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AGMINY:
• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa
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Klwów, Przysucha, Wieniawa 
wśród Liderów Regionu

Festiwal siatkówki w Klwowie

Prezydent chwalił paprykę 
i soki z Komorowa

„Jabłko – cytryna” 
na drodze krajowej K – 1 2

Sportowy dzień w szkole 
w Nieznamierowicach
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Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos Liderem Regionu 2014
W piątek 26 września 2014 
r. najlepsze firmy, instytu-
cje i  samorządy w  regio-
nie zostały uhonorowane 
w  prestiżowym konkursie 
„Echa Dnia”
Już po raz ósmy zostały na-
grodzone firmy i  instytucje 
zaszczytnym tytułem Lidera 
Regionu. Wśród laureatów jest 
także kilka gmin z naszego po-
wiatu: Gmina Borkowice, Gmi-
na Klwów, Gmina Przysucha 
i Gmina Wieniawa.
Ideą ustanowienia nagrody 
była chęć uhonorowania twór-
ców sukcesów gospodarczych 
w bardzo różnych dziedzinach 
i obszarach działalności rynko-
wej. Warto pokazywać nie tyl-
ko autorów wielkich sukcesów 
gospodarczych liczonych mi-
lionowymi zyskami, czy przy-
chodami, ale też tych, którzy 
zdecydowali się być pioniera-
mi w  niszy rynkowej i  mozol-
nie konsekwentnie przecierają 
szlaki dla innych.
Nagradzane są też instytucje, 
samorządy i  organizacje, któ-
re pokazują, że można robić 
znacznie więcej dla lokalnej 
społeczności niż to, co wynika 
z  ich elementarnych obowiąz-
ków. Nagrodę odebrał Robert Fidos – Wójt Gminy Borkowice

WIZYTÓWKA REGIONU 
GMINA BORKOWICE
Gminą kieruje Robert Fidos 
i  już w  pierwszym roku spra-
wowania funkcji udanie prze-
prowadził reformę oświaty. 
Dzięki utworzeniu szkoły mu-
zycznej w  Ruszkowicach, sub-
wencja oświatowa dla Gminy 
wynosząca w  2010 roku zale-
dwie 3.1 mln złotych wzrosła 
do 4.1 mln złotych w 2014 r.
 – W  latach 2011-2014 samo-
rząd gminny wykonał zadania 
inwestycyjne o  wartości 10,5 
mln złotych, z  czego ponad 5 
mln to zewnętrzne środki kra-
jowe i  Unii Europejskiej. Naj-
większym naszym sukcesem 
jest utworzenie i rozwój pierw-
szej w  powiecie szkoły arty-
stycznej – szkoły muzycznej 
I  stopnia imienia Oskara Kol-
berga w  Ruszkowicach. Sło-
wa podziękowania za zgodną 
współpracę na rzecz rozwoju 
naszej małej ojczyzny, kieruję 
do współpracowników, rad-
nych, sołtysów oraz mieszkań-
ców wszystkich sołectw – mówi 
Robert Fidos, wójt Gminy Bor-
kowice.
Poza szkołą artystyczną, jedy-
ną w powiecie, są nowe boiska 
sportowe, place zabaw, przed-
szkole, drogi. Wspierana jest 
straż pożarna, oświata, sport.
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Nagrodę odebrał Witold Studziński, wójt gminy Nagrodę odebrał burmistrz Tadeusz Tomasik

Nagrodę odebrał Piotr Papis, wójt gminy

Szkoły wyremontowane i  wy-
posażone w  najnowocześniej-
sze pomoce i  urządzenia, boi-
ska ze sztuczną nawierzchnią. 
To wszystko w  jest w  Gminie 
Klwów, która zdobyła w naszym 
plebiscycie tytuł Lidera w  dzie-
dzinie edukacji.
Setki uczniów, świetna ka-
dra nauczycieli – jeden Zespół 
Szkół, jedna szkoła podstawowa 
i  przedszkole. Taka jest gminna 
oświata w  Klwowie, która nie 
tylko świetnie funkcjonuje, ale 
wciąż się rozwija.
W  gminie Klwów została zra-
cjonalizowana sieć szkolna. Są 
sukcesywnie przeprowadzane 
remonty, jak choćby w  Zespole 
Szkół Samorządowych, doposa-
żenie w  niezbędny sprzęt mie-

dzy innymi pracownie kompu-
terowe oraz tabor samochodowy 
– gimbus, bus do dowozu dzieci 
niepełnosprawnych.
Gmina zapewniła pełny i  kom-
pleksowy dostęp do infrastruk-
tury sportowej wszystkich 
mieszkańców. Zostały wybudo-
wane dwa wielofunkcyjne boi-
ska przy szkołach. Jedno z  nich 
jest w  Klwowie, a  drugie przy 
szkole w Kłudnie.
Jednak największy sukces w  in-
westycjach oświatowych, to no-
woczesna Hala Sportowej Arena 
Klwów. Gmina otrzymała oko-
ło 5 milionów dofinansowania. 
Z tych pieniędzy właśnie została 
wybudowana hala sportowa przy 
Zespole Szkół Samorządowych 
w Klwowie.

Wsparcie ze strony funduszy 
Unii Europejskiej, ale też roz-
sądne wydawanie publicznych 
pieniędzy – taka jest recepta na 
zadania, jakie realizuje Gmina 
Wieniawa.
Sprawy sportu i  kultury fizycz-
nej, a zwłaszcza inwestycji zwią-
zanych infrastrukturą publicz-
ną, traktowane są przez władze 
Gminy Wieniawa, jako propo-
zycja samorządu dla społeczno-

ści lokalnej. Jest to też szeroko 
rozumiana promocja gminy.
Najważniejszym źródłem finan-
sowania inwestycji są pieniądze 
z Unii Europejskiej, pochodzące 
miedzy innymi z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego i  Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.
 – Od wielu lat wspieramy sport. 
Celem naszych inwestycji jest 

udostępnienie dzieciom i  mło-
dzieży z  terenu gminy Wienia-
wa nowoczesnej infrastruktury 
sportowej w  celu aktywnego 
uprawiania sportu i  rozwoju fi-
zycznego pod okiem fachowców. 
Chcemy popularyzować aktyw-
ny styl życia, rodzinne zawody 
sportowe, weekendy ze sportem 
i  turystyką – mówi Witold Stu-
dziński, wójt Gminy Wieniawa.

Gmina i  Miasto Przysucha 
otrzymała lidera regionu w  ka-
tegorii gmina miejska – kultura
Przez cały 2014 rok obchodzi-
my w Polsce Rok Kolbergowski. 
Gdyby nie benedyktyńska pra-
ca Oskara Kolberga, najsłyn-
niejszego przysuszanina, któ-
ry cierpliwie zbierał, spisywał 

i gromadził wielki dorobek pol-
skiej kultury ludowej, dziś mniej 
wiedzielibyśmy o sile kulturowej 
naszego narodu.
 – Mamy okazję przypomnieć 
dokonania Oskara Kolberga. 
W  trakcie tegorocznych obcho-
dów o  naszym wielkim etno-
grafie mają okazję dowiedzieć 

się także inni. Organizowane co 
roku Dni Kolbergowskie mają 
utwierdzić, że folklor i  nieska-
żona kultura ludowa jest wciąż 
ważna i żywa w naszym regionie 
– mówi Tadeusz Tomasik, Bur-
mistrz Gminy i  Miasta Przysu-
cha

Honorowymi członkami ka-
pituły byli: prezes Rady Mi-
nistrów Ewa Kopacz oraz 
marszałek województwa ma-
zowieckiego Adam Struzik. 
Wśród patronów znaleźli się: 
poseł do Parlamentu Europej-
skiego Zbigniew Kuźmiuk, se-
nator Wojciech Skurkiewicz, 
poseł Radosław Witkowski, wi-
cemarszałek województwa ma-
zowieckiego Leszek Ruszczyk, 
Zbigniew Banaszkiewicz, wi-
ceprezes Agencji Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnictwa 
Zbigniew Banaszkiewicz, wice-

prezydent Radomia Krzysztof 
Ferensztajn, prezes Izby Prze-
mysłowo – Handlowej Zie-
mi Radomskiej Artur Około 
– Zubkowski, wiceprezes Izby 
Przemysłowo – Handlowej Zie-
mi Radomskiej Katarzyna Ow-
czarek, Kanclerz radomskiej 
loży Business Center Club, 
prezes Mazowieckiego Zrzesze-
nia Handlu, Przemysłu i Usług 
Robert Składowski i  dyrektor 
radomskiego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych An-
drzej Januszewicz.

KAPITUŁA I PATRONI KONKURSU

Klwów, Przysucha, Wieniawa wśród Liderów Regionu
Nagrodę Lidera Regionu zdobyło też 19 samorządów. Wręczenie nagród odbyło się w piątkowy wieczór 26 września 2014 r. w Sali Koncerto-
wej imienia Krzysztofa Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra Grandioso. Kilku-
set zaproszonych gości przywitał Stanisław Wróbel, redaktor naczelny „Echa Dnia”, który podziękował za honorowy patronat i życzliwość 
dla konkursu premier Ewie Kopacz.

GMINA KLWÓW WSPIERA OŚWIATĘ WIENIAWA SPORTOWA

OSKAR DLA PRZYSUCHY
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Festiwal siatkówki w Klwowie
Jeszcze na dobre nie prze-
brzmiały echa Mistrzostw 
Świata i  wspaniałego wy-
stępu reprezentacji Polski 
a  tymczasem fani spor-
tu w  regionie radomskim 
otrzymali kolejną dawkę 
siatkarskich emocji. Od 
piątku do niedzieli w  Ko-
zienicach, Starachowicach 
i  Klwowie, rozegrane zo-
stały Turnieje siatkarskie 
im. Jana Skorżyńskiego.
W  turnieju wzięły udział nastę-
pujące drużyny: mistrz Niemiec 
Berlin Recycling Volleys, Du-
kla Liberec drugi zespół Czech, 
Aich/Dob Posojilinica czołowa 
drużyna Austrii oraz gospodarze 
– Cerrad Czarni Radom.
 W niedzielę – 28 wrześ-
nia – Hala Sportowa Arena 
Klwów gościła znanych siatka-
rzy z różnych stron Europy. Ki-

bice mogli podziwiać zmagania 
wielu znakomitych sportowców. 
W  drużynie mistrza Niemiec 
wystąpili między innymi: Robert 
Kromm, Tomas Kmet, a  tak-
że Rob Bontje i  mistrz olimpij-
ski z  2008 roku Scott Touzin-
sky, w  teamie czeskim Adrain 
Patucha znany z  występów na 
polskich parkietach, natomiast 
w  składzie austriackim nasz ro-
dak Stanisław Wawrzyńczyk. 
Nie można również zapomnieć 
o  polskiej drużynie, w  której 
wystąpili między innymi Bar-
tosz Bołądź, Daniel Pliński oraz 
brązowi medaliści Mistrzostw 
Świata w Piłce Siatkowej – Dirk 
Wesphal i Lukas Kampa – uzna-
ny jako najlepszy rozgrywający 
Mistrzostw Świata 2014.
 Po tegorocznej wygranej 
naszych siatkarzy w  Mistrzo-
stwach Świata sport ten stał się 
bardzo popularny w  Polsce. 
Dowodem na to byli zgroma-

dzeni kibice w  Arenie Klwów, 
którzy ze zniecierpliwieniem 
wyczekiwali występu naszych 
siatkarzy. Pierwszy mecz roz-
począł się o godzinie 13.00. Ber-
lin Recycling Volleys, zwycię-
żył z  drużyną, która od sezonu 
2007/2008 nie schodzi z podium 
mistrzostw swojego kraju – Po-
sojilnicą Aich/Dob 3:0, czym 
potwierdził, iż nie przez przypa-
dek wywalczył pierwsze miejsce 
w  turnieju. Drugi mecz rozpo-
czął się o  15.00. Przeciwnikiem 
Cerradu Czarnych Radom była 
Dukla Liberec, która na swoim 
koncie posiada tytuł najlepszej 

klubowej drużyny Europy. Po-
nadto w  ostatnim sezonie Du-
kla wywalczyła srebrny medal 
mistrzostw Czech, co uznano 
za porażkę, dlatego do składu 
wprowadzono nowych zawod-
ników, aby odzyskać tytuł mi-
strzowski. Mimo dopingu zebra-
nych kibiców, Polacy przegrali 
z czeską drużyną 1:3, co spowo-
dowało, iż zdobyli drugie miej-
sce w  turnieju. Wynik ten nie 
wpłynął negatywnie na nastroje 
fanów piłki siatkowej, gdyż po 
zakończonym spotkaniu można 

było dostrzec uśmiechy na ich 
twarzach, a  tym samym stwier-
dzić, że miło spędzili niedzielne 
popołudnie.
 Po rozegranych meczach 
Wójt Gminy Klwów – Piotr Pa-
pis – wręczył najlepszym za-
wodnikom upominki, a  każda 
z  drużyn otrzymała pamiątko-
wą statuetkę. Ponadto Wójt po-
wiedział, że podpisał umowę na 
kolejne lata współpracy z Cerra-
dem Czarni Radom i  pożegnał 
się ze wszystkimi słowami: „Do 
zobaczenia za rok!”.
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Czas na podsumowanie
Informację o  realiza-
cji zadań inwestycyjnych 
w  2014 r. przedstawił 
Radzie Gminy i  Miasta 
Przysucha Wydział Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego i  Inwestycji Urzędu 
Gminy i Miasta. Radni na 
sesji 28 sierpnia br. infor-
mację przyjęli, wyrażając 
pozytywną ocenę wykona-
nia zadań inwestycyjnych, 
zaplanowanych w  budże-
cie gminy i  miasta na rok 
bieżący. W  usystematyzo-
wanej formie przedstawia-
my poniżej najważniejsze 
z nich.
1. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy.
Inwestycja w toku. Polega na za-
projektowaniu i  wybudowaniu 
wraz z  przyłączem kanalizacji 
sanitarnej do budynku, dosta-
wie, montażu i  uruchomieniu 
fabrycznie nowych przydomo-
wych biologicznych oczyszczal-
ni ścieków w  miejscowościach: 
Ruski Bród, Długa Brzezina, 
Smogorzów, Gaj, Gliniec, Dębi-
ny, Skrzyńsko, Kuźnica, Przysu-
cha – w ilości 27 szt. Planowane 
zakończenie prac 30.12.2014 r. 
Koszt inwestycji w  2014 r.: 320 
tys. zł.
2. Budowa wodociągu od miej-
scowości Długa Brzezina do 
miejscowości Hucisko wraz 

z miejscowością Hucisko.
Realizacja zadania dobiega 
końca. Wykonano komplek-
sowe roboty budowlane w  za-
kresie budowy wodociągu od 
miejscowości Długa Brzezina 
do miejscowości Hucisko wraz 
z  miejscowością Hucisko zlo-
kalizowanego w  pasie drogi po-
wiatowej oraz działkach prywat-
nych. Koszt inwestycji w 2014 r. 
to prawie 468 tys. zł.
3. Wykonanie projektu kanali-
zacji sanitarnej w  ul. Ogrodo-
wej w m. Janików.
Zadanie inwestycyjne w  trakcie 

realizacji. Polega na wykonaniu 
projektu budowlano – wyko-
nawczego i kosztorysowego wraz 
z  uzgodnieniami niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, łącznie z  materiałami do 
decyzji o  lokalizacji inwestycji 
celu publicznego i  materiałami 
do decyzji środowiskowej. Koszt 
zadania w 2014 r.: 40 tys. zł.
4. Opracowanie dokumentacji 
techniczno – kosztorysowej na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w m. Zbożenna.
Zadanie inwestycyjne w  trakcie 
realizacji. Polega na wykonaniu 
projektu budowlano – wyko-
nawczego i kosztorysowego wraz 
z  uzgodnieniami niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, łącznie z  materiałami do 
decyzji o  lokalizacji inwestycji 
celu publicznego i  materiała-
mi do decyzji środowiskowej 
i  uzgodnienia przebiegu trasy 
sieci z  właścicielami gruntów. 
Koszt inwestycji w  2014 r.: 84 
tys. zł.
5. Przebudowa drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w miej-
scowości Janików.
Zadanie w trakcie realizacji. Za-
danie polega na przebudowie 
drogi gminnej jednopasowej, 
dwukierunkowej o  łącznej dłu-
gości 440 m i  szerokości 4,5 m 
podbudowa z  kruszywa łama-
nego, nawierzchnia – warstwa 
ścieralna z  betonu asfaltowego 
o grubości 4 cm pobocza z kru-
szywa łamanego. Koszt zadania 
w 2014 r.: 150 tys. zł.

