolnictwie 

nie musi doprowadzić do likwi-
dacji plantacji. Przede wszyst-
kim należy uporać się z nadwyż-
ką żywności, której nie możemy 
wprowadzić na rynek, gdyż w ten 
sposób przyczynimy się do 
spadku ich cen. Z  tego powodu 
część warzyw i owoców zostanie 
wykupiona i  przekazana orga-
nizacjom charytatywnym. Poza 
tym rząd ma nadzieję, iż polskie 
produkty uda się sprzedać na 
innych rynkach, np. azjatyckim 
i  afrykańskim. Niestety, to nie 

wystarczy, dlatego część warzyw 
i owoców ulegnie biodegradacji. 
W  ramach odszkodowania za 
poniesione straty przez rolni-
ków, Unia ma przeznaczyć kwo-
tę w  wysokości 125 milionów 
euro na wycofanie z rynku części 
zbiorów owoców i warzyw łatwo 
psujących się gatunków, których 

nie można długo przechowywać 
po zbiorach. Komisja określiła, 
że pomoc będzie dotyczyć wielu 
produktów, między innymi tych, 
które są ważne dla naszego po-
wiatu: kapusta, papryka, jabłka. 
Wspomniane wsparcie finanso-
we ma zapobiec nadmiernemu 
spadkowi cen tych produktów.

zem”. Trasa spływu, tj. od Drze-
wicy do Nieznamierowic, liczy-
ła ok. 10 km. Na starcie stanęła 
grupa 40 kajakarzy – amatorów. 
Po dokonaniu niezbędnych for-
malności i  krótkim instrukta-
rzu zorganizowano rozgrzewkę, 
a następnie dokonano odprawy. 

W roli prowadzącego spływ wy-
stąpił Tomasz Świtka. Nad bez-
pieczeństwem kajakarzy czuwała 
grupa ratowników, którzy mieli 
zadbać o  to, by wszyscy dopły-
nęli do mety. Piękna, słoneczna 
pogoda sprawiła, iż uczestnicy 
z  radością i  satysfakcją pokony-

wali kolejne kilometry pięknej 
Drzewiczki.
Po trudach kajakowania odby-
ło się uroczyste podsumowanie 
i  poczęstunek w  ośrodku „Nad 
Drzewiczką” w  Nieznamierowi-
cach.
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Jubileuszowe X Święto Papryki
Kilkanaście tysięcy ludzi 
bawiło się podczas tego-
rocznych obchodów Święta 
Papryki. Wielka Gala Di-
sco Polo przyciągnęła na 
klwowski stadion miesz-
kańców całego regionu.
23 sierpnia 2014 roku już po 
raz dziesiąty mieszkańcy Gminy 
Klwów oraz zgromadzeni goście 
bawili się na Święcie Papryki 
zorganizowanym przez Wójta 
Gminy Klwów – Piotra Papisa.
Impreza rozpoczęła się w sobot-
nie popołudnie. Po występach 
kilku muzyków oficjalnego ot-
warcia Święta Papryki dokonał 
Wójt Gminy Klwów Piotra Papis. 
– Nasze święto jest po to, by za-
interesować papryką jak najwię-
cej ludzi. Zachęcam wszystkich, 
by jeść paprykę, bo to smaczne 
i zdrowe warzywo – apelował ze 
sceny Piotr Papis, wójt Klwowa. 
Tegoroczne uroczystości swoja 
obecnością uświetnili parlamen-
tarzyści, wójtowie oraz Marsza-
łek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik.

Na Święcie Papryki nie mogło 
zabraknąć również prezentacji 
firm i  instytucji branży rolno-
-ogrodniczej. Zgromadzeni 
goście mieli okazję skorzystać 
z  konsultacji pracowników 
MODR dotyczących uprawy 
warzyw. Dużym zainteresowa-
niem zwiedzających cieszyły się 
firmy prezentujące sprzęt rolno 
– ogrodniczy oraz najnowsze 
odmiany papryki.
Nie mogło zabraknąć również 
atrakcji dla najmłodszych. Było 
wesołe miasteczko – zamki 
dmuchane, gry, trampoliny, 
kule pływające po wodzie. Dzię-
ki wspaniałej pogodzie zabawie 
i radości nie było końca.
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Jubileuszowe X Święto Papryki
W  części artystycznej wszyst-
kim przybyłym na święto zagra-
ły gwiazdy muzyki disco polo: 
Mixdance, Casanowa, Mega 
Dance, Exotic, Soleo, Voyager, 
Fanatic, Mig, Piękni i  Młodzi. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
Weekend. Na scenie nie mogło 
zabraknąć również lokalnych ar-
tystów. Wspaniały występ dały 
panie działające w  Stowarzysze-
niu „Babska Rzeczpospolita”. 
Ogromnymi brawami nagrodzo-
ne zostały autorskie wykonania 
piosenek Maryli Rodowicz czy 
Violetty Willas.
Jak co roku na klwowską impre-
zę zjechało kilkanaście tysięcy 
gości. Im bliżej wieczoru tym 
trudniej było dojechać do Klwo-
wa. Na zakończenie święta – już 
po północy – wszyscy obecni 
obejrzeli niesamowity pokaz 
sztucznych ogni.
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Przed wyborami bez hipokryzji
Rozmawiamy z  Tadeuszem 
Tomasikiem Burmistrzem 
Gminy i Miasta Przysucha
 – Panie Burmistrzu, zbliżają 
się wybory samorządowe. Było-
by hipokryzją, gdybyśmy temat 
wyborów pomijali milczeniem. 
Tym bardziej, że w  ogólnopol-
skich tytułach prasowych uka-
zują się opinie, które zasługują 
na skomentowanie.
 – Proszę pytać. Prawdą jest, że 
zadeklarowałem kandydowanie 
na stanowisko Burmistrza Przy-
suchy, ale wybory to jedno, a co-
dzienna praca to drugie. Fakt 
zbliżających się wyborów nie 
może dominować w  chwili, gdy 
są do wykonania codzienne obo-
wiązki.
 – Na łamach jednego z  ogól-
nopolskich dzienników ukazała 
się następująca opinia: „Wła-
dze lokalne udzielają coraz 
większych zwolnień w opłatach. 
Ministerstwo Finansów sugeru-
je, że przesadzają z  hojnością. 
Przed wyborami samorządy 
częściej udzielają ulg i zwolnień 
z  opłat…”. Krótko: czy samo-
rząd gminy Przysucha w  bie-
żącym roku – roku wyborczym 
stosuje preferencyjny system 
stosowania zwolnień i ulg?
 – Uchwała Rady Gminy i  Mia-
sta dotycząca stosowania ulg 
i  zwolnień, głównie w  podatku 
od nieruchomości, obowiązuje 
od kilku lat niezmiennie. I  do-
tyczy przede wszystkim przed-
siębiorców, którzy zdecydują się 
inwestować na naszym terenie, 
a  także aktualnie działających, 
którzy chcą rozwijać swoją dzia-
łalność gospodarczą, powiększać 
swoje firmy i  tym samym two-
rzyć nowe miejsca pracy. Nie 