6. Przebudowa drogi gminnej 
Przysucha-Kozłowiec.
Zadanie inwestycyjne zakoń-
czone. Polegało na przebudowie 
drogi gminnej Przysucha – Ko-
złowiec, o łącznej długości ok. 2 
700 m, wykonaniu warstwy ście-
ralnej z betonu asfaltowego o gr. 
4 cm na szerokości drogi od 4,5 
m do 5,5 m, poboczy z kruszywa 
łamanego, podczyszczeniu ro-
wów. Koszt zadania w  2014 r.: 
650 tys. zł.
7. Przebudowa drogi gminnej 
Smogorzów-Gaj.
Inwestycja zakończona. Polega-
ła na przebudowie drogi gmin-
nej Smogorzów – Gaj, w tym na 
wykonaniu warstwy ścieralnej 

z  betonu asfaltowego na drodze 
jednopasowej, jednojezdniowej 
o łącznej długości 674 m i szero-
kości 4,0 m wraz z obustronny-
mi opaskami z  kruszywa łama-

nego, oczyszczeniu istniejących 
rowów. Koszt zadania w 2014 r.: 
156,1 tys. zł.
8. Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Janów.
Zadanie inwestycyjne zakoń-
czone. Polegało na przebudowie 
drogi gminnej zlokalizowanej 
w  Janowie, w  tym na wyko-
naniu ciągu pieszo-jezdnego, 
bez segregacji ruchu kołowego 
i  pieszego o  nawierzchni dro-
gi z  kostki betonowej o  łącznej 
długości 289 mb i zmiennej sze-
rokości od 3,0 m do 4,0 m, ogra-
niczeniu jezdni krawężnikami 
betonowymi, wyregulowaniu 
zaworów wodociągowych i  za-
montowaniu urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu. Koszt zadania 
w 2014 r. to ponad 128 tys. zł.
9. Przebudowa drogi gminnej 
w Pomykowie.
Zadanie inwestycyjne zakoń-
czone. Polegało na przebudowie 
drogi gminnej, w  tym na wyko-
naniu warstwy z  betonu asfal-
towego o  łącznej długości 680 
m i  szerokości 4,5 m wraz obu-
stronnymi opaskami z  kruszy-
wa łamanego oraz częściowym 
odwodnieniu za pomocą rowu 
drenarskiego na odcinku 400m 
i  regulacji studzienek kanaliza-
cyjnych i  zasuw. Koszt zadania 
w 2014 r.: 251 tys. zł.
10. Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Smogorzów.
Zadanie inwestycyjne zakoń-
czone. Polegało na przebudowie 
drogi gminnej jednopasowej, 
jednojezdniowej, w  tym na wy-
konaniu nawierzchni drogi z be-
tonu asfaltowego o  łącznej dłu-
gości 340,85 m i  szerokości 4,5 
m wraz z  obustronnymi opas-
kami z  kruszywa i  z  montażem 
znaków pionowych. Koszt zada-
nia w 2014 r.: 94,5 tys. zł.
11. Wykonanie projektu prze-
budowy ulicy Żytniej w  Przy-
susze.
Projekt jest wykonany. Zadanie 
polegało na wykonaniu opraco-
wania dokumentacji projekto-
wej dla przebudowy ulicy Żytniej 

w  Przysusze – drogi o  długoś-
ci około 170 m, o  nawierzchni 
z kostki betonowej oraz oczysz-
czenie rowów i przepustów pod 
zjazdami. Koszt zadania w 2014 
r.: 7 tys. zł.
12. Przebudowa drogi we-
wnętrznej na osiedlu przy ulicy 
Radomskiej.

Zadanie inwestycyjne zakończo-
ne. Obejmowało przebudowę 
ciągu pieszo – jezdnego, chodni-
ków, miejsc postojowych o łącz-
nej powierzchni do przebudo-
wy 1456 m2 wraz z  przebudową 
oświetlenia ulicznego. Ułożono 
nową nawierzchnię z  kostki be-
tonowej, wyregulowano studnie 
kanalizacji sanitarnej i  deszczo-
wej, wykonano montaż oznako-
wania pionowego. Koszt inwe-
stycji w 2014 r.: 138,1 tys. zł.
13. Przebudowa nawierzchni 
dróg gminnych w ulicach Prze-
mysłowa – Lubelska – Grodzka 
– Chopina w Przysusze.
Zadanie inwestycyjne zakończo-
ne. Obejmowało przebudowę 
nawierzchni ulic – dróg jedno-
pasowych, jednojezdniowych 
o  łącznej długości 681 m i  po-
wierzchni jezdni 4900m2 w  po-
staci wyrównania istniejących 
nawierzchni i  położeniu war-
stwy ścieralnej, regulacji studni 
i  studzienek kanalizacyjnych, 
zaworów wodociągowych i  te-
lekomunikacyjnych, częściową 
wymianę krawężników, przebu-
dowę zatok postojowych przy 
ulicach Grodzkiej i  Chopina 
oraz przebudowę skrzyżowania 
Chopina – Lubelska – Przemy-
słowa, malowaniu znaków po-
ziomych na jezdni. Koszt inwe-
stycji w 2014 r.: 308,5 tys. zł.
14. Wykonanie projektu prze-
budowy nawierzchni ulic Tar-

gowa – Skowyry w Przysusze.
Projekt jest wykonany. Zadanie 
obejmuje wykonanie opracowa-
nia dokumentacji projektowej 
dla przebudowy nawierzchni 
wymienionych ulic. Koszt zada-
nia w 2014 r.: 8 tys. zł.
15. Przebudowa powiązanych 
ze sobą funkcjonalnie ulic 
Warszawska i  Partyzantów 
w Przysusze.
Wykonano projekt budowlano 
– wykonawczy wraz z  niezbęd-
nymi uzgodnieniami. Uzyskano 
pozwolenie na budowę. Projekt 
zakłada przebudowę ul. War-
szawskiej (około 1900 m) oraz 
ul. Partyzantów (około 200 m), 
w  tym przebudowę nawierzchni 
ulic, budowę nowych i  przebu-
dowę istniejących chodników, 
budowę ciągu rowerowo – pie-
szego, miejsc parkingowych, 
oraz nowego i  przebudowę ist-
niejącego oświetlenia. Aktualnie 
trwają przygotowania procedury 
przetargowej. Planowany koszt 
inwestycji w 2014 r. to blisko 3,2 
mln zł.
16. Przebudowa ul. Poprzecz-
nej w Ruskim Brodzie.
Inwestycja zakończona. Obej-
mowała przebudowę ul. Po-
przecznej – drogi jednopaso-
wej, jednojezdniowej o  łącznej 
długości 315 mb i  szerokości 
4,0 m. Wyprofilowano istnieją-
cą nawierzchnię, ułożono pod-
budowę z  kruszywa łamanego, 
i  wykonaniu warstwy ścieralnej 
z  betonu asfaltowego oraz obu-
stronne opaski z kruszywa łama-
nego. Koszt inwestycji w 2014 r.: 
100 tys. zł.
17. Przebudowa ul. Krótkiej 
w Janikowie.
Inwestycja w  trakcie realizacji. 
Zadanie obejmuje remont ulicy 
Krótkiej w  miejscowości Jani-
ków polegający na wykonaniu 
warstwy wzmacniająco-wyrów-
nawczej z  tłucznia kamiennego, 
warstwy z  betonu asfaltowego 
oraz obustronnych poboczy 
z  kruszywa. Koszt inwestycji 
w 2014 r.: 70 tys. zł.
18. Budowa sali gimnastycznej 
przy Publicznym Gimnazjum 
w Przysusze wraz z  infrastruk-
turą techniczną.
Zadanie inwestycyjne zakończo-
ne. Zadanie obejmuje budowę 
sali gimnastycznej wraz z  infra-
strukturą techniczną i  wyposa-
żeniem, wybudowaniem łączni-
ka pomiędzy salą a  istniejącym 
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budynkiem szkoły, zagospoda-
rowaniem terenu wokół budyn-
ku.
Budowa hali sportowej to prio-
rytetowa inwestycja gminy 
w  2014 roku. Będzie to obiekt 
o  powierzchni użytkowej blisko 
1800 m2 z  wymiarami sali gim-
nastycznej: dł. 47,67 m, szer. 
27,76 m, wys. netto 9 – 11,45 
m. Całkowita powierzchnia 
zabudowy to 1916,36 m2, po-
wierzchnia placów i  chodników 
259,24 m2, dróg i parkingów 210 
m2. Hala będzie gotowa jeszcze 
w  tym roku. Koszt inwestycji 
w 2014 r. to blisko 4,342 mln zł.
19.Budowa linii napowietrznej 
oświetlenia drogowego od m. 
Skrzyńsko do m. Przysucha.
Zadanie inwestycyjne zakończo-
ne. Obejmowało wybudowanie 
linii napowietrznej oświetlenia 
drogowego od m. Skrzyńsko do 

Hala na Dzień Nauczyciela, 
Warszawska do przetargu
Dwie największe inwestycje za-
planowane do realizacji przez 
gminę Przysucha w  2014 roku: 
budowa hali sportowej przy 
Publicznym Gimnazjum i  prze-
budowa ulicy Warszawskiej 
w  Przysusze, mają swój wiel-
ki finał. Hala zostanie oddana 
do użytku 14 października br., 
w  Dzień Edukacji Narodowej, 
natomiast w najbliższych dniach 
zostanie ogłoszony przetarg na 
przebudowę ulicy Warszawskiej. 
Wartość pierwszej z  inwestycji 
to ponad 4 mln zł, drugiej ponad 
3 mln zł.
 – Czy taki wieli finał dla dwóch 
największych pod względem 
wartości i  zakresu prac inwe-
stycji cieszy? – pytamy Tadeu-
sza Tomasika Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Przysucha.
 – To oczywiste, że zrealizowanie 
zaplanowanego przedsięwzięcia 
daje poczucie satysfakcji. Taką 
czuję osobiście, tym bardziej, że 
są to inwestycje bardzo oczeki-
wane przez mieszkańców – mówi 
Tadeusz Tomasik Burmistrz 
Przysuchy. – O  wielkim finale 
możemy już mówić w  stosunku 
do hali sportowej, ponieważ jej 
oddanie do użytku planujemy 
odbyć 14 października, w Dzień 
Edukacji Narodowej. Tu ser-
decznie dziękuję wykonawcy, 
który wszystkie prace wykonał 
wcześniej, aniżeli zakładaliśmy 
w  chwili rozpoczęcia budowy. 

Dzięki temu, mam nadzieję, bę-
dzie to wyjątkowy prezent dla 
młodzieży, nauczycieli i  całej 
społeczności gminy i miasta. Co 
do drugiej inwestycji, przebudo-
wy ulicy Warszawskiej, ważnej 
zarówno pod względem wartości 
jak i  wagi dla mieszkańców, to 
też możemy dziś mówić o  pew-
nego rodzaju finale. Po bardzo 
skomplikowanej i  długotrwałej 
procedurze uzgodnień założeń 
projektu przebudowy ze służba-
mi energetycznymi, wodociągo-
wymi i  innymi, dopiero w  tym 
miesiącu otrzymaliśmy prawo-
mocne pozwolenie na budowę 
wydane przez starostę. Muszę 
podkreślić, że jest to zadanie 
o  wyjątkowo dużym zakresie 
robót. To w  skrócie przebudo-
wa ul. Warszawskiej od ulicy 
Szkolnej do Skrzyńska, wraz 
z powstaniem chodnika i ścieżki 
rowerowej, oczyszczeniem ro-
wów, zbudowaniem przepustów 
i  budową oświetlenia całej uli-
cy. Projekt zakłada też przebu-
dowę części ulicy Partyzantów 
i  placu przy szpitalu. Powsta-
nie więcej miejsc parkingowych 
i  diametralnie poprawi się stan 
bezpieczeństwa ciągu komuni-
kacyjnego, łączącego Przysuchę 
ze Skrzyńskiem. Zainstalowane 
będą elementy likwidujące barie-
ry dla osób niepełnosprawnych. 
Złożyliśmy wniosek o  dofinan-
sowanie inwestycji z Narodowe-

go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Mając pozwolenie 
na budowę już rozpoczynamy 
procedurę przetargową na wyło-
nienie wykonawcy robót. Inwe-
stycja zakończona będzie w 2015 
roku.
 – Pana zdaniem, gmina ma 
szansę na otrzymanie dofinan-
sowania tej inwestycji?
 – Pod koniec października po-
winny ukazać się listy rankingo-
we i już wtedy będziemy wiedzieć 
więcej. Ale istnieje możliwość 
zwiększenia szans na otrzyma-
nie dofinansowania. Otóż za-
proponowaliśmy współpracę 
powiatowi. Gmina zaoferowa-
ła dofinansowanie przebudo-
wy drogi powiatowej biegnącej 
przez Smogorzów, w  zamian 
oczekując dofinansowania ze 
strony powiatu przebudowy ul. 
Warszawskiej łącznie z  placem 
przed szpitalem powiatowym 
w  Przysusze. Taka współpraca 
na pewno wpłynęłaby na wyższą 
ocenę obu wniosków i  zwięk-
szyłaby szansę na pozyskanie 
dofinansowania środkami z tzw. 
„schetynówek” jednej i  drugiej 
inwestycji.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Hanna Jacobi

m. Przysucha na 14. słupowych 
stanowisk linii napowietrznej 
oświetlenia drogowego, zabu-
dowę 14 szt. opraw sodowych 
oświetlenia drogowego na 
w/w słupach, budowę linii napo-
wietrznej izolowanej oświetlenia 
drogowego o  długości 560 mb. 
Koszt zadania w 2014 r.: 69 tys. 
zł.
20. Budowa studni rezerwowej 
dla Przysuchy.
Inwestycja w  trakcie realiza-
cji. Obejmuje zaprojektowanie 
i  wybudowanie (odwiercenie) 
studni głębinowej rezerwowej 
dla ujęcia wody w  Przysusze na 
działkach położonych pomię-
dzy ulicami Targowa, Zielona 
i Ludwika Skowyry, w  tym spo-
rządzenie projektu robót geolo-
gicznych na wykonanie studni, 
wybudowanie (odwiercenie) ot-
woru o  głębokości 140 metrów 

i wydajności eksploatacyjnej nie 
mniejszej niż studnia podstawo-
wa, wykonanie obudowy studni 
oraz prace laboratoryjne. Koszt 
zadania w 2014 r.: 300 tys. zł.
21. Opracowanie koncepcji za-
gospodarowania Placu 3 Maja 
w Przysusze.
Zadanie w trakcie realizacji Kon-
cepcja zagospodarowania Placu 
3 Maja w  Przysusze powinna 
dotyczyć możliwości przebu-
dowy placu z  uwzględnieniem 
elementów podnoszących este-
tykę oraz funkcjonalność placu 
(alejki parkowe z  ławeczkami 
i  oświetleniem, ciągi pieszo – 
jezdne, chodniki z kostki bruko-
wej), możliwość zabudowy nie-
wielkich obiektów budowlanych 
wznoszonych w  ramach zago-
spodarowania terenu, w  tym 
obiektów kultu religijnego, po-
mnika Orła Białego, obiektów 
architektury ogrodowej, Koszt 
zadania w 2014 r.: 7 tys. zł.
22. Przebudowa świetlicy wiej-
skiej w Glińcu.
Zadanie inwestycyjne zakoń-
czone. Obejmowało roboty bu-
dowlane wewnątrz budynku 
świetlicy, demontaż istniejącej 
w  budynku instalacji elektrycz-
nej i  wod.-kan. i  wykonanie 
w  ich miejsce nowych instalacji 
elektrycznych i wod.-kan. Koszt 

zadania w 2014 r.: 123 tys. zł.
23. Modernizacja świetlicy 
wiejskiej wraz z  zagospodaro-
waniem terenu w miejscowości 
Zbożenna.
Zadanie inwestycyjne zakończo-
ne. Obejmowało modernizację 
świetlicy wraz z zagospodarowa-
niem terenu, zmianę konstrukcji 
dachu i  remont budynku świet-
licy, w  tym remont instalacji 
elektrycznej. Ponadto budowę 
miejsc parkingowych i  ciągów 
pieszych z  kostki brukowej, 
boiska wielofunkcyjnego o  na-
wierzchni poliuretanowej wraz 
z  wyposażeniem i  placu zabaw 
o  nawierzchni bezpiecznej wraz 
z  wyposażeniem, budowę ogro-

dzenia. Koszt zadania w 2014 r. 
to blisko 609 tys. zł.
24. Budowa boiska piłkarskie-
go w Beźniku.
Realizacja zadania rozpoczęta. 
Decyzja o  lokalizacji inwestycji 
celu publicznego została prze-
kazana do Wydziału Mienia 
Komunalnego w  celu przepro-
wadzenia procedury przejęcia 
działek od Agencji Nierucho-
mości Skarbu Państwa. Projekt 
przewiduje budowę boiska pił-
karskiego o nawierzchni trawia-
stej i  wymiarach: długość 36 m 
i  szerokości 60 m. Koszt inwe-
stycji w 2014 r.: 24 tys. zł.
Łączna wartość inwestycji 
w tym roku to blisko 10 milio-
nów złotych.
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OKIEM Z WICHROWEGO WZGÓRZA Polemika

ODMIENNE POSTRZEGANIE RZECZYWISTOŚCI
Na wstępie deklaracja: tak, jak 
kandydat na funkcję burmistrza 
p. Leopold Jacenty Modrzecki, 
tak też i  ja deklaruję, że w  pre-
zentowaniu stanowiska w  tym 
sporze, ten tekst jest moim ostat-
nim tekstem. Podejmuję pole-
mikę z  kandydatem w  związku 
z tekstem, który opublikował on 
w 7/327 numerze Ziemi Przysu-
skiej. Jego wypowiedź nie może 
być pozostawiona sama sobie. 
A zatem przejdźmy do meritum. 
Przyjmę w  tej polemice metodę 
analizy tekstu mojego adwer-
sarza, odniesienia się do tego, 
o czym napisał.

1. Moja opinia odnosiła 
się par excellence do wywiadu 
udzielonego przez kandydata 
p. Jarosławowi Bednarskiemu 
z Ziemi Przysuskiej.

2. Nie przypuściłem zma-
sowanego ataku na kandydata. 
Pisałem adekwatnie do tego, 
o  czym mówił kandydat w  wy-
wiadzie.

3. Nie konfabulowałem, 
pisałem bez swady i  bez uprze-
dzeń. Nie pisałem o kandydacie, 
lecz o  tym, co było treścią jego 
wypowiedzi.

4. Kandydat napisał: „ 
...nie wypowiedziałem ani jed-
nego zdania dezawuującego 
dokonania obecnych władz...” 
A czym są zapowiadane zmiany, 
jak nie dezawuowaniem istnie-
jącego dotychczas stanu rzeczy, 
niedostrzeganiem tego, co suk-
cesywnie zmienia wizerunek 
miasta? Przecież dobrego się nie 
zmienia. To logiczne.

5. Kandydat napisał: „...że 
po minionych 25 latach trudno 
uznać mieszkańców miasta za 
beneficjentów przemian spo-
łecznych... „Czyżby?! To jest pu-
sty frazes. Jeżeli jest to napisane 
z pozycji oponenta politycznego, 
to jest to uprawnione. Ale, jeżeli 
napisano to z pozycji osobistego 
oglądu rzeczywistości, to po-
strzegamy widać dwa odmienne 
światy w  jakich jest i  egzystuje 
Przysucha.

6. Podtrzymuję tezę: kan-
dydat przejawia złą wolę nie do-
strzegając zachodzących zmian 
w  obliczu miasta. To, co wyda-
rzyło się w  Przysusze w  okresie 
przemian to jest właśnie bene-
ficjum jej mieszkańców. Pamię-
tam tamten czas i  jak wówczas 
wyglądała Przysucha / o pamięci 
dalej w  tekście /. Nie wiem, jak 
długo kandydat mieszka w mie-
ście – w czasie kiedy pierwotnie 
tu mieszkałem nie było niko-
go o  nazwisku Modrzecki. Czy 
zachodzące zmiany całkowicie 
satysfakcjonują zamieszkałe tu 

społeczeństwo ? Nie! Przywołuję 
wszelako w tym miejscu ponow-
nie „miarkę krawca...” Kandydat 
pisze, że” ...nie odniósł się do ja-
kichkolwiek sukcesów, osiągnięć 
czy dokonań, które .. prezentuje 
Informator Przysuchy”. No więc 
są, czy nie ma zmian na lepsze ? 
Trzeba się na coś zdecydować!

7. Kandydat zarzuca mi 
nieetyczność. Pierwszy raz w ży-
ciu spotykam się z  takim zarzu-
tem. Wychowany zostałem wg 
przykazań dekalogu i staram się 
postępować zgodnie z jego zapi-
sami. Znam pojęcie wrażliwości 
i  nie mógłbym pozwolić sobie 
na urażenie kogoś. Nie ograni-
czyłem Czytelnikom możliwości 
zapoznania się ze stanowiskiem 
adwersarza.

8. Zapewniam kandydata, 
że każda władza obejmuje rządy 
z  intencją dokonywania zmian 
na lepsze / inną sprawą jest re-
alizacja tych intencji /, stara się 
rządzić wg przyjętego przez sie-
bie imperatywu /odwołam się 
tu do imperatywu kategorycz-
nego Emmanuela Kanta /. Pisze 
kandydat o  marazmie i  zastoju 
w  naszym mieście. To jest zwy-
kła retoryka! Przecież to nie jest 
prawda. Chyba, że oczekiwania 
kandydata związane są z  rewo-
lucyjnymi zmianami Przysuchy. 
One tu nie nastąpią. Rewolucje 
już były. Znamy ich skutki – nie 
wyszły one nam na dobre.

9. Kandydat pisze o  exso-
dusie młodych ludzi z Przysuchy 
przypisując winę za to obecnym 
władzom miasta. To jest zwykła 
demagogia. Wyjazd młodzieży 
za granicę jest zjawiskiem nie-
korzystnym i  występuje w  całej 
Polsce. Dla niektórych motywa-
cją jest brak perspektyw na życie 
w kraju /nie tylko w Przysusze/. 
Ich wizja życia niekoniecznie 
musi być związana z Polską. Nie-
którzy myślą: „ gdzie chleb, tam 
ojczyzna”. Czynnikiem decydu-
jącym o  postępowaniu młodych 
ludzi są warunki bytowania. Zja-
wisko exodusu kładzie się cie-
niem na polityce władz central-
nych naszego kraju. Przysucha 
nie jest enklawą niedostatku na 
obszarze otaczającego ją wokoło 
powszechnego dobra.

10. W  dalszych wywodach 
przechodzi kandydat do po-
tknięć dawnych władz powiatu 
i  sukcesów obecnej ekipy. Nie 
mam kompetencji, aby odnieść 
się do dawnej przeszłości – nie 
było mnie tu. Moje postrzeganie 
sytuacji miasta mieści się w okre-
sie 20 lat po wojnie i  ostatnich 
10 lat. W tym fragmencie tekstu 
kandydata pojawiają się milio-
ny, procenty. Następuje coś, co 
nazywa się chwalbą. Pojawiają 
się pytania i udzielane są odpo-
wiedzi. Są to pytania o  z  góry 
założonej tezie: „ powiat zrobił 

wiele, miasto zrobiło niewiele”. 
Jako zwykły obywatel, miesz-
kaniec Przysuchy, nie pojmuję 
skąd bierze się skłonność władz 
powiatowych do konfrontowa-
nia się z gminno-miejską władzą 
samorządową. Pojawia się pyta-
nie czy Przysucha nie jest dzie-
ckiem powiatu, czy jest gorszym 
dzieckiem w  rodzinnej groma-
dzie? Jeżeli podstawą konfliktu 
/mówmy wprost /jest polityka, 
to nie znajdzie się tu wektor do 
efektywnego, wspólnego działa-
nia.

11. Nie deprecjonuję do-
konań Starostwa Powiatowego, 
mam oczy, widzę je /napiszę 
o  tym i  o  przyszłych wyborach 
w  oddzielnym tekście /. Nie ma 
we mnie skłonności do nego-
wania efektów czyjejś pracy dla 
samej negacji. Ale skoro kan-
dydat szeroko opisuje sukcesy 
powiatu / one są ! / to powiem, 
że realizacja żądań, przyjętych 
przez radę powiatu, jest treścią 
istnienia tego organu władzy sa-
morządowej. Uznajmy tę tezę za 
właściwą. Bo cóż ma robić wła-
dza, każda władza w  państwie? 
Ma permanentnie poprawiać 
warunki życia obywateli. To jest 
kanon. W  tym passusie o  do-
konaniach powiatu jest chaos, 
galop, stawianie się na coko-
le. Potrzebny jest umiar w  tym 
obrazowaniu rzeczywistości /
warto przywołać tu Arystotele-
sa/.

12. Kandydat ulega złudze-
niu na radykalne zmiany sytua-
cji miasta z chwilą kiedy zostanie 
burmistrzem. Powracam zatem 
do ograniczeń, które on pomija. 
Nie dajmy się na to nabrać. Po-
służę się tu truizmem: człowiek 
dąży stale do poprawy warun-
ków życia, pragnie zmieniać go 
na lepsze. Ale w  tym dążeniu 
podlega pewnym, obiektyw-
nym ograniczeniom. Dokonuje 
zatem zmian na miarę swoich 
możliwości. W  Przysusze nie 
ziści się wezwanie Adama Mi-
ckiewicza wyrażone w „Odzie do 
młodości”’. Nie wylecimy ponad 
poziomy. Ale naszym obowiąz-
kiem jest, aby dążyć do tego.

13. Mam w  sobie wiarę, że 
można zrobić wiele dla miasta. 
Mam też jego wizję. Moja wia-
ra koresponduje z  dotychczaso-
wymi osiągnięciami – są one jej 
fundamentem. Pisze kandydat 
o  niekorzystnych trendach?!, 
z  jednoczesnym deklarowaniem 
ich odwrócenia. Czy Przysuchę 
ogarnia regres ?

14. Następne zdania są wy-
pomnieniem mi starości. Alu-
zyjnie, oczywiście. Tu się kandy-
dat zagalopował – niegodne to 
człowieka o  jego statusie. Fakt, 
jestem starszym człowiekiem, 
nie przekreśla to moich zdolno-
ści mentalnych, intelektualnych. 

Nie jestem pozbawiony pamięci 
/udowodniłem to w moim pisa-
niu/. Żyję dość długo
 / dzięki Bogu/ i pamiętam prze-
szłość, uczestniczę w  teraźniej-
szości i  nie mam lęku przed 
przyszłością. Starzy ludzie też 
akceptują zmiany na lepsze – 
mają rozum. Żywię nadzieję 
i  szczerze życzę kandydatowi, 
aby dożył do miłej mu starości.