ma więc mowy o  preferencjach 
w tym zakresie tylko dlatego, że 
mamy rok wyborczy. Dodam, że 
jeśli chodzi o  wysokość podat-
ków lokalnych, to w niewielkim 
stopniu, bo o  wskaźnik inflacji, 
ale właśnie w  tym roku – wy-
borczym – ich wysokość pod-
nieśliśmy. Natomiast w  roku 
ubiegłym, biorąc pod uwagę 
nasilenie skutków kryzysu go-
spodarczego dla firm i  rodzin, 
wysokość podatków lokalnych 
utrzymaliśmy na poziomie 2012 
roku. Nie ma więc mowy o tym, 
że samorząd gminy Przysu-
cha decyzje o  zwolnieniach czy 
ulgach, o  wysokości opłat lo-
kalnych, podejmuje bez analizy 
sytuacji, kierując się „hasłem 
roku”.
 – Kolejna opinia na łamach 
ogólnopolskiego dziennika: 
„Samorządy przed wyborami 
wybudują nam nowe drogi” 
brzmi jak sugestia, iż nasilenie 
oddawania przebudowanych 
dróg lokalnych nastąpi właśnie 
w roku 2014…
 – Nie będę komentować jak 
to wygląda w  innych samorzą-
dach, ale w  naszej gminie, co 
łatwo pokazać i  udowodnić, 
prowadzimy stabilną i  planową 
politykę modernizowania dróg 
gminnych. Rok 2014 specjalnym 
działaniem w  tym zakresie się 
nie wyróżnia. Drogowe zada-
nia inwestycyjne zaplanowane 
do wykonania w  2014 roku są 
kontynuacją tej polityki, opartej 
zresztą na przesłankach ekono-
micznych i  społecznych. Mo-
dernizujemy drogi tam, gdzie 
są najbardziej mieszkańcom po-
trzebne, a środki finansowe na te 
przedsięwzięcia zabezpieczamy 

w corocznych budżetach gminy. 
W  bieżącej kadencji samorządu 
przebudowaliśmy wiele kilo-
metrów dróg i  ulic. Przypomnę 
tylko niektóre przebudowane 
począwszy od 2011 roku. To 
ciąg ulic: Słoneczna-Dembiń-
skich-Kusocińskiego-Sportowa-
-Tarnowskiej na osiedlu Dem-
bińskich w  Przysusze i  ciągu 
komunikacyjnego, łączącego tę 
część miasta ze Skrzyńskiem, 
drogi gminne Wistka – Dębi-
ny, Lipno – Pomyków, Zawa-
da – Mariówka, Beźnik – Jam-
ki, droga gminna w  Skrzyńsku, 
droga dojazdowa do gruntów 
rolnych w  miejscowości Jani-
ków, ul. Jałowcowa, Hamernia, 
Jana Pawła II, Partyzantów, 
Przemysłowa, Sienkiewicza, 
Ogrodowa, Krótka, Wrzosowa, 
Chopina w  Przysusze, a  w  bie-
żącym roku ul. Grodzka, droga 
wewnętrzna na Osiedlu przy ul. 
Radomskiej w  Przysusze. Do-
biega końca przebudowa drogi 
gminnej Przysucha – Kozłowiec 
i  ulicy Poprzecznej w  Ruskim 
Brodzie, w  trakcie jest przebu-
dowa ciągu pieszo-jezdnego 
w miejscowości Janów. A zatem 
wspomniana przez panią opinia, 
że w  roku wyborczym będzie 
oddanych więcej kilometrów 
dróg, rozumiana jako przysło-
wiowa „wyborcza kiełbasa”, jest 
w  przypadku samorządu gminy 
Przysucha, błędna. Dodam, że 
analogicznie traktujemy wszyst-
kie inne inwestycje, budowę wo-
dociągów, zagospodarowywanie 
centrów miejscowości, rozbudo-
wę bazy sportowej i  kulturalnej 
na terenie gminy.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

Członkowie cechu podzię-
kowali Burmistrzowi
Podziękowanie za zaufanie 
i  ciepłą atmosferę wzajemnych 
kontaktów, w  których dobro 
przysuskich rzemieślników było 
wartością nadrzędną, złożył 
Burmistrzowi Przysuchy Tade-
uszowi Tomasikowi Zarząd Ce-
chu Rzemiosł Różnych, przeka-
zując jednocześnie pamiątkowy 
grawerton.