15. Dalsza argumentacja 
kandydata nie ma nic wspólnego 
z  moim tekstem. Przedstawione 
przykłady miast: Mszczonowa 
i  Bałtowa są chybione. Porów-
nywać można tylko to, co jest 
porównywalne, a więc wszystkie 
uwarunkowania w  jakich przy-
szło żyć mieszkańcom miast. 
A są one różne. Nie zarzucałem 
kandydatowi kłamstwa – nie 
używam tego terminu w  sto-
sunkach z  ludźmi. Nie miałem 
nawet do tego podstaw. Proszę 
uważnie przeczytać mój tekst.

16. Nie oczekiwałem od 
kandydata pochwał dla obecne-
go burmistrza. To jest oczywiste.

17. Negatywny stosunek do 
tego, co jest / mimo wszystko 
/ rozwojem miasta, a  co zosta-
ło wyrażone publicznie, uznaję 
za brak lokalnego patriotyzmu. 
Pozostańmy przy własnych sta-
nowiskach. Jestem lokalnym pa-
triotą Przysuchy i  będę stawał 
w  jej obronie. Nie mam, oczy-
wiście, monopolu na ten patrio-
tyzm. Wyraziłem go w  swoistej 
inwokacji do naszego miasta, 
napisanej z okazji 50-tej roczni-
cy przywrócenia po wojnie praw 
miejskich Przysusze. Oto jej 
ostatnia zwrotka:
Dla żyjących tutaj ludzi
Tyś jest jak mała ojczyzna
Twe ulice każdy kamień
To jest nasza ojcowizna
To jest mój do niej stosunek 
i tak już z nim pozostanę.

18. Nie chwaliłem burmi-
strza w moim tekście. Myślę, że 
on poczułby się z  tym źle. Wy-
raziłem natomiast moje postrze-
ganie otaczającej mnie rzeczy-
wistości, starałem się odnieść 
do tego, co zostało wykonane. 
Jeszcze raz podkreślam, że nie 

pisałem na żadne zamówienie 
polityczne, mało, prosiłem p. re-
daktorkę Hannę Jacobi o  opub-
likowanie mojego tekstu. Mam 
powody, aby być daleko od ser-
wilizmu względem obecnej wła-
dzy. Ale nie pozbawia mnie to 
uczciwego patrzenia na kształto-
wanie się miasta, na jego ogląd 
wg własnego sumienia. Nie 
przyjaźnię się z  burmistrzem, 
nie jestem „zaprzyjaźnioną’’ 
jego osobą. Dzieli nas dystans 
jego statusu. Mam wszelako sza-
cunek dla tego człowieka. On 
na niego zasługuje. Nie jestem 
w  tym odosobniony. Wyrażam 
się o  tym w  dostępny mi spo-
sób. Moje relacje z nim wynikają 
z  tego, co robię i  co, być może, 
służy mieszkańcom Przysuchy, 
co utrwala jej obraz dla obec-
nych i  przyszłych pokoleń jej 
mieszkańców.

 W  życiu jest tak, że aby 
przewodzić jakiemuś środowi-
sku społecznemu, nie wystarczy 
prowadzić zebrania, pilnować 
porządku obrad, wyznaczać na 
nich jakieś cele. Trzeba dotknąć 
materii życia, spotkać się z prob-
lemami, mieć umiejętność roz-
wiązywania ich w realnym życiu, 
tkwić w  nich każdego dnia. Do 
tego są potrzebne specyficzne 
właściwości człowieka. Platon 
pisał: jeden człowiek ma przy-
rodzoną domieszkę ziemi, drugi 
ma domieszkę gliny, trzeci ma 
domieszkę brązu, inny ma do-
mieszkę srebra, jeszcze inny ma 
domieszkę złota i tylko on może 
rządzić państwem.
To co napisałem nie czyniłem 
z wrogich pozycji. Nie znam bli-
żej kandydata, nie rozmawiałem 
z  nim, mój spór z  nim ma cha-
rakter merytoryczny, a  nie po-
lityczny czy ideologiczny. Jego 
osią jest nasze miasto. Nie mam 
wątpliwości, że kandydat ma za 
sobą doświadczenie życiowe, 
określony dorobek, ma status 
szanowanego człowieka. Jestem 
o  tym przekonany. Nie znaczy 
to jednak, że nie możemy się 
różnić w  postrzeganiu otaczają-
cej nas rzeczywistości i  wyrażać 
tego publicznie.

Pozostaję z należnym szacunkiem
Edward Pawlik
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G M I N A K L W Ó W

Klwów wita
� Papryka i inne warzywa, to Ÿród³o bogactwa gminy. Ale mieszkañcy patrz¹ w przysz³oœæ i staraj¹ siê rozwijaæ swoj¹ gminê

- W naszej gminie warto zamieszkaæ - mówi¹ mieszkañcy gminy Klwów.

Najlepszym dowodem s¹ liczne

inwestycje zrealizowane w ostatnich

latach. W ostatnim czasie zbudowa-

no wiele nowych dróg, s¹ wodoci¹gi

w ca³ej gminie oraz nowoczesna

oczyszczalnia œcieków wraz z sieci¹

kanalizacyjn¹. Zarówno uczniowie,

jak i mieszkañcy mog¹ korzystaæ

z licznych obiektów sportowych.

Nie zawsze Klwów wygl¹da³

tak, jak dziœ. Jako miasto Klwów

zosta³ za³o¿ony w 1413 roku na

mocy przywileju króla W³adys³awa

Jagie³³y.

Dziœ symbolem i bogactwem

Gminy Klwów jest papryka. Uprawa

tego w³aœnie warzywa, a tak¿e wa-

rzyw, jak sa³ata, r zodkiewka,

kapusta pekiñska, brukselka - to

wszystko przyczyni³o siê w ostat-

nich latach do stabilizacji material-

nej mieszkañców.

SILNE ROLNICTWO

Gmina Klwów wraz z oœcienny-

mi gminami tworzy zag³êbie papry-

kowe Polski. Gmina s³ynie równie¿

z organizowanego co roku w po³o-

wie sierpnia Œwiêta Papryki. Uro-

czystoœæ ta ka¿dorazowo przyci¹ga

tysi¹ce widzów. Do licz¹cego kilka-

set mieszkañców Klwowa przyby-

wa ostatnio coraz wiêcej widzów,

a tegoroczny koncert zespo³ów

Disco polo zgromadzi³ na stadionie

blisko 25 tysiêcy widzów! Dorocz-

ne œwiêto jest okazj¹ nie tylko do

wspania³ej zabawy, ale równie¿ do

integracji mieszkañców.

Kariera papryki w gminie roz-

poczê³a siê prawie 30 lat temu.

Z roku na rok w gminie przybywa-

³o tuneli i nowych plantatorów.

Dlatego te¿, na skutek bardzo du-

¿ej produkcji tego warzywa, gmi-

na Klwów znalaz³a siê w „papry-

kowym zag³êbiu”. To w³aœnie z te-

go obszaru pochodzi oko³o 80

procent krajowej produkcji tego

smacznego warzywa. Od tamtej

pory papryka sta³a siê jednym

z najczêœciej spo¿ywanych w Pol-

sce warzyw - to przede wszystkim

skarbnica witamin. W samej gmi-

nie Klwów paprykê uprawia siê o-

becnie w kilkuset gospodars-

twach, gdzie jest kilka tysiêcy tu-

neli foliowych.

¯¥DANIA W BRUKSELI

Polscy rolnicy, tak¿e z Klwowa,

protestowali przeciwko niskim

stawkom na warzywa za brak eks-

portu na Wschód.

Oko³o 200 przedstawicieli izb

rolniczych oraz producentów owo-

ców i warzyw protestowa³o w Bruk-

seli przed siedzib¹ Komisji Euro-

pejskiej oraz Parlamentu Europejs-

kiego przeciwko zaproponowanym

przez Komisjê Europejsk¹ zasadom

wyp³acania rekompensat za straty

poniesione w zwi¹zku z rosyjskim

embargiem na produkty rolno-spo-

¿ywcze z UE.

W proteœcie zorganizowanym

przez Krajow¹ Radê Izb Rolniczych

wziêli udzia³ przedstawiciele woje-

wódzkich izb rolniczych z ca³ej Pol-

ski, tak¿e przedstawiciele Zwi¹zku

Producentów Papryki Polskiej

z Wójtem Gminy Klwów, Piotrem

Papisem.

ZAPRASZAJ¥ DO KLWOWA

Dwa witacze stanê³y przy wjeŸ-

dzie do Klwowa na najwa¿niejszych

drogach, jakie przecinaj¹ Klwów:

drodze krajowej numer 48 i drodze

wojewódzkiej 724.

Tablice s¹ doskona³¹ promocj¹

gminy i samego Klwowa. Na wita-

czach jest napis „Gmina Klwów” o-

raz du¿e logo produktu regionalne-

go - papryki i napis, ¿e jesteœmy

w zag³êbiu paprykowym. Witacze

zosta³y zamontowane przy wjeŸ-

dzie i wyjeŸdzie z gminy Klwów,

którymi przeje¿d¿a wielu turystów.

- Widz¹c paprykê na witaczach

i napis „Zag³êbie paprykowe” kie-

rowcy bêd¹ kojarzyæ nasz¹ gminê

z tym produktem regionalnym. My

wiemy, ¿e mamy doskona³¹ papry-

kê, dobrze wiêc, by o niej dowie-

dzieli siê te¿ i przyjezdni - mówi

Piotr Papis, wójt Klwowa.

Turystyka jest rozwijaj¹c¹ siê

dziedzin¹ przedsiêbiorczoœci. Dlatego

oferta turystyczna powinna trafiæ do

najszerszego grona odbiorców zw³a-

szcza z terenów miejskich. Stanowi

ona odpowiedŸ na zapotrzebowanie

mieszkañców miast na zdrow¹ ¿yw-

noœæ oraz odpoczynek w zacisznych

miejscach. Akurat w gminie Klwów

jest produkowanych jest wiele gatun-

ków papryki. Dodatkowo ko³a gospo-

dyñ wiejskich i Stowarzyszenie „Gmi-

na Klwów - Wspólne Marzenia” pra-

cuj¹ nad recepturami i przepisami ku-

linarnymi z wykorzystaniem dobra

naturalnego jakim jest papryka.

LEPSZE DROGI

Wiêkszoœæ dróg na terenie gminy

zosta³a przebudowana. W samym

Klwowie powsta³y dwie „schetynówki”,

tworz¹c w ten sposób obwodnicê miej-

scowoœci. Ponadto ka¿dego roku na

bie¿¹co remontowane s¹ drogi na tere-

nie gminy. Aby poprawiæ bezpieczeñs-

two pieszych, wzd³u¿ drogi krajowej nr

48 przebiegaj¹cej przez Klwów, wybu-

dowano chodniki. Trwa ca³kowita prze-

budowa drogi wojewódzkiej numer

727, która przecina gminê.

KOLOROWE PRZEDSZKOLE

W gminie ca³kowicie zosta³ roz-

wi¹zany problem przedszkoli, gdy

zosta³o otwarte nowe przedszkole

w Klwowie, które zapewnia dostêp

do wychowania przedszkolnego

wszystkim chêtnym dzieciom z te-

renu gminy. Na budowê przedszko-

la gmina otrzyma³a dotacjê w wyni-

ku wygrania konkursu, w wysoko-

œci oko³o 900 tys. z³otych. Dziêki

temu wsparciu mo¿na by³o prze-

prowadziæ kompleksowy remont

zrujnowanego budynku i dostoso-

waæ go do potrzeb przedszkola.

POMOC OŒWIACIE

W gminie Klwów zosta³a zracjo-

nalizowana sieæ szkolna i zlikwidowa-

na jedna ma³a szko³a. S¹ sukcesywnie

przeprowadzane remonty pozosta-

³ych, doposa¿enie w niezbêdny sprzêt

m.in. pracownie komputerowe oraz

zupe³nie nowy tabor samochodowy -

gimbus, bus do dowozu dzieci nie-

pe³nosprawnych. Uzyskanie dofinan-

sowania na dokoñczenie tych remon-

tów - ok. 2 milionów z³otych.

Samorz¹d gminy pomaga w or-

ganizacji wypoczynku letniego dla

wszystkich uczniów. Dzieci i m³o-

dzie¿ ponosz¹ symboliczn¹ odp³at-

noœæ za wypoczynek.

NOWE CENTRUM

Piêknie siê prezentuje po mo-

dernizacji plac Konstantego Œwi-

dziñskiego jest jedyn¹, ale nieupo-

rz¹dkowan¹ na razie oaz¹ zieleni

w Klwowie. Teraz jest to ³adne miej-

sce, gdzie mog¹ spotykaæ siê mie-

szkañcy Klwowa na spacerach. Zo-

sta³a te¿ zbudowana fontanna. Pro-

jekt jest bardzo nowoczesny: po-

zwoli³ utrzymaæ charakter placu

i jednoczeœnie wyeksponowaæ jego

najlepsze elementy.

W³adze gminy otrzyma³y dofi-

nansowanie na przebudowê parku -

420 tysiêcy z³otych z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OCZYSZCZALNIA

I KANALIZACJA

O samej budowie oczyszczalni

w Klwowie dyskutowano przez kil-

kanaœcie lat, ale zabrak³o konkret-

nej decyzji, by zmierzyæ siê z tym

problemem. A jednak oczyszczal-

nia powsta³a i to szybko.

W Klwowskiej Woli, za dawn¹

Spó³dzielni¹ Kó³ek Rolniczych, sto-

j¹ gotowe obiekty oczyszczalni.

Przy oczyszczalni s¹ gotowe reak-

tory. Teren zosta³ uporz¹dkowany,

ogrodzony.

By oczyszczalnia mog³a opra-

cowaæ, zosta³a zbudowana kanali-

Urz¹d Gminy Klwów

ul. Opoczyñska 35

26 – 415 Klwów

tel./fax: 48-67-10-010

www.klwow.pl

ug@klwow.pl

� Piotr Papis, Wójt Gminy Klwów

� Nowe przedszkole w Klwowie, œwietnie wyposa¿one, jest miejscem, gdzie dzieci chêtnie przychodz¹ na zajêcia.

� Kompleks boisk zosta³ zbudowany przy Zespole Szkó³ Samorz¹dowych imienia Lotników Polskich. � Nowoczesny stadion s³u¿y wszystkim mieszkañcom.

� Œwietnie wyposa¿ona biblioteka znalaz³a nowe miejsce w sali Areny Klwów.

� StowarzyszenieBabskaRzeczpospolita, jakiedzia³awKlwowie.Tuprzychodz¹aktywnepanie,æwicz¹,graj¹wsiatkówkê. � Tysi¹ce ludzi przyje¿d¿a co roku na najwiêksze œwiêto w gminie - Œwiêto Papryki.
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� Papryka i inne warzywa, to Ÿród³o bogactwa gminy. Ale mieszkañcy patrz¹ w przysz³oœæ i staraj¹ siê rozwijaæ swoj¹ gminê

- W naszej gminie warto zamieszkaæ - mówi¹ mieszkañcy gminy Klwów.
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no wiele nowych dróg, s¹ wodoci¹gi
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Nie zawsze Klwów wygl¹da³

tak, jak dziœ. Jako miasto Klwów

zosta³ za³o¿ony w 1413 roku na

mocy przywileju króla W³adys³awa

Jagie³³y.

Dziœ symbolem i bogactwem

Gminy Klwów jest papryka. Uprawa

tego w³aœnie warzywa, a tak¿e wa-

rzyw, jak sa³ata, r zodkiewka,

kapusta pekiñska, brukselka - to

wszystko przyczyni³o siê w ostat-

nich latach do stabilizacji material-

nej mieszkañców.

SILNE ROLNICTWO

Gmina Klwów wraz z oœcienny-

mi gminami tworzy zag³êbie papry-

kowe Polski. Gmina s³ynie równie¿

z organizowanego co roku w po³o-

wie sierpnia Œwiêta Papryki. Uro-

czystoœæ ta ka¿dorazowo przyci¹ga

tysi¹ce widzów. Do licz¹cego kilka-

set mieszkañców Klwowa przyby-

wa ostatnio coraz wiêcej widzów,

a tegoroczny koncert zespo³ów

Disco polo zgromadzi³ na stadionie

blisko 25 tysiêcy widzów! Dorocz-

ne œwiêto jest okazj¹ nie tylko do

wspania³ej zabawy, ale równie¿ do

integracji mieszkañców.

Kariera papryki w gminie roz-

poczê³a siê prawie 30 lat temu.

Z roku na rok w gminie przybywa-

³o tuneli i nowych plantatorów.

Dlatego te¿, na skutek bardzo du-

¿ej produkcji tego warzywa, gmi-

na Klwów znalaz³a siê w „papry-

kowym zag³êbiu”. To w³aœnie z te-

go obszaru pochodzi oko³o 80

procent krajowej produkcji tego

smacznego warzywa. Od tamtej

pory papryka sta³a siê jednym

z najczêœciej spo¿ywanych w Pol-

sce warzyw - to przede wszystkim

skarbnica witamin. W samej gmi-

nie Klwów paprykê uprawia siê o-

becnie w kilkuset gospodars-

twach, gdzie jest kilka tysiêcy tu-

neli foliowych.

¯¥DANIA W BRUKSELI

Polscy rolnicy, tak¿e z Klwowa,

protestowali przeciwko niskim

stawkom na warzywa za brak eks-

portu na Wschód.

Oko³o 200 przedstawicieli izb

rolniczych oraz producentów owo-

ców i warzyw protestowa³o w Bruk-

seli przed siedzib¹ Komisji Euro-

pejskiej oraz Parlamentu Europejs-

kiego przeciwko zaproponowanym

przez Komisjê Europejsk¹ zasadom

wyp³acania rekompensat za straty

poniesione w zwi¹zku z rosyjskim

embargiem na produkty rolno-spo-

¿ywcze z UE.

W proteœcie zorganizowanym

przez Krajow¹ Radê Izb Rolniczych

wziêli udzia³ przedstawiciele woje-

wódzkich izb rolniczych z ca³ej Pol-

ski, tak¿e przedstawiciele Zwi¹zku

Producentów Papryki Polskiej

z Wójtem Gminy Klwów, Piotrem

Papisem.

ZAPRASZAJ¥ DO KLWOWA

Dwa witacze stanê³y przy wjeŸ-

dzie do Klwowa na najwa¿niejszych

drogach, jakie przecinaj¹ Klwów:

drodze krajowej numer 48 i drodze

wojewódzkiej 724.

Tablice s¹ doskona³¹ promocj¹

gminy i samego Klwowa. Na wita-

czach jest napis „Gmina Klwów” o-

raz du¿e logo produktu regionalne-

go - papryki i napis, ¿e jesteœmy

w zag³êbiu paprykowym. Witacze

zosta³y zamontowane przy wjeŸ-

dzie i wyjeŸdzie z gminy Klwów,

którymi przeje¿d¿a wielu turystów.

- Widz¹c paprykê na witaczach

i napis „Zag³êbie paprykowe” kie-

rowcy bêd¹ kojarzyæ nasz¹ gminê

z tym produktem regionalnym. My

wiemy, ¿e mamy doskona³¹ papry-

kê, dobrze wiêc, by o niej dowie-

dzieli siê te¿ i przyjezdni - mówi

Piotr Papis, wójt Klwowa.

Turystyka jest rozwijaj¹c¹ siê

dziedzin¹ przedsiêbiorczoœci. Dlatego

oferta turystyczna powinna trafiæ do

najszerszego grona odbiorców zw³a-

szcza z terenów miejskich. Stanowi

ona odpowiedŸ na zapotrzebowanie

mieszkañców miast na zdrow¹ ¿yw-

noœæ oraz odpoczynek w zacisznych

miejscach. Akurat w gminie Klwów

jest produkowanych jest wiele gatun-

ków papryki. Dodatkowo ko³a gospo-

dyñ wiejskich i Stowarzyszenie „Gmi-

na Klwów - Wspólne Marzenia” pra-

cuj¹ nad recepturami i przepisami ku-

linarnymi z wykorzystaniem dobra

naturalnego jakim jest papryka.

LEPSZE DROGI

Wiêkszoœæ dróg na terenie gminy

zosta³a przebudowana. W samym

Klwowie powsta³y dwie „schetynówki”,

tworz¹c w ten sposób obwodnicê miej-

scowoœci. Ponadto ka¿dego roku na

bie¿¹co remontowane s¹ drogi na tere-

nie gminy. Aby poprawiæ bezpieczeñs-

two pieszych, wzd³u¿ drogi krajowej nr

48 przebiegaj¹cej przez Klwów, wybu-

dowano chodniki. Trwa ca³kowita prze-

budowa drogi wojewódzkiej numer

727, która przecina gminê.

KOLOROWE PRZEDSZKOLE

W gminie ca³kowicie zosta³ roz-

wi¹zany problem przedszkoli, gdy

zosta³o otwarte nowe przedszkole

w Klwowie, które zapewnia dostêp

do wychowania przedszkolnego

wszystkim chêtnym dzieciom z te-

renu gminy. Na budowê przedszko-

la gmina otrzyma³a dotacjê w wyni-

ku wygrania konkursu, w wysoko-

œci oko³o 900 tys. z³otych. Dziêki

temu wsparciu mo¿na by³o prze-

prowadziæ kompleksowy remont

zrujnowanego budynku i dostoso-

waæ go do potrzeb przedszkola.

POMOC OŒWIACIE

W gminie Klwów zosta³a zracjo-

nalizowana sieæ szkolna i zlikwidowa-

na jedna ma³a szko³a. S¹ sukcesywnie

przeprowadzane remonty pozosta-

³ych, doposa¿enie w niezbêdny sprzêt

m.in. pracownie komputerowe oraz

zupe³nie nowy tabor samochodowy -

gimbus, bus do dowozu dzieci nie-

pe³nosprawnych. Uzyskanie dofinan-

sowania na dokoñczenie tych remon-

tów - ok. 2 milionów z³otych.

Samorz¹d gminy pomaga w or-

ganizacji wypoczynku letniego dla

wszystkich uczniów. Dzieci i m³o-

dzie¿ ponosz¹ symboliczn¹ odp³at-

noœæ za wypoczynek.

NOWE CENTRUM

Piêknie siê prezentuje po mo-

dernizacji plac Konstantego Œwi-

dziñskiego jest jedyn¹, ale nieupo-

rz¹dkowan¹ na razie oaz¹ zieleni

w Klwowie. Teraz jest to ³adne miej-

sce, gdzie mog¹ spotykaæ siê mie-

szkañcy Klwowa na spacerach. Zo-

sta³a te¿ zbudowana fontanna. Pro-

jekt jest bardzo nowoczesny: po-

zwoli³ utrzymaæ charakter placu

i jednoczeœnie wyeksponowaæ jego

najlepsze elementy.

W³adze gminy otrzyma³y dofi-

nansowanie na przebudowê parku -

420 tysiêcy z³otych z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OCZYSZCZALNIA

I KANALIZACJA

O samej budowie oczyszczalni

w Klwowie dyskutowano przez kil-

kanaœcie lat, ale zabrak³o konkret-

nej decyzji, by zmierzyæ siê z tym

problemem. A jednak oczyszczal-

nia powsta³a i to szybko.

W Klwowskiej Woli, za dawn¹

Spó³dzielni¹ Kó³ek Rolniczych, sto-

j¹ gotowe obiekty oczyszczalni.

Przy oczyszczalni s¹ gotowe reak-

tory. Teren zosta³ uporz¹dkowany,

ogrodzony.

By oczyszczalnia mog³a opra-

cowaæ, zosta³a zbudowana kanali-

Urz¹d Gminy Klwów

ul. Opoczyñska 35

26 – 415 Klwów

tel./fax: 48-67-10-010

www.klwow.pl

ug@klwow.pl

� Piotr Papis, Wójt Gminy Klwów

� Nowe przedszkole w Klwowie, œwietnie wyposa¿one, jest miejscem, gdzie dzieci chêtnie przychodz¹ na zajêcia.

� Kompleks boisk zosta³ zbudowany przy Zespole Szkó³ Samorz¹dowych imienia Lotników Polskich. � Nowoczesny stadion s³u¿y wszystkim mieszkañcom.

� Œwietnie wyposa¿ona biblioteka znalaz³a nowe miejsce w sali Areny Klwów.

� StowarzyszenieBabskaRzeczpospolita, jakiedzia³awKlwowie.Tuprzychodz¹aktywnepanie,æwicz¹,graj¹wsiatkówkê. � Tysi¹ce ludzi przyje¿d¿a co roku na najwiêksze œwiêto w gminie - Œwiêto Papryki.
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G M I N A K L W Ó W

Klwów wita
� Papryka i inne warzywa, to Ÿród³o bogactwa gminy. Ale mieszkañcy patrz¹ w przysz³oœæ i staraj¹ siê rozwijaæ swoj¹ gminê

- W naszej gminie warto zamieszkaæ - mówi¹ mieszkañcy gminy Klwów.

Najlepszym dowodem s¹ liczne

inwestycje zrealizowane w ostatnich

latach. W ostatnim czasie zbudowa-

no wiele nowych dróg, s¹ wodoci¹gi

w ca³ej gminie oraz nowoczesna

oczyszczalnia œcieków wraz z sieci¹

kanalizacyjn¹. Zarówno uczniowie,

jak i mieszkañcy mog¹ korzystaæ

z licznych obiektów sportowych.

Nie zawsze Klwów wygl¹da³

tak, jak dziœ. Jako miasto Klwów

zosta³ za³o¿ony w 1413 roku na

mocy przywileju króla W³adys³awa

Jagie³³y.

Dziœ symbolem i bogactwem

Gminy Klwów jest papryka. Uprawa

tego w³aœnie warzywa, a tak¿e wa-

rzyw, jak sa³ata, r zodkiewka,

kapusta pekiñska, brukselka - to

wszystko przyczyni³o siê w ostat-

nich latach do stabilizacji material-

nej mieszkañców.

SILNE ROLNICTWO

Gmina Klwów wraz z oœcienny-

mi gminami tworzy zag³êbie papry-

kowe Polski. Gmina s³ynie równie¿

z organizowanego co roku w po³o-

wie sierpnia Œwiêta Papryki. Uro-

czystoœæ ta ka¿dorazowo przyci¹ga

tysi¹ce widzów. Do licz¹cego kilka-

set mieszkañców Klwowa przyby-

wa ostatnio coraz wiêcej widzów,

a tegoroczny koncert zespo³ów

Disco polo zgromadzi³ na stadionie

blisko 25 tysiêcy widzów! Dorocz-

ne œwiêto jest okazj¹ nie tylko do

wspania³ej zabawy, ale równie¿ do

integracji mieszkañców.

Kariera papryki w gminie roz-

poczê³a siê prawie 30 lat temu.

Z roku na rok w gminie przybywa-

³o tuneli i nowych plantatorów.

Dlatego te¿, na skutek bardzo du-

¿ej produkcji tego warzywa, gmi-

na Klwów znalaz³a siê w „papry-

kowym zag³êbiu”. To w³aœnie z te-

go obszaru pochodzi oko³o 80

procent krajowej produkcji tego

smacznego warzywa. Od tamtej

pory papryka sta³a siê jednym

z najczêœciej spo¿ywanych w Pol-

sce warzyw - to przede wszystkim

skarbnica witamin. W samej gmi-

nie Klwów paprykê uprawia siê o-

becnie w kilkuset gospodars-

twach, gdzie jest kilka tysiêcy tu-

neli foliowych.

¯¥DANIA W BRUKSELI

Polscy rolnicy, tak¿e z Klwowa,

protestowali przeciwko niskim

stawkom na warzywa za brak eks-

portu na Wschód.

Oko³o 200 przedstawicieli izb

rolniczych oraz producentów owo-

ców i warzyw protestowa³o w Bruk-

seli przed siedzib¹ Komisji Euro-

pejskiej oraz Parlamentu Europejs-

kiego przeciwko zaproponowanym

przez Komisjê Europejsk¹ zasadom

wyp³acania rekompensat za straty

poniesione w zwi¹zku z rosyjskim

embargiem na produkty rolno-spo-

¿ywcze z UE.

W proteœcie zorganizowanym

przez Krajow¹ Radê Izb Rolniczych

wziêli udzia³ przedstawiciele woje-

wódzkich izb rolniczych z ca³ej Pol-

ski, tak¿e przedstawiciele Zwi¹zku

Producentów Papryki Polskiej

z Wójtem Gminy Klwów, Piotrem

Papisem.

ZAPRASZAJ¥ DO KLWOWA

Dwa witacze stanê³y przy wjeŸ-

dzie do Klwowa na najwa¿niejszych

drogach, jakie przecinaj¹ Klwów:

drodze krajowej numer 48 i drodze

wojewódzkiej 724.