 – Z olbrzymią satysfakcją przy-
jąłem ten gest ze strony przed-
siębiorców zrzeszonych w  Ce-
chu Rzemiosł Różnych – mówi 
Tadeusz Tomasik. – Wysoko 
cenię doświadczenie zawodo-
we przysuskich rzemieślników. 
Swoimi wyrobami wysokiej ja-
kości promują nie tylko upra-
wiane rzemiosło, ale i  Przysu-
chę, z  którą jesteśmy wszyscy 
zawodowo i  rodzinnie związani 
– dodał Burmistrz.

Aleja Jana Pawła II

ul. Grodzka

Droga wewnętrzna przy ul. Radomskiej

„Nie wstydzę się Ewangelii”
Z  taką myślą przewod-
nią odbywała się w  sierp-
niu Pielgrzymka na Jasną 
Górę. 7 sierpnia z  parafii św. 
Jana Nepomucena wyruszyła 
do Częstochowy już 35. Piesza 
Pielgrzymka Przysuska. Wzięło 
w niej udział 70 osób.
 – Pielgrzymka to „rekolek-
cje w  drodze”, to czas refleksji, 
modlitwy i  ofiary. Przypomina 
nam ona o  tym, że całe życie 
człowieka jest pielgrzymowa-
niem do wyznaczonego przez 
Boga celu – mówią jej uczestni-

cy. Pielgrzymowali z myślą prze-
wodnią „Nie wstydzę się Ewan-
gelii”.
W  grupie przysuskiej pielgrzy-
mowało 70 osób. Przewodni-
kiem grupy był ks. Norbert Piw-
nik. Pielgrzymkę wyprowadził 
z  Przysuchy i  wprowadził na 
Jasną Górę ks. kanonik Stani-
sław Traczyński. Przez pierwsze 
dwa dni pielgrzymował także ks. 
Artur Woźniak. Najstarszym, 
82-letnim pielgrzymem był 
Mieczysław Dębski. Po sied-
miu dniach pielgrzymowania 
i przebyciu 173 km wszyscy do-

tarli na Jasna Górę, gdzie mogli 
pokłonić się przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Często-
chowskiej. Na alejach w Często-
chowie pielgrzymkę przysuską 
przywitała Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Przysuchy.
Pielgrzymom w  tym roku do-
pisała pogoda oraz jak zwykle, 
cieszyli się gościnnością miesz-
kańców mijanych miejscowości. 
Pięknie się prezentowali w  jed-
nakowych koszulkach ufundo-
wanych przez Burmistrza Przy-
suchy.
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DOŻYNKI GMINNE W WIENIAWIE
Dożynki to jeden z  naj-
piękniejszych dni w  roku 
każdego rolnika. To ra-
dość i odpoczynek po cięż-
kiej pracy.
O  rolnikach tak bardzo pięknie 
powiedział Papież Jan Paweł II 
„Oddaję hołd spracowanym rę-
kom polskiego rolnika. Tym rę-
kom które z trudnej ciężkiej zie-
mi wydobywały chleb dla kraju, 
a  w  chwilach zagrożenia były 
gotowe tej ziemi strzec i bronić.” 
Dożynki są Waszym świętem, ale 
mają również przypominać nam 
wszystkim, że to dzięki ciężkiej 
pracy rolnika codziennie na 
nasze stoły trafia polski chleb – 
w swojej mowie powitalnej mó-
wił Gospodarz Gminy Wieniawa 
Wójt Witold Studziński.
Dożynki mają długą tradycję 

na ziemiach polskich. Wieniec 
dożynkowy nazywany był „plo-
nem” i uosabiał wszystkie zebra-
ne plony i urodzaj.
Dobrze znany cytat; „W chłopie 
żyje i  odradza się naród, z  nie-
go czerpie swą siłę państwo. On 
najwięcej daje, najmniej wyma-
ga. Bez niego nie ma i nie może 
być zdrowego narodu i  silnego 
państwa.”
Wielu ludziom wciąż trudno 
docenić jest pracę rolnika. Za-
pominają, że bezpieczeństwo 
człowieka to przede wszystkim 
bezpieczeństwo żywnościowe. 
Praca rolnika jest wciąż pod-
stawą egzystencji ludzkiej, nikt 
i nic tego nie przekreśli.
31 sierpnia 2014 roku Święto 
Plonów w gminie Wieniawa roz-
poczęło się Mszą Świętą sprawo-

waną przez proboszcza parafii 
Sylwestra Jaśkiewicza w kościele 
pod wezwaniem św. Katarzyny 
w Wieniawie. Po eucharystii bar-
wny korowód z  wieńcami prze-
maszerował w  kierunku nowo 
odrestaurowanego parku i pięk-
nej muszli na której odbyły się 
występy. Starostowie dożynek 
Elżbieta Sobótka i  Tadeusz Ko-
siec przekazali świeżo upieczony 
bochen chleba włodarzom gmi-
ny prosząc by dzielili nim spra-
wiedliwie, tak żeby nikomu nie 
zabrakło. Wójt Gminy Witold 
Studziński wraz z  Przewodni-
czącym Rady Gminy Marianem 
Korbą obdzielili chlebem licz-
nie zgromadzoną publiczność. 
Oprócz tradycyjnego podzięko-
wania za plony i  złożenia wień-
ców dożynkowych uroczystości 

towarzyszyły liczne programy 
artystyczne, skierowane do dzie-
ci jak i dorosłych. Wystąpiły ta-
kie zespoły jak Maskotki – dla 
najmłodszych pociech, kabaret 
Dobry Wieczór, białoruski di-
sco folk Oxide, oraz Tarzan Boy 
Cover, Model MT – Medelinka 
Słowacja, Dance oraz Casino – 
którzy wspaniale bawili publicz-
ność. Niepowtarzalną ucztą dla 
oka jak również dla podniebie-
nia były stoiska Klubu Seniora 
w Wieniawie jak również Lokal-
nego Stowarzyszenia Kobiet ze 
Skrzynna.