Tablice s¹ doskona³¹ promocj¹

gminy i samego Klwowa. Na wita-

czach jest napis „Gmina Klwów” o-

raz du¿e logo produktu regionalne-

go - papryki i napis, ¿e jesteœmy

w zag³êbiu paprykowym. Witacze

zosta³y zamontowane przy wjeŸ-

dzie i wyjeŸdzie z gminy Klwów,

którymi przeje¿d¿a wielu turystów.

- Widz¹c paprykê na witaczach

i napis „Zag³êbie paprykowe” kie-

rowcy bêd¹ kojarzyæ nasz¹ gminê

z tym produktem regionalnym. My

wiemy, ¿e mamy doskona³¹ papry-

kê, dobrze wiêc, by o niej dowie-

dzieli siê te¿ i przyjezdni - mówi

Piotr Papis, wójt Klwowa.

Turystyka jest rozwijaj¹c¹ siê

dziedzin¹ przedsiêbiorczoœci. Dlatego

oferta turystyczna powinna trafiæ do

najszerszego grona odbiorców zw³a-

szcza z terenów miejskich. Stanowi

ona odpowiedŸ na zapotrzebowanie

mieszkañców miast na zdrow¹ ¿yw-

noœæ oraz odpoczynek w zacisznych

miejscach. Akurat w gminie Klwów

jest produkowanych jest wiele gatun-

ków papryki. Dodatkowo ko³a gospo-

dyñ wiejskich i Stowarzyszenie „Gmi-

na Klwów - Wspólne Marzenia” pra-

cuj¹ nad recepturami i przepisami ku-

linarnymi z wykorzystaniem dobra

naturalnego jakim jest papryka.

LEPSZE DROGI

Wiêkszoœæ dróg na terenie gminy

zosta³a przebudowana. W samym

Klwowie powsta³y dwie „schetynówki”,

tworz¹c w ten sposób obwodnicê miej-

scowoœci. Ponadto ka¿dego roku na

bie¿¹co remontowane s¹ drogi na tere-

nie gminy. Aby poprawiæ bezpieczeñs-

two pieszych, wzd³u¿ drogi krajowej nr

48 przebiegaj¹cej przez Klwów, wybu-

dowano chodniki. Trwa ca³kowita prze-

budowa drogi wojewódzkiej numer

727, która przecina gminê.

KOLOROWE PRZEDSZKOLE

W gminie ca³kowicie zosta³ roz-

wi¹zany problem przedszkoli, gdy

zosta³o otwarte nowe przedszkole

w Klwowie, które zapewnia dostêp

do wychowania przedszkolnego

wszystkim chêtnym dzieciom z te-

renu gminy. Na budowê przedszko-

la gmina otrzyma³a dotacjê w wyni-

ku wygrania konkursu, w wysoko-

œci oko³o 900 tys. z³otych. Dziêki

temu wsparciu mo¿na by³o prze-

prowadziæ kompleksowy remont

zrujnowanego budynku i dostoso-

waæ go do potrzeb przedszkola.

POMOC OŒWIACIE

W gminie Klwów zosta³a zracjo-

nalizowana sieæ szkolna i zlikwidowa-

na jedna ma³a szko³a. S¹ sukcesywnie

przeprowadzane remonty pozosta-

³ych, doposa¿enie w niezbêdny sprzêt

m.in. pracownie komputerowe oraz

zupe³nie nowy tabor samochodowy -

gimbus, bus do dowozu dzieci nie-

pe³nosprawnych. Uzyskanie dofinan-

sowania na dokoñczenie tych remon-

tów - ok. 2 milionów z³otych.

Samorz¹d gminy pomaga w or-

ganizacji wypoczynku letniego dla

wszystkich uczniów. Dzieci i m³o-

dzie¿ ponosz¹ symboliczn¹ odp³at-

noœæ za wypoczynek.

NOWE CENTRUM

Piêknie siê prezentuje po mo-

dernizacji plac Konstantego Œwi-

dziñskiego jest jedyn¹, ale nieupo-

rz¹dkowan¹ na razie oaz¹ zieleni

w Klwowie. Teraz jest to ³adne miej-

sce, gdzie mog¹ spotykaæ siê mie-

szkañcy Klwowa na spacerach. Zo-

sta³a te¿ zbudowana fontanna. Pro-

jekt jest bardzo nowoczesny: po-

zwoli³ utrzymaæ charakter placu

i jednoczeœnie wyeksponowaæ jego

najlepsze elementy.

W³adze gminy otrzyma³y dofi-

nansowanie na przebudowê parku -

420 tysiêcy z³otych z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OCZYSZCZALNIA

I KANALIZACJA

O samej budowie oczyszczalni

w Klwowie dyskutowano przez kil-

kanaœcie lat, ale zabrak³o konkret-

nej decyzji, by zmierzyæ siê z tym

problemem. A jednak oczyszczal-

nia powsta³a i to szybko.

W Klwowskiej Woli, za dawn¹

Spó³dzielni¹ Kó³ek Rolniczych, sto-

j¹ gotowe obiekty oczyszczalni.

Przy oczyszczalni s¹ gotowe reak-

tory. Teren zosta³ uporz¹dkowany,

ogrodzony.

By oczyszczalnia mog³a opra-

cowaæ, zosta³a zbudowana kanali-

Urz¹d Gminy Klwów

ul. Opoczyñska 35

26 – 415 Klwów

tel./fax: 48-67-10-010

www.klwow.pl

ug@klwow.pl

� Piotr Papis, Wójt Gminy Klwów

� Nowe przedszkole w Klwowie, œwietnie wyposa¿one, jest miejscem, gdzie dzieci chêtnie przychodz¹ na zajêcia.

� Kompleks boisk zosta³ zbudowany przy Zespole Szkó³ Samorz¹dowych imienia Lotników Polskich. � Nowoczesny stadion s³u¿y wszystkim mieszkañcom.

� Œwietnie wyposa¿ona biblioteka znalaz³a nowe miejsce w sali Areny Klwów.

� StowarzyszenieBabskaRzeczpospolita, jakiedzia³awKlwowie.Tuprzychodz¹aktywnepanie,æwicz¹,graj¹wsiatkówkê. � Tysi¹ce ludzi przyje¿d¿a co roku na najwiêksze œwiêto w gminie - Œwiêto Papryki.
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� Witacze stanê³y przy wjeŸdzie do Klwowa, zapraszaj¹ wszystkich do odwiedzenia miejscowoœci s³yn¹cej z u-

prawy papryki.

� Trzeba czasami broniæ interesów polskich rolników, w tym tak¿e producentów papryki z Klwowa. Tak by³o przed

siedzib¹ Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W grupie rolników by³ tak¿e Piotr Papis, wójt Gminy Klwów.

� Mieszkañcy specjalizuj¹ siê w uprawach warzyw pod tunelami.

� Bojowy samolot odrzutowy Iskra jest jednym z symboli Klwowa. Jest pomnikiem pamiêci lotników poleg³ych

za ojczyznê.

� Gruntowny remont przesz³a remiza OSP w Klwowie, modernizacji poddana zosta³a równie¿ stra¿nica w Sa-

dach - Kolonii i Ulowie.

� Nowoczesna hala sportowa - Arena Klwów. To miejsce zajêæ sportowych uczniów, s³u¿y tak¿e wszystkim mie-

szkañcom.

� Nowoczesna oczyszczalnia œcieków zosta³a wybudowana w rekordowo krótkim czasie.

� Wójt Klwowa Piotr Papis by³ wielokrotnie nagradzany za osi¹gniêcia w kierowaniu gmin¹. Tu gratulacje odbie-

ra od Ewy Kopacz, wówczas marsza³ka Sejmu, a dziœ - premiera Polski.

zacja. Do rur pod³¹czone s¹ domy

z Klwowa i Klwowskie j Wol i ,

a w Klwowie choæby Urz¹d Gminy,

remiza, oœrodek zdrowia, przed-

szkole, gimnazjum, szko³a podsta-

wowa.

WSPARCIE DLA SPORTU

Gmina zapewni³a pe³ny i kom-

pleksowy dostêp do infrastruktury

sportowej wszystkim mieszkañ-

com, buduj¹c dwa wielofunkcyjne

boiska przy szko³ach w Klwowie

i K³udnie. Jedno z nich jest w Klwo-

wie, a drugiej przy szkole w K³udnie.

Powsta³o tak¿e boisko pi³karskie ze

sztucznej trawy w Sadach Koloni.

Wielofunkcyjne boiska stano-

wi¹ doskona³e zaplecze sportowe

dla szkó³.

Jednak najwiêkszy sukces w inwe-

stycjach sportowych, to budowa sta-

dionu w Klwowie z widowni¹ na oko³o

1000 miejsc siedz¹cych. Obok stadio-

nu jest treningowe boisko pi³karskie.

Gmina uzyska³a dofinansowanie na

budowê wszystkich obiektów sporto-

wych. Jest to co najmniej 50 procent -

Ministerstwo Sportu, Urz¹d Mar-

sza³kowski.

Obiekt jest doskonale oœwietlo-

ny, znajduj¹ siê tu szatnie dla pi³ka-

rzy i 40 miejsc parkingowych.

Ze stadionu korzysta dru¿yna

powsta³ego klubu pi³karskiego GKS

Klwów. Na stadionie odbywaj¹ siê

równie¿ inne imprezy plenerowe.

STRA¯E PO¯ARNE

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zawsze

musi byæ przygotowana do sytuacji

kryzysowych: wypadków, nawa³nic,

po¿arów. Dlatego spor¹ czêœæ bud¿e-

tu gmina przeznaczy³a na wyposa¿e-

nie jednostek stra¿ackich.

Gruntowny remont przesz³a re-

miza OSP w Klwowie, modernizacji

poddana zosta³a równie¿ stra¿nica

w Sadach - Kolonii i Ulowie. Prze-

budowana zosta³a placówka w Sul-

gostowie. Od podstaw zosta³o wy-

budowane na miejscu starej szko³y

Wiejskie Centrum Kultury wraz ze

stra¿nic¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Przysta³owicach Du¿ych.

PIÊKNA ARENA

Hala sportowa - Arena Klwów,

jest jednym z piêkniejszych obiek-

tów w powiecie. Znajduje siê przy

Zespole Szkó³ Samorz¹dowych

w Klwowie. Przeszklone œciany, du-

¿o œwiat³a w œrodku, kolorowe wy-

k³adziny i krzese³ka - tak prezentuje

siê Arena Klwów.

Nowa hala sportowa jest nie-

w¹tpliwie ozdob¹ Klwowa. Na

œcianie za w i s ³ h e r b K l w o w a

i napis „Arena Klwów”. Na zajê-

cia przychodz¹ m³odzi sportow-

cy, uczniowie szko³y podstawo-

wej i gimnazjum.

Hala ³adnie siê prezentuje. Ma

czarn¹ elewacjê, wszystko zosta-

³o ocieplone. Do ogrzanie hali

i pobliskiej szko³y potrzeba teraz

mniej wody w systemie grzew-

czym, ni¿ by³o wczeœniej i to na

z n a c z n i e m n i e j s z y b u d y n e k

szkolny.

W nowej hali sportowej jest po-

nad 200 miejsc na trybunach. Jest

pe³nowymiarowe pole gry do pi³ki

rêcznej, koszykówki i siatkówki.

Tablice do koszykówki s¹ na stale

podwieszane do sufitu, na czas me-

czu wystarczy je opuœciæ. Mo¿na je-

dnoczeœnie prowadziæ zajêcia a¿

dla trzech grup lekcyjnych.

Budynek Zespo³u Szkó³ i nowa

hala tworz¹ jedn¹ ca³oœæ. Ucznio-

wie przechodz¹ do hali nowym wej-

œciem. Budynek hali jest na tyle no-

woczesny i oryginalny, ¿e na pewno

stanie siê kolejn¹ wizytówk¹ gminy

Klwów.

LAURY DLA GMINY

Klwów zosta³ wielokrotnie

nagradzany i wyró¿niony, choæby

w konkursie „Lider Regionu”.

Tylko w ci¹gu ostatnich kilku lat

zbudowano wiele nowych dróg,

ale tak¿e oddano nowe boiska

w Klwowie, K³udnie, Sadach.

W Zespole Szkó³ Samorz¹do-

wych zakoñczy ³ s i ê remont .

W zakresie robót remontowych

odmalowano sale lekcyjne. Wy-

mienione zosta³y równie¿ pod³o-

gi na korytarzach oraz w kilku

salach.

ROZBUDOWA SZKO£Y

W K£UDNIE

Zakoñczy³a siê w tym roku

rozbudowa Publicznej Szko³y

Podstawowej w K³udnie. Najwa-

¿niejsza zmiana w szkole, to po-

³o¿enie nowego dachu. To dach

wykonany z blachy, tak zwany

kopertowy.

W budynku s¹ nowe instalacje:

wodoci¹gowa i elektryczna. Piec

zosta³ wymieniony na nowy. W bu-

dynku jest te¿ nowa klatka schodo-

wa.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

£adne, wysokie pomieszcze-

nia, do tego nowe meble, rega³y -

tak wygl¹da nowa siedziba Gmin-

nej Bib l iotek i Publ icznej . Nie

ty lko uczniowie mog¹ przyjœæ

i wypo¿yczyæ ksi¹¿ki. Nowa sie-

dziba znajduje siê w budynku A-

reny Klwów.

W nowych pokojach stoj¹ rega-

³y, pouk³adane wszystkie ksi¹¿ki.

Obok s¹ te¿ biurka z komputerami,

gdzie mo¿na na miejscu skorzystaæ

z Internetu. Biblioteka ma te¿ nowe

meble, w tym kolorowe pufy.

Po s¹siedzku dzia³a te¿ gimnaz-

jum i szko³a podstawowa, gdzie

tak¿e jest biblioteka szkolna. Jeœli

jednak tam przez chwilê nie ma ja-

kiejœ ksi¹¿ki, czy potrzebnej lektu-

ry, to mo¿e przyjœæ do Biblioteki

Publicznej.
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� Witacze stanê³y przy wjeŸdzie do Klwowa, zapraszaj¹ wszystkich do odwiedzenia miejscowoœci s³yn¹cej z u-

prawy papryki.

� Trzeba czasami broniæ interesów polskich rolników, w tym tak¿e producentów papryki z Klwowa. Tak by³o przed

siedzib¹ Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W grupie rolników by³ tak¿e Piotr Papis, wójt Gminy Klwów.

� Mieszkañcy specjalizuj¹ siê w uprawach warzyw pod tunelami.

� Bojowy samolot odrzutowy Iskra jest jednym z symboli Klwowa. Jest pomnikiem pamiêci lotników poleg³ych

za ojczyznê.

� Gruntowny remont przesz³a remiza OSP w Klwowie, modernizacji poddana zosta³a równie¿ stra¿nica w Sa-

dach - Kolonii i Ulowie.

� Nowoczesna hala sportowa - Arena Klwów. To miejsce zajêæ sportowych uczniów, s³u¿y tak¿e wszystkim mie-

szkañcom.

� Nowoczesna oczyszczalnia œcieków zosta³a wybudowana w rekordowo krótkim czasie.

� Wójt Klwowa Piotr Papis by³ wielokrotnie nagradzany za osi¹gniêcia w kierowaniu gmin¹. Tu gratulacje odbie-

ra od Ewy Kopacz, wówczas marsza³ka Sejmu, a dziœ - premiera Polski.

zacja. Do rur pod³¹czone s¹ domy

z Klwowa i Klwowskie j Wol i ,

a w Klwowie choæby Urz¹d Gminy,

remiza, oœrodek zdrowia, przed-

szkole, gimnazjum, szko³a podsta-

wowa.

WSPARCIE DLA SPORTU

Gmina zapewni³a pe³ny i kom-

pleksowy dostêp do infrastruktury

sportowej wszystkim mieszkañ-

com, buduj¹c dwa wielofunkcyjne

boiska przy szko³ach w Klwowie

i K³udnie. Jedno z nich jest w Klwo-

wie, a drugiej przy szkole w K³udnie.

Powsta³o tak¿e boisko pi³karskie ze

sztucznej trawy w Sadach Koloni.

Wielofunkcyjne boiska stano-

wi¹ doskona³e zaplecze sportowe

dla szkó³.

Jednak najwiêkszy sukces w inwe-

stycjach sportowych, to budowa sta-

dionu w Klwowie z widowni¹ na oko³o

1000 miejsc siedz¹cych. Obok stadio-

nu jest treningowe boisko pi³karskie.

Gmina uzyska³a dofinansowanie na

budowê wszystkich obiektów sporto-

wych. Jest to co najmniej 50 procent -

Ministerstwo Sportu, Urz¹d Mar-

sza³kowski.

Obiekt jest doskonale oœwietlo-

ny, znajduj¹ siê tu szatnie dla pi³ka-

rzy i 40 miejsc parkingowych.

Ze stadionu korzysta dru¿yna

powsta³ego klubu pi³karskiego GKS

Klwów. Na stadionie odbywaj¹ siê

równie¿ inne imprezy plenerowe.

STRA¯E PO¯ARNE

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zawsze

musi byæ przygotowana do sytuacji

kryzysowych: wypadków, nawa³nic,

po¿arów. Dlatego spor¹ czêœæ bud¿e-

tu gmina przeznaczy³a na wyposa¿e-

nie jednostek stra¿ackich.

Gruntowny remont przesz³a re-

miza OSP w Klwowie, modernizacji

poddana zosta³a równie¿ stra¿nica

w Sadach - Kolonii i Ulowie. Prze-

budowana zosta³a placówka w Sul-

gostowie. Od podstaw zosta³o wy-

budowane na miejscu starej szko³y

Wiejskie Centrum Kultury wraz ze

stra¿nic¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Przysta³owicach Du¿ych.

PIÊKNA ARENA

Hala sportowa - Arena Klwów,

jest jednym z piêkniejszych obiek-

tów w powiecie. Znajduje siê przy

Zespole Szkó³ Samorz¹dowych

w Klwowie. Przeszklone œciany, du-

¿o œwiat³a w œrodku, kolorowe wy-

k³adziny i krzese³ka - tak prezentuje

siê Arena Klwów.

Nowa hala sportowa jest nie-

w¹tpliwie ozdob¹ Klwowa. Na

œcianie za w i s ³ h e r b K l w o w a

i napis „Arena Klwów”. Na zajê-

cia przychodz¹ m³odzi sportow-

cy, uczniowie szko³y podstawo-

wej i gimnazjum.

Hala ³adnie siê prezentuje. Ma

czarn¹ elewacjê, wszystko zosta-

³o ocieplone. Do ogrzanie hali

i pobliskiej szko³y potrzeba teraz

mniej wody w systemie grzew-

czym, ni¿ by³o wczeœniej i to na

z n a c z n i e m n i e j s z y b u d y n e k

szkolny.

W nowej hali sportowej jest po-

nad 200 miejsc na trybunach. Jest

pe³nowymiarowe pole gry do pi³ki

rêcznej, koszykówki i siatkówki.

Tablice do koszykówki s¹ na stale

podwieszane do sufitu, na czas me-

czu wystarczy je opuœciæ. Mo¿na je-

dnoczeœnie prowadziæ zajêcia a¿

dla trzech grup lekcyjnych.

Budynek Zespo³u Szkó³ i nowa

hala tworz¹ jedn¹ ca³oœæ. Ucznio-

wie przechodz¹ do hali nowym wej-

œciem. Budynek hali jest na tyle no-

woczesny i oryginalny, ¿e na pewno

stanie siê kolejn¹ wizytówk¹ gminy

Klwów.

LAURY DLA GMINY

Klwów zosta³ wielokrotnie

nagradzany i wyró¿niony, choæby

w konkursie „Lider Regionu”.

Tylko w ci¹gu ostatnich kilku lat

zbudowano wiele nowych dróg,

ale tak¿e oddano nowe boiska

w Klwowie, K³udnie, Sadach.

W Zespole Szkó³ Samorz¹do-

wych zakoñczy ³ s i ê remont .

W zakresie robót remontowych

odmalowano sale lekcyjne. Wy-

mienione zosta³y równie¿ pod³o-

gi na korytarzach oraz w kilku

salach.

ROZBUDOWA SZKO£Y

W K£UDNIE

Zakoñczy³a siê w tym roku

rozbudowa Publicznej Szko³y

Podstawowej w K³udnie. Najwa-

¿niejsza zmiana w szkole, to po-

³o¿enie nowego dachu. To dach

wykonany z blachy, tak zwany

kopertowy.

W budynku s¹ nowe instalacje:

wodoci¹gowa i elektryczna. Piec

zosta³ wymieniony na nowy. W bu-

dynku jest te¿ nowa klatka schodo-

wa.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

£adne, wysokie pomieszcze-

nia, do tego nowe meble, rega³y -

tak wygl¹da nowa siedziba Gmin-

nej Bib l iotek i Publ icznej . Nie

ty lko uczniowie mog¹ przyjœæ

i wypo¿yczyæ ksi¹¿ki. Nowa sie-

dziba znajduje siê w budynku A-

reny Klwów.

W nowych pokojach stoj¹ rega-

³y, pouk³adane wszystkie ksi¹¿ki.

Obok s¹ te¿ biurka z komputerami,

gdzie mo¿na na miejscu skorzystaæ

z Internetu. Biblioteka ma te¿ nowe

meble, w tym kolorowe pufy.

Po s¹siedzku dzia³a te¿ gimnaz-

jum i szko³a podstawowa, gdzie

tak¿e jest biblioteka szkolna. Jeœli

jednak tam przez chwilê nie ma ja-

kiejœ ksi¹¿ki, czy potrzebnej lektu-

ry, to mo¿e przyjœæ do Biblioteki

Publicznej.
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� Witacze stanê³y przy wjeŸdzie do Klwowa, zapraszaj¹ wszystkich do odwiedzenia miejscowoœci s³yn¹cej z u-

prawy papryki.

� Trzeba czasami broniæ interesów polskich rolników, w tym tak¿e producentów papryki z Klwowa. Tak by³o przed

siedzib¹ Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W grupie rolników by³ tak¿e Piotr Papis, wójt Gminy Klwów.

� Mieszkañcy specjalizuj¹ siê w uprawach warzyw pod tunelami.

� Bojowy samolot odrzutowy Iskra jest jednym z symboli Klwowa. Jest pomnikiem pamiêci lotników poleg³ych

za ojczyznê.

� Gruntowny remont przesz³a remiza OSP w Klwowie, modernizacji poddana zosta³a równie¿ stra¿nica w Sa-

dach - Kolonii i Ulowie.

� Nowoczesna hala sportowa - Arena Klwów. To miejsce zajêæ sportowych uczniów, s³u¿y tak¿e wszystkim mie-

szkañcom.

� Nowoczesna oczyszczalnia œcieków zosta³a wybudowana w rekordowo krótkim czasie.

� Wójt Klwowa Piotr Papis by³ wielokrotnie nagradzany za osi¹gniêcia w kierowaniu gmin¹. Tu gratulacje odbie-

ra od Ewy Kopacz, wówczas marsza³ka Sejmu, a dziœ - premiera Polski.

zacja. Do rur pod³¹czone s¹ domy

z Klwowa i Klwowskie j Wol i ,

a w Klwowie choæby Urz¹d Gminy,

remiza, oœrodek zdrowia, przed-

szkole, gimnazjum, szko³a podsta-

wowa.

WSPARCIE DLA SPORTU

Gmina zapewni³a pe³ny i kom-

pleksowy dostêp do infrastruktury

sportowej wszystkim mieszkañ-

com, buduj¹c dwa wielofunkcyjne

boiska przy szko³ach w Klwowie

i K³udnie. Jedno z nich jest w Klwo-

wie, a drugiej przy szkole w K³udnie.

Powsta³o tak¿e boisko pi³karskie ze

sztucznej trawy w Sadach Koloni.

Wielofunkcyjne boiska stano-

wi¹ doskona³e zaplecze sportowe

dla szkó³.

Jednak najwiêkszy sukces w inwe-

stycjach sportowych, to budowa sta-

dionu w Klwowie z widowni¹ na oko³o

1000 miejsc siedz¹cych. Obok stadio-

nu jest treningowe boisko pi³karskie.

Gmina uzyska³a dofinansowanie na

budowê wszystkich obiektów sporto-

wych. Jest to co najmniej 50 procent -

Ministerstwo Sportu, Urz¹d Mar-

sza³kowski.

Obiekt jest doskonale oœwietlo-

ny, znajduj¹ siê tu szatnie dla pi³ka-

rzy i 40 miejsc parkingowych.

Ze stadionu korzysta dru¿yna

powsta³ego klubu pi³karskiego GKS

Klwów. Na stadionie odbywaj¹ siê

równie¿ inne imprezy plenerowe.

STRA¯E PO¯ARNE

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zawsze

musi byæ przygotowana do sytuacji

kryzysowych: wypadków, nawa³nic,

po¿arów. Dlatego spor¹ czêœæ bud¿e-

tu gmina przeznaczy³a na wyposa¿e-

nie jednostek stra¿ackich.

Gruntowny remont przesz³a re-

miza OSP w Klwowie, modernizacji

poddana zosta³a równie¿ stra¿nica

w Sadach - Kolonii i Ulowie. Prze-

budowana zosta³a placówka w Sul-

gostowie. Od podstaw zosta³o wy-

budowane na miejscu starej szko³y

Wiejskie Centrum Kultury wraz ze

stra¿nic¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Przysta³owicach Du¿ych.

PIÊKNA ARENA

Hala sportowa - Arena Klwów,

jest jednym z piêkniejszych obiek-

tów w powiecie. Znajduje siê przy

Zespole Szkó³ Samorz¹dowych

w Klwowie. Przeszklone œciany, du-

¿o œwiat³a w œrodku, kolorowe wy-

k³adziny i krzese³ka - tak prezentuje

siê Arena Klwów.

Nowa hala sportowa jest nie-

w¹tpliwie ozdob¹ Klwowa. Na

œcianie za w i s ³ h e r b K l w o w a

i napis „Arena Klwów”. Na zajê-

cia przychodz¹ m³odzi sportow-

cy, uczniowie szko³y podstawo-

wej i gimnazjum.

Hala ³adnie siê prezentuje. Ma

czarn¹ elewacjê, wszystko zosta-

³o ocieplone. Do ogrzanie hali

i pobliskiej szko³y potrzeba teraz

mniej wody w systemie grzew-

czym, ni¿ by³o wczeœniej i to na

z n a c z n i e m n i e j s z y b u d y n e k

szkolny.

W nowej hali sportowej jest po-

nad 200 miejsc na trybunach. Jest

pe³nowymiarowe pole gry do pi³ki

rêcznej, koszykówki i siatkówki.

Tablice do koszykówki s¹ na stale

podwieszane do sufitu, na czas me-

czu wystarczy je opuœciæ. Mo¿na je-

dnoczeœnie prowadziæ zajêcia a¿

dla trzech grup lekcyjnych.

Budynek Zespo³u Szkó³ i nowa

hala tworz¹ jedn¹ ca³oœæ. Ucznio-

wie przechodz¹ do hali nowym wej-

œciem. Budynek hali jest na tyle no-

woczesny i oryginalny, ¿e na pewno

stanie siê kolejn¹ wizytówk¹ gminy

Klwów.

LAURY DLA GMINY

Klwów zosta³ wielokrotnie

nagradzany i wyró¿niony, choæby

w konkursie „Lider Regionu”.

Tylko w ci¹gu ostatnich kilku lat

zbudowano wiele nowych dróg,

ale tak¿e oddano nowe boiska

w Klwowie, K³udnie, Sadach.

W Zespole Szkó³ Samorz¹do-

wych zakoñczy ³ s i ê remont .

W zakresie robót remontowych

odmalowano sale lekcyjne. Wy-

mienione zosta³y równie¿ pod³o-

gi na korytarzach oraz w kilku

salach.

ROZBUDOWA SZKO£Y

W K£UDNIE

Zakoñczy³a siê w tym roku

rozbudowa Publicznej Szko³y

Podstawowej w K³udnie. Najwa-

¿niejsza zmiana w szkole, to po-

³o¿enie nowego dachu. To dach

wykonany z blachy, tak zwany

kopertowy.

W budynku s¹ nowe instalacje:

wodoci¹gowa i elektryczna. Piec

zosta³ wymieniony na nowy. W bu-

dynku jest te¿ nowa klatka schodo-

wa.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

£adne, wysokie pomieszcze-

nia, do tego nowe meble, rega³y -

tak wygl¹da nowa siedziba Gmin-

nej Bib l iotek i Publ icznej . Nie

ty lko uczniowie mog¹ przyjœæ

i wypo¿yczyæ ksi¹¿ki. Nowa sie-

dziba znajduje siê w budynku A-

reny Klwów.

W nowych pokojach stoj¹ rega-

³y, pouk³adane wszystkie ksi¹¿ki.