Ewelina Dadasiewicz – Studzińska

„Pełne wozy, Gospodarze,
Ziemia dała plony w darze.
Wieniec w ręce Gospodarzy
Niechże wam się wszystko darzy
W małej, dużej gospodarce,

W całej naszej pięknej Polsce.
Wieńcu, wieńcu, żegnamy
I w godne ręce oddamy,
Gdy cały rok przeżyjemy,
Nowy wieniec przyniesiemy.
Niesiemy ten wieniec z pszenicy i żyta,
Aby każdy Polak miał chleba do syta.
Spocznijcie żniwiarze, żniwiarki zmęczone,
Bo już wszystko zboże z pola pozwożone.
Przy splataniu wieńca pięknieśmy śpiewały,
Bo już trudy żniwne żeśmy pokonały.
Wplotłyśmy do wieńca i kwiaty i kłosy
Tylko nie mogłyśmy wpleść tej polnej rosy.
Najpiękniejsze kłosy do wieńca wybrane
Zacnym Gospodarzom będą dziś oddane.
Wieniec ten spleciony z plonów naszej ziemi
Oddajemy w ręce, które są godnymi.
Bogu najpierw dzięki za zdrowie, pogodę,
Potem naszym władzom, za to że ludowe.
Dobrze wam, dobrze nam, lepiej jeszcze 
trzeba
Rządźcie Gospodarze, by nie brakło chleba.”

„Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organi-
zację tegorocznych Dożynek Gminnych. Dziękuje za udział w ceremonii dożynkowej, 
mszy świętej i wspaniałe wieńce złożone na ołtarzu dziękczynnym. Ich wykonanie 

wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu osób.
Podziękowania kierujmy do księży odprawiających Mszę świętą, która była wyra-
zem wdzięczności mieszkańców naszej gminy za tegoroczne plony, a jednocześnie 

modlitwą w intencji wszystkich rolników.
Podziękowania składamy również przybyłym gościom, wspaniałej publiczności któ-

ra wspólnie z występującymi zespołami stworzyła niepowtarzalną atmosferę.
 Wierzymy że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki Gminne 
stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych mieszkańców 

oraz radosnego świętowania„.

Marian Korba
Przewodniczący Rady Gminy

Witold Studziński
Wójt Gminy Wieniawa

Warsztaty medialne 
już za nami

W  dniu 25 i  26 sierpnia 
2014 roku w Klwowie i Ru-
sinowie odbyły się kolejne 
zajęcia w ramach projektu: 
„I Ty możesz zostać kobietą 
sukcesu!” – tym razem były 
to warsztaty medialne.
Warsztaty przeprowadził dosko-
nały trener Pan Robert Leksiń-
ski przy nieocenionym wsparciu 
żony Asi. Głównym celem war-
sztatów było oswojenie pań z ka-
merą i nauczenie ich, jak zaakcep-
tować swój wizerunek, zapanować 
nad ruchami i  mową ciała oraz 
kontrolować tremę w sytuacji wy-
stąpienia przed kamerą. Wszyst-
kie Panie indywidualnie przed 
kamerą udzieliły krótkiego wy-
wiadu, nagrania te zostały zare-
jestrowane a następnie publicznie 
odtworzone. Dzięki temu dowie-
działy się jak są postrzegane oraz 
co w ich wyglądzie i zachowaniu 
jest korzystnie odbierane przez 
innych, a  co ewentualnie można 
zmienić. Dodatkowo nauczyły się 
pracy z mikrofonem oraz pozna-
ły techniki radzenia sobie z trud-
nymi pytaniami, jakie mogą paść 
nie tylko w trakcie naszych wystą-
pień, ale także w sytuacjach dnia 
codziennego .Choć na początku 
Panie do tej formy warsztatów 
podeszły nieco sceptycznie po ich 
zakończeniu wszystkie wyszły za-
dowolone.
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Zalecenia dla uprawy papryki
CZ 5 – WRZESIEŃ
Ogławianie roślin – to podsta-
wowy zabieg jaki należy wyko-
nać w  okresie 25 sierpnia – 10 
września.
Polega on na ścięciu wszystkich 
wierzchołków roślin 2-3 liś-
ciem ponad ostatnim owocem 
o  wielkości co najmniej orze-
cha włoskiego. Zabieg ten na-
leży powtórzyć mniej więcej po 
2 tygodniach to znaczy w  okre-
sie 20-25 września. Zbyt późne 
ogłowienie roślin prowadzi do 
dalszego wiązania kolejnych 
owoców na roślinie co hamuje 
wyrastanie owoców już zawiąza-
nych a  ostatecznie doprowadza 
do sytuacji w której nadchodzą-
ce mrozy niszczą nie wyrośnięte 
ostatnie owoce papryki.
\prawidłowo wykonany zabieg 
ogławiania pozwala na uzyska-
nie maksymalnego poziomu plo-
nu oraz ogranicza straty związa-
ne z opóźnionym dojrzewaniem 
owoców. Plantacje nie ogławia-
ne często są przez producentów 
papryki niepotrzebnie trelowane 
co prowadzi jedynie do zatorów 
na rynku, niszczeniem roślin 

i  uzyskiwaniem owoców niskiej 
lub złej jakości.
Etrel, powoduje także przed-
wczesne mięknięcie owoców 
papryki po zbiorach co zmusza 
producentów do ich szybkiej 
sprzedaży i utratę części zysków 
z ich sprzedaży.
Plantacje nie trelowane lub tre-
lowane delikatnie dają plony 
najwyższe.
Nawożenie we wrześniu po 
ogłowieniu roślin prowadzimy 
zazwyczaj raz w tygodniu stosu-
jąc na 1 ar produkcji 2 kg siar-
czanu potasu oraz 0,5 kg sale-
try wapniowej. W  październiku 
podajemy zazwyczaj jedynie 1 
kg siarczanu potasu na jeden ar 
tygodniowo. \nawożenie papry-
ki przerywamy zazwyczaj około 
15-20 października.
Ochrona roślin polega zazwy-
czaj na zabezpieczeniu roślin 
i  ich owoców przed stratami 
przechowalniczymi. Zazwy-
czaj stosujemy naprzemiennie 
opryski preparatami o szerokim 
spektrum działania takimi jak: 
Amistar (2 dawki co 10 dni) 
lub Gwarant (3 dawki co 7 dni). 
W  celu eliminacji gnicia bakte-

ryjnego 2 razy we wrześniu na-
leży dokładnie opryskać rośliny 
dwu krotnie mieszaniną wody 
z  Podchlorynem sodu lub Ace. 
W tym celu na 100 l wody poda-
jemy 15 ml tych preparatów. Po 
tym zabiegu rośliny należy do-
kładnie opryskać i  mocno wie-
trzyć przez minimum 3 dni. 
Przechowywanie owoców. Do 
przechowywania przeznaczamy 
jedynie owoce nie przemarznię-
te, zdrowe i w pełni wyrośnięte. 
W  trakcie przechowywania mi-
nimalna temperatura to 10 oC, 
oraz 90% wilgotności. Owoce 
papryki w tych warunkach moż-
na przechowywać minimum 2-3 
miesiące po wcześniejszym za-
nurzeniu je na 3 minuty w 0,1% 
roztworze podchlorynu sodu. 
Następnie owoce należy osu-
szyć i  przechowywać w  delikat-
nie wentylowanych komorach.
Do przechowywania nie nadają 
się owoce z  roślin przemarznię-
tych lub długotrwale rosnących 
w temperaturze poniżej 10 oC.
W  kolejnych artykułach przed-
stawimy wyniki plonowania od-
mian wraz z ich oceną.

Tomasz Marasik

Pow i a t ow o - G m i n n e 
Dożynki w Odrzywole
Mieszkańcy powiatu przy-
suskiego bawili się na kon-
cercie Budki Suflera pod-
czas tradycyjnych dożynek 
zorganizowanych w  Odrzy-
wole.
Uroczystości rozpoczęła msza 
święta pod przewodnictwem ks. 
bp. Adama Odzimka. Następnie 
korowód dożynkowy przeszedł 
na boisko gminne, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. Na 
scenie obejrzeć można było lu-
dowe zespoły z  naszego regionu: 
„Mateuski”, „Znad Drzewiczki”, 
Kapela Henryka Gwiazdy, zespół 
Mroczkowie, zespól Wieniawa. 
Wszyscy odwiedzający mieli moż-
liwość skosztowania potraw regio-
nalnych przygotowanych przez 
lokalne stowarzyszenia i  koła go-
spodyń. Ponadto widzowie mogli 
bawić się przy występach takich 
zespołów jak Kredensi czy Ska-
ner. Poprawę nastroju i  uśmiech 
na twarzy gwarantował parodysta 
Stan Tutaj. Gwiazdą wieczoru, 
która przyciągnęła do Odrzywo-
łu tysiące widzów, była kultowa 
formacja Budka Suflera. Razem 
z  Budką wystąpili także Izabela 
Trojanowska i  Felicjan Andrze-
jewski. Na zakończenie imprezy 
przygotowano pokaz sztucznych 
ogni oraz zabawę taneczną przy 
muzyce zespołu Kredensi.

KOMUNIKAT
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ 
PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ 
OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, 
pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabi-
litacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce 
działają podmioty – przede wszystkim organizacje 
pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzona przestęp-
stwem i  potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego 
podmiotu.

Lista adresów wraz z  danymi kontaktowymi oraz 
wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na 
stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.
pl w  zakładce DZIAŁALNOŚĆ/POKRZYWDZENI 
PRZESTĘPSTWEM oraz na stronie internetowej dla 
osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

KPP Przysuchamł. asp. Aneta Wilk
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WSPÓLNIE I AKTYWNIE
Konkurs oberka, radosne 
śpiewy, rozgrywki siatkar-
skie, a  ponadto domowe 
smakołyki – jak pysznie 
smakują mógł przekonać 
się każdy, kto 7 września 
2014 r. przybył na piknik 
rodzinny do Przystałowic 
Dużych.
Na szczęście aura nie pokrzy-
żowała planów organizatorom. 
Pierwsza niedziela miesiąca, 
miejmy nadzieję była zwiastu-
nem pięknej, polskiej złotej je-
sieni. Rodziny zachęcone uro-
kiem dnia przybyły licznie do 
Wiejskiego Centrum Kultury, 
wszak taka była idea tego spot-
kania. Piknik z  GOSPOSIAMI 
przygotowało Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich GOSPO-
SIE z Przystałowic Dużych w ra-
mach projektu „WSPÓLNIE 
I AKTYWNIE”.
Około godziny 14.30 festyn roz-
poczęły wystąpieniami, Sołtys 
Przystałowic Dużych pani Jani-
na Nowakowska oraz Wicepre-
zes Stowarzyszenia GOSPOSIE, 
pani Monika Tyniec. Przywitały 
gości, wśród których obecny był 
Wójt Gminy Klwów, pan Piotr 
Papis wraz z paniami, Lidią Wia-
derną Sekretarzem Gminy oraz 
panią Katarzyną Rek – Skarbni-
kiem Gminy. Realizację projek-
tu nadzorowała Lokalna Grupa 
Działania „WSZYSCY RAZEM”, 
dlatego GOSPOSIE gościły rów-
nież Prezesa LGD pana Jacka 
Milczarskiego oraz koordyna-
torkę projektu, panią Agnieszkę 
Listkiewicz.
Bardzo miłą niespodzianką były 
przywiezione przez pana Wójta 
z  XVI Święta Chleba, odbywa-
jącego się w  Muzeum Wsi Ra-
domskiej, bochny chleba, a  po 
zakończeniu części oficjalnej 
przekazane na ręce organizato-
rek, aby wszyscy zgromadzeni 
mogli ich skosztować. Warto 

wspomnieć, że jeden z  nich był 
pieczony z  dodatkiem papryki, 
a  ta jest produktem markowym 
Gminy Klwów. Festyn rozpoczął 
się na dobre, kiedy scenę wypeł-
nił tłum uśmiechniętych, pięknie 
prezentujących się w  zielonych 
spódnicach kobiet. Występem 
muzycznym przy dźwiękach 
harmonii Dominika Marchewy 
przywitały się z  publicznością 
GOSPOSIE. Samodzielnie uło-
żone teksty śpiewały do znanych 
melodii, a towarzyszące im przy 
zejściu ze sceny brawa, były do-
wodem na to, że „…ko ko, festyn 
spoko”.
Przy znanych melodiach, wokal-
nie i  tanecznie zaprezentowa-
ła się Aleksandra Królikowska. 
Ola, oraz występująca w  go-
dzinach wczesno wieczornych, 
niezwykle czarująca głosem 
Magdalena Marchewa, zostały 
docenione gromkimi brawa-
mi. Z  dużym podziwem uczest-
nicy pikniku wsłuchiwali się 
w  dźwięki akordeonów i  fletów, 
które z  wielkim kunsztem, przy 
akompaniamencie pana Karola 
Sionka tworzył wspólnie z  ko-
legami i  koleżankami ze Szkoły 
Muzycznej im. Oskara Kolberga 
w  Ruszkowicach Karol Marche-
wa. GOSPOSIE zaprosiły mło-
dych artystów, aby pokazać, jak 
ważne jest promowanie młodych 
i utalentowanych osób.
Miłe dla oka i przyjemne dla ucha 
były występy zespołu ludowego 
PRZYSTALANKI z  Przystało-
wic Małych oraz Stowarzyszenia 
Babska Rzeczypospolita z Klwo-
wa. W tym momencie należy po-
gratulować kobietom z  obydwu 
zespołów, że w natłoku codzien-
nych kobiecych obowiązków 
realizują swoje pasje. W  trakcie 
trwania festynu odbywały się 
konkursy z  nagrodami, w  któ-
rych udział mogły wziąć dzieci, 
a  także dorośli. Nie brakowało 
dreszczyku emocji oraz rado-

ści ze zwycięstwa. Największym 
zainteresowaniem cieszył się 
konkurs oberka. W  rywalizacji 
wzięło udział 6 par, jednak dało 
się zauważyć, że skocznie grają-
ca kapela pana Andrzeja Malika, 
powodowała również u  widzów 
rytmiczne przytupywania.
Wspomniany projekt, finanso-
wany ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach programu operacyjnego 
– Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich zakłada działania szkole-
niowe, integracyjno-sportowe 
oraz działania wspierające ak-
tywność społeczną i  kreatyw-
ność uczestników. Barwne, 
przyciągające wzrok stoiska 
wystawione przez GOSPOSIE, 
zespół ludowy Przystalanki 
i  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Nieznamierowice, poprzez przy-
gotowanie regionalnych potraw, 
wzięły udział w  konkursie na 
promocję lokalnych społeczno-
ści. Ich różnorodność świadczy 
o tym, że mieszkańcom naszego 
terenu pomysłowości nie można 
odmówić, a  jurorzy mieli zada-
nie niełatwe podczas wyboru 
tego najbardziej interesującego 
stoiska. Po burzliwych obradach 
laur zwycięstwa został przyzna-
ny ex aequo wszystkim wystaw-
com.
Dalsze godziny zabawy spędzono 
przy rytmach cygańskich zespo-
łu Katrina. Ci, którzy jeszcze nie 
tańczyli zostali zachęceni przez 
zespół CDN. Ostatni tancerze, 
a było ich wielu, zeszli z parkietu 
pod chmurką ok. godz. 23.
Członkinie Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich GOSPOSIE 
serdecznie dziękują przybyłym 
gościom, mieszkańcom i wszyst-
kim osobom, które czynnie włą-
czyły się w przygotowanie pikni-
ku.
Sekretarz Stowarzyszenia Gospodyń 

Wiejskich GOSPOSIE
Irena Myziak
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Gwiazdy w Potworowie
Jeszcze nigdy trybuny sta-
dionu w  Potworowie nie 
były tak zapełnione. Tak 
wysoką frekwencję zapew-
nili goście piłkarskiego pik-
niku w Potworowie – znani 
artyści, byli piłkarze i cele-
bryci.
Na co dzień po murawie boiska 
w  Potworowie biegają zawodnicy 
z  lokalnych lig. Ty razem jednak 
kibice mieli okazję dopingować 
osoby znane z  pierwszych stron 
gazet czy ekranów telewizorów. 
Naprzeciw reprezentacji Gminy 
Potworów wystąpili tacy celebry-

Kolarskie emocje 
w Klwowie
Kilkudziesięciu zawodni-
ków z  całej Polski wzięło 
udział w  wyścigu kolar-
skim zorganizowanym 
w  Klwowie w  ramach cy-
klu Legia MTB Maraton 
w Klwowie.

Już po raz piąty na terenie Gmi-
ny Klwów, dzięki działaniom 
Wójta Gminy – Piotra Papisa 
odbył się wyścig kolarski z cyklu 
Legia MTB Maraton. Kolarze 
startowali w  trzech dystansach 
o  różnej długości: mini – 17,1 

km, mega – 34,2 km i  giga – 
51,3 km. Emocje towarzyszyły 
uczestnikom od startu, aż do 
samej mety. Powtórnie niestru-
dzeni zawodnicy przemierzali 
nieodkryte zakamarki tętnią-
cego serca paprykowego raju. 
Atrakcyjna i zróżnicowana trasa 
z  pewnością satysfakcjonowała 
wszystkich startujących. Przez 
metę przejechał też Pan Wójt 
Piotr Papis. Na zwycięzców po-
szczególnych kategorii czekały 
pamiątkowe puchary, dyplomy 
oraz papryka ufundowana przez 
Wójta Gminy Klwów.

ci jak Piotr Świerczewski, Marek 
Włodarczyk, Tomasz Jachimek, 
Rafał Maserak, Jarosław Jakimo-
wicz, Mateusz Borek, Grzegorz 
Staszewski, Przemysław Cy-
pryański, Rafał Mroczek, Marcin 
Mroczek, Piotr Zelt, Antoni Kró-
likowski. Piłkarską rywalizację ko-
mentował znany wszystkim kibi-
com w kraju Dariusz Szpakowski. 
Oprócz emocji czysto piłkarskich 
widzowie mieli okazje oglądać 
popisy paralotniarzy, mogli zro-
bić zdjęcie ze swoim idolem czy 
też zdobyć autograf. Duże brawa 
należą się organizatorom – Spo-
łecznemu Klubowi Sportowemu 
z  Potworowa za wzorowe przy-
gotowanie Wakacyjnego Pikniku 
Piłkarskiego.



11

Udany start ligowy
Nietypowo, bo w  piątek – 15 
sierpnia br. rozpoczął się ko-
lejny sezon Mazowieckiej IV 
Ligi. Piłkarze Oskara Przysucha 
przyjmowali na swoim boisku 
drużynę Mazura Karczew – 
spadkowicza III ligi. W  pierw-
szej połowie mimo starań pił-
karzy obu drużyn żadne bramki 
nie padły, za to w  drugiej przy-
suszanie pokazali charakter i nie 
ulegli teoretycznie lepszemu 
przeciwnikowi. Najpierw wspa-
niałym strzałem zza pola karne-
go w  51’ popisał się Paweł Ko-
walczyk. W 66’ Maciej Krawczyk 
strzelił jednak bramkę wyrów-
nującą. Decydującego gola na 
wagę trzech punktów w 77’ zdo-
był Piotr Skałbania. Przez całe 
spotkanie piłkarze mogli liczyć 
na gorący doping swoich wier-
nych kibiców, których na stadio-
nie zjawiło się naprawdę wielu.
Kolejny mecz przysuszanie za-

grali na wyjeździe 20 sierpnia 
z  Żyrardowianką Żyrardów. 
Dobra gra zaowocowała kolej-
ną wygraną i wynikiem 2:1. Dla 
Oskara bramki zdobyli Kowal-
czyk (68.), Skałbania (83.).
Natomiast 23 sierpnia nasi pił-
karze na swoim boisku spotkali 
się z  KS Ożarowianką Ożarów 
Mazowiecki. Dobra passa i  tym 
razem nie opuściła naszych pił-
karzy. Mecz wygrali 2:0. Bram-
ki zdobyli Piotr Skałbania (14.), 
Marcin Wiatrak (68.)
W  sierpniu Oskar spotka się 
jeszcze 27 sierpnia z MKS Znicz 
II Pruszków i  30 sierpnia z  KS 
Energia Kozienice. Wrześnio-
we rozgrywki ligowe poprzedzi 
mecz 3 września z  B-klasowym 
GPSZ Głuchów w  ramach II 
rundy piłkarskiego Zyko Dróg 
Pucharu Polski.

Kasia Fidos
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Runda jesienna IV liga grupa II – wrzesień 2014
10-09-2014

 MKS Oskar Przysucha – GKS Orzeł Wierzbica

13-09-2014

 SS Hutnik W-wa Sp. z o.o. – MKS Oskar Przysucha

17-09-2014

 MKS Oskar Przysucha – MKS Zwolenianka Zwoleń

20-09-2014

 MLKS Victoria Sulejówek – MKS Oskar Przysucha

27-09-2014

 MKS Oskar Przysucha – KS Raszyn

Triumf pary Brożyniak/Dzi-
kowicz w Przysusze
9 i  10 sierpnia na plaży 
w  Przysusze nad zalewem 
Topornia po raz pierwszy 
odbył się Turniej Elimi-
nacyjny Mistrzostw Pol-
ski w  Siatkówce Plażowej 
Mężczyzn – Lewiatan Be-
ach Ball Przysucha 2014. 
Do rozgrywek zgłosiły się 
24 pary.
W  niedzielnym turnieju głów-
nym, rozgrywanym według sy-
stemu brazylijskiego, udział 
wzięło 16 par. Całodzienna, 
mordercza walka w  turnieju 
głównym, przy bezchmurnym 
niebie, ale i  trzydziestostopnio-
wym upale, przyniosła pierwsze 
rozstrzygnięcia około godziny 
17. W pierwszym półfinale zmie-

rzyły się pary Jędrzej Brożyniak/
Bartłomiej Dzikowicz i  Bart-
kowie – Kiernoz/Lewicki. Zwy-
cięsko z  tego pojedynku wyszli, 
rozstawieni z  numerem jeden 
w  zawodach, Brożyniak/Dzi-
kowicz, wygrywając 2:1 (21:15, 
17:21, 15:6). Drugi półfinał to 
pojedynek pary ze Śląska – Da-
wida Ogórka i  Kamila Kwasow-
skiego z  reprezentantami go-
spodarzy – Michałem Koryckim 
i  Jakubem Jetke. Pomimo gorą-
cego dopingu publiczności go-
spodarze musieli uznać wyższość 
przeciwników 2:0 (21:17, 21:13).
Przegrani półfinaliści spotkali się 
w meczu o 3-cie miejsce, które na 
swoją korzyść, 2:0 (21:19, 21:16), 
rozstrzygnęli Kiernoz/Lewicki. 
Faworyci turnieju – Brożyniak/
Dzikowicz nie zawiedli i po emo-

cjonującym meczu finałowym 
pokonali w  trzech setach ulu-
bieńców publiczności, Dawida 
Ogórka i  Kamila Kwasowskiego 
2:1 (21:13, 17:21, 15:10). Osiem 
najlepszych drużyn zostało uho-
norowanych nagrodami pienięż-
nymi, których łączna pula wyno-
siła aż 8 tysięcy złotych.
Lewiatan Beach Ball Przysucha 
2014 to wspaniała sportowa ry-
walizacja, ale również doskona-
ły sposób na spędzenie wolnego 
czasu z rodziną. Wysoki poziom 
gry, zawodnicy z  całej Polski 
i  doskonała pogoda charakte-
ryzowały tegoroczny turniej. 
Miejmy nadzieję, że będzie to 
początek tak świetnie zorganizo-
wanych i stojących na tak wyso-
kim poziomie wydarzeń sporto-
wych w regionie Przysuchy.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Jędrzej Brożyniak/Bartłomiej Dzikowicz
II miejsce – Dawid Ogórek/Kamil Kwasowski
III miejsce – Bartłomiej Kiernoz/Bartosz Lewicki
IV miejsce – Michał Korycki/Jakub Jetke
miejsca V-VI – Mateusz Szewczyk/Dariusz Tkaczuk oraz Konrad Felisiak/Kon-
rad Pałyga
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Pieczona gicz cielęca z kością

Składniki:

Sposób wykonania:

Mięso:
1 szt. giczki cielęcej z kością

Marynata:
2 łyżki stołowe soli
2 łyżeczki pieprzu
1 łyżka stołowa Vegety
1 łyżka stołowa czosnku suszonego
500 ml oleju roślinnego
2 gałązki rozmarynu
1 łyżka stołowa papryki słodkiej
5 szt. ziela angielskiego
5 szt. liści laurowych
2 szt. cebuli

Pokrojoną w  krążki cebulę łączymy 
z  pozostałymi składnikami marynaty 
wymienionymi powyżej.
Umyte i  oczyszczone gicze z  kością 
nacieramy powstałą marynatą i odsta-
wiamy do lodówki na 2 dni.
Po upływie 2 dni obsmażamy mięso na 
patelni z małą ilością oleju do nabrania 
przez nią złotego koloru.

Następnie obsmażone mięso przekła-
damy do formy do pieczenia wyłożo-
nej papierem i  pieczemy w  piekarniku 
nagrzanym do 160 ºC przez około 45 
minut.
Tak przygotowaną gicz cielęcą z kością 
proponujemy podawać z  kapustą za-
smażaną lub ziemniaczkami obsmaża-
nymi na maśle.

Życzymy smacznego.

Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie wzrosły w dzi-
siejszych czasach. Mówi:
 – ...pamiętam kiedy byłem młody. Mama mi dała 5 złotych na za-
kupy, a ja wróciłem do domu z pełną reklamówką: wędliny, mleko, 
chleb, ser, masło, konfitury. A teraz co?! Wszędzie te lustra, te ka-
mery!!

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
 – U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
 – U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

Faceta przygotowują w szpitalu do operacji. Już leży na stole ope-
racyjnym, podchodzi do niego anestezjolog który za chwilę ma go 
uśpić i pyta:
 – A pan to u nas jest prywatnie, za swoje pieniążki czy z kasy cho-
rych?
 – Z kasy chorych.
 – To w takim razie „A, a, a, kotki dwa...”

Na górskiej drodze doszło do wypadku autokaru. Policjant po przy-
byciu na miejsce pyta siedzącego w pobliżu Bacę
 – Jak się to stało?
 – Widzicie Panie to drzewo? – pyta Baca Policjanta
 – No widzę.
 – A Kierowca nie widział!

W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju

Idzie Jasiu do bacy i mówi powiedzcie: Chsząszcz brzmi w trzcinie 
a baca na to :chrobok burcy w trowie
Dzieci miały przynieść do szkoły rożne przedmioty związane z me-
dycyna. Małgosia przyniosła strzykawkę, Kasia bandaż, a Basia słu-
chawki.
 – A ty co przyniosłeś? – Pyta nauczycielka Jasia.
 – Aparat tlenowy!
 – Tak...? A skąd go wziąłeś?
 – Od dziadka.
 – A co na to dziadek?
 – Eeech... cheee....

Dowcipy