Obok s¹ te¿ biurka z komputerami,

gdzie mo¿na na miejscu skorzystaæ

z Internetu. Biblioteka ma te¿ nowe

meble, w tym kolorowe pufy.

Po s¹siedzku dzia³a te¿ gimnaz-

jum i szko³a podstawowa, gdzie

tak¿e jest biblioteka szkolna. Jeœli

jednak tam przez chwilê nie ma ja-

kiejœ ksi¹¿ki, czy potrzebnej lektu-

ry, to mo¿e przyjœæ do Biblioteki

Publicznej.
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� Witacze stanê³y przy wjeŸdzie do Klwowa, zapraszaj¹ wszystkich do odwiedzenia miejscowoœci s³yn¹cej z u-

prawy papryki.

� Trzeba czasami broniæ interesów polskich rolników, w tym tak¿e producentów papryki z Klwowa. Tak by³o przed

siedzib¹ Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W grupie rolników by³ tak¿e Piotr Papis, wójt Gminy Klwów.

� Mieszkañcy specjalizuj¹ siê w uprawach warzyw pod tunelami.

� Bojowy samolot odrzutowy Iskra jest jednym z symboli Klwowa. Jest pomnikiem pamiêci lotników poleg³ych

za ojczyznê.

� Gruntowny remont przesz³a remiza OSP w Klwowie, modernizacji poddana zosta³a równie¿ stra¿nica w Sa-

dach - Kolonii i Ulowie.

� Nowoczesna hala sportowa - Arena Klwów. To miejsce zajêæ sportowych uczniów, s³u¿y tak¿e wszystkim mie-

szkañcom.

� Nowoczesna oczyszczalnia œcieków zosta³a wybudowana w rekordowo krótkim czasie.

� Wójt Klwowa Piotr Papis by³ wielokrotnie nagradzany za osi¹gniêcia w kierowaniu gmin¹. Tu gratulacje odbie-

ra od Ewy Kopacz, wówczas marsza³ka Sejmu, a dziœ - premiera Polski.

zacja. Do rur pod³¹czone s¹ domy

z Klwowa i Klwowskie j Wol i ,

a w Klwowie choæby Urz¹d Gminy,

remiza, oœrodek zdrowia, przed-

szkole, gimnazjum, szko³a podsta-

wowa.

WSPARCIE DLA SPORTU

Gmina zapewni³a pe³ny i kom-

pleksowy dostêp do infrastruktury

sportowej wszystkim mieszkañ-

com, buduj¹c dwa wielofunkcyjne

boiska przy szko³ach w Klwowie

i K³udnie. Jedno z nich jest w Klwo-

wie, a drugiej przy szkole w K³udnie.

Powsta³o tak¿e boisko pi³karskie ze

sztucznej trawy w Sadach Koloni.

Wielofunkcyjne boiska stano-

wi¹ doskona³e zaplecze sportowe

dla szkó³.

Jednak najwiêkszy sukces w inwe-

stycjach sportowych, to budowa sta-

dionu w Klwowie z widowni¹ na oko³o

1000 miejsc siedz¹cych. Obok stadio-

nu jest treningowe boisko pi³karskie.

Gmina uzyska³a dofinansowanie na

budowê wszystkich obiektów sporto-

wych. Jest to co najmniej 50 procent -

Ministerstwo Sportu, Urz¹d Mar-

sza³kowski.

Obiekt jest doskonale oœwietlo-

ny, znajduj¹ siê tu szatnie dla pi³ka-

rzy i 40 miejsc parkingowych.

Ze stadionu korzysta dru¿yna

powsta³ego klubu pi³karskiego GKS

Klwów. Na stadionie odbywaj¹ siê

równie¿ inne imprezy plenerowe.

STRA¯E PO¯ARNE

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zawsze

musi byæ przygotowana do sytuacji

kryzysowych: wypadków, nawa³nic,

po¿arów. Dlatego spor¹ czêœæ bud¿e-

tu gmina przeznaczy³a na wyposa¿e-

nie jednostek stra¿ackich.

Gruntowny remont przesz³a re-

miza OSP w Klwowie, modernizacji

poddana zosta³a równie¿ stra¿nica

w Sadach - Kolonii i Ulowie. Prze-

budowana zosta³a placówka w Sul-

gostowie. Od podstaw zosta³o wy-

budowane na miejscu starej szko³y

Wiejskie Centrum Kultury wraz ze

stra¿nic¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Przysta³owicach Du¿ych.

PIÊKNA ARENA

Hala sportowa - Arena Klwów,

jest jednym z piêkniejszych obiek-

tów w powiecie. Znajduje siê przy

Zespole Szkó³ Samorz¹dowych

w Klwowie. Przeszklone œciany, du-

¿o œwiat³a w œrodku, kolorowe wy-

k³adziny i krzese³ka - tak prezentuje

siê Arena Klwów.

Nowa hala sportowa jest nie-

w¹tpliwie ozdob¹ Klwowa. Na

œcianie za w i s ³ h e r b K l w o w a

i napis „Arena Klwów”. Na zajê-

cia przychodz¹ m³odzi sportow-

cy, uczniowie szko³y podstawo-

wej i gimnazjum.

Hala ³adnie siê prezentuje. Ma

czarn¹ elewacjê, wszystko zosta-

³o ocieplone. Do ogrzanie hali

i pobliskiej szko³y potrzeba teraz

mniej wody w systemie grzew-

czym, ni¿ by³o wczeœniej i to na

z n a c z n i e m n i e j s z y b u d y n e k

szkolny.

W nowej hali sportowej jest po-

nad 200 miejsc na trybunach. Jest

pe³nowymiarowe pole gry do pi³ki

rêcznej, koszykówki i siatkówki.

Tablice do koszykówki s¹ na stale

podwieszane do sufitu, na czas me-

czu wystarczy je opuœciæ. Mo¿na je-

dnoczeœnie prowadziæ zajêcia a¿

dla trzech grup lekcyjnych.

Budynek Zespo³u Szkó³ i nowa

hala tworz¹ jedn¹ ca³oœæ. Ucznio-

wie przechodz¹ do hali nowym wej-

œciem. Budynek hali jest na tyle no-

woczesny i oryginalny, ¿e na pewno

stanie siê kolejn¹ wizytówk¹ gminy

Klwów.

LAURY DLA GMINY

Klwów zosta³ wielokrotnie

nagradzany i wyró¿niony, choæby

w konkursie „Lider Regionu”.

Tylko w ci¹gu ostatnich kilku lat

zbudowano wiele nowych dróg,

ale tak¿e oddano nowe boiska

w Klwowie, K³udnie, Sadach.

W Zespole Szkó³ Samorz¹do-

wych zakoñczy ³ s i ê remont .

W zakresie robót remontowych

odmalowano sale lekcyjne. Wy-

mienione zosta³y równie¿ pod³o-

gi na korytarzach oraz w kilku

salach.

ROZBUDOWA SZKO£Y

W K£UDNIE

Zakoñczy³a siê w tym roku

rozbudowa Publicznej Szko³y

Podstawowej w K³udnie. Najwa-

¿niejsza zmiana w szkole, to po-

³o¿enie nowego dachu. To dach

wykonany z blachy, tak zwany

kopertowy.

W budynku s¹ nowe instalacje:

wodoci¹gowa i elektryczna. Piec

zosta³ wymieniony na nowy. W bu-

dynku jest te¿ nowa klatka schodo-

wa.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

£adne, wysokie pomieszcze-

nia, do tego nowe meble, rega³y -

tak wygl¹da nowa siedziba Gmin-

nej Bib l iotek i Publ icznej . Nie

ty lko uczniowie mog¹ przyjœæ

i wypo¿yczyæ ksi¹¿ki. Nowa sie-

dziba znajduje siê w budynku A-

reny Klwów.

W nowych pokojach stoj¹ rega-

³y, pouk³adane wszystkie ksi¹¿ki.

Obok s¹ te¿ biurka z komputerami,

gdzie mo¿na na miejscu skorzystaæ

z Internetu. Biblioteka ma te¿ nowe

meble, w tym kolorowe pufy.

Po s¹siedzku dzia³a te¿ gimnaz-

jum i szko³a podstawowa, gdzie

tak¿e jest biblioteka szkolna. Jeœli

jednak tam przez chwilê nie ma ja-

kiejœ ksi¹¿ki, czy potrzebnej lektu-

ry, to mo¿e przyjœæ do Biblioteki

Publicznej.
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� Witacze stanê³y przy wjeŸdzie do Klwowa, zapraszaj¹ wszystkich do odwiedzenia miejscowoœci s³yn¹cej z u-

prawy papryki.

� Trzeba czasami broniæ interesów polskich rolników, w tym tak¿e producentów papryki z Klwowa. Tak by³o przed

siedzib¹ Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W grupie rolników by³ tak¿e Piotr Papis, wójt Gminy Klwów.

� Mieszkañcy specjalizuj¹ siê w uprawach warzyw pod tunelami.

� Bojowy samolot odrzutowy Iskra jest jednym z symboli Klwowa. Jest pomnikiem pamiêci lotników poleg³ych

za ojczyznê.

� Gruntowny remont przesz³a remiza OSP w Klwowie, modernizacji poddana zosta³a równie¿ stra¿nica w Sa-

dach - Kolonii i Ulowie.

� Nowoczesna hala sportowa - Arena Klwów. To miejsce zajêæ sportowych uczniów, s³u¿y tak¿e wszystkim mie-

szkañcom.

� Nowoczesna oczyszczalnia œcieków zosta³a wybudowana w rekordowo krótkim czasie.

� Wójt Klwowa Piotr Papis by³ wielokrotnie nagradzany za osi¹gniêcia w kierowaniu gmin¹. Tu gratulacje odbie-

ra od Ewy Kopacz, wówczas marsza³ka Sejmu, a dziœ - premiera Polski.

zacja. Do rur pod³¹czone s¹ domy

z Klwowa i Klwowskie j Wol i ,

a w Klwowie choæby Urz¹d Gminy,

remiza, oœrodek zdrowia, przed-

szkole, gimnazjum, szko³a podsta-

wowa.

WSPARCIE DLA SPORTU

Gmina zapewni³a pe³ny i kom-

pleksowy dostêp do infrastruktury

sportowej wszystkim mieszkañ-

com, buduj¹c dwa wielofunkcyjne

boiska przy szko³ach w Klwowie

i K³udnie. Jedno z nich jest w Klwo-

wie, a drugiej przy szkole w K³udnie.

Powsta³o tak¿e boisko pi³karskie ze

sztucznej trawy w Sadach Koloni.

Wielofunkcyjne boiska stano-

wi¹ doskona³e zaplecze sportowe

dla szkó³.

Jednak najwiêkszy sukces w inwe-

stycjach sportowych, to budowa sta-

dionu w Klwowie z widowni¹ na oko³o

1000 miejsc siedz¹cych. Obok stadio-

nu jest treningowe boisko pi³karskie.

Gmina uzyska³a dofinansowanie na

budowê wszystkich obiektów sporto-

wych. Jest to co najmniej 50 procent -

Ministerstwo Sportu, Urz¹d Mar-

sza³kowski.

Obiekt jest doskonale oœwietlo-

ny, znajduj¹ siê tu szatnie dla pi³ka-

rzy i 40 miejsc parkingowych.

Ze stadionu korzysta dru¿yna

powsta³ego klubu pi³karskiego GKS

Klwów. Na stadionie odbywaj¹ siê

równie¿ inne imprezy plenerowe.

STRA¯E PO¯ARNE

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zawsze

musi byæ przygotowana do sytuacji

kryzysowych: wypadków, nawa³nic,

po¿arów. Dlatego spor¹ czêœæ bud¿e-

tu gmina przeznaczy³a na wyposa¿e-

nie jednostek stra¿ackich.

Gruntowny remont przesz³a re-

miza OSP w Klwowie, modernizacji

poddana zosta³a równie¿ stra¿nica

w Sadach - Kolonii i Ulowie. Prze-

budowana zosta³a placówka w Sul-

gostowie. Od podstaw zosta³o wy-

budowane na miejscu starej szko³y

Wiejskie Centrum Kultury wraz ze

stra¿nic¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Przysta³owicach Du¿ych.

PIÊKNA ARENA

Hala sportowa - Arena Klwów,

jest jednym z piêkniejszych obiek-

tów w powiecie. Znajduje siê przy

Zespole Szkó³ Samorz¹dowych

w Klwowie. Przeszklone œciany, du-

¿o œwiat³a w œrodku, kolorowe wy-

k³adziny i krzese³ka - tak prezentuje

siê Arena Klwów.

Nowa hala sportowa jest nie-

w¹tpliwie ozdob¹ Klwowa. Na

œcianie za w i s ³ h e r b K l w o w a

i napis „Arena Klwów”. Na zajê-

cia przychodz¹ m³odzi sportow-

cy, uczniowie szko³y podstawo-

wej i gimnazjum.

Hala ³adnie siê prezentuje. Ma

czarn¹ elewacjê, wszystko zosta-

³o ocieplone. Do ogrzanie hali

i pobliskiej szko³y potrzeba teraz

mniej wody w systemie grzew-

czym, ni¿ by³o wczeœniej i to na

z n a c z n i e m n i e j s z y b u d y n e k

szkolny.

W nowej hali sportowej jest po-

nad 200 miejsc na trybunach. Jest

pe³nowymiarowe pole gry do pi³ki

rêcznej, koszykówki i siatkówki.

Tablice do koszykówki s¹ na stale

podwieszane do sufitu, na czas me-

czu wystarczy je opuœciæ. Mo¿na je-

dnoczeœnie prowadziæ zajêcia a¿

dla trzech grup lekcyjnych.

Budynek Zespo³u Szkó³ i nowa

hala tworz¹ jedn¹ ca³oœæ. Ucznio-

wie przechodz¹ do hali nowym wej-

œciem. Budynek hali jest na tyle no-

woczesny i oryginalny, ¿e na pewno

stanie siê kolejn¹ wizytówk¹ gminy

Klwów.

LAURY DLA GMINY

Klwów zosta³ wielokrotnie

nagradzany i wyró¿niony, choæby

w konkursie „Lider Regionu”.

Tylko w ci¹gu ostatnich kilku lat

zbudowano wiele nowych dróg,

ale tak¿e oddano nowe boiska

w Klwowie, K³udnie, Sadach.

W Zespole Szkó³ Samorz¹do-

wych zakoñczy ³ s i ê remont .

W zakresie robót remontowych

odmalowano sale lekcyjne. Wy-

mienione zosta³y równie¿ pod³o-

gi na korytarzach oraz w kilku

salach.

ROZBUDOWA SZKO£Y

W K£UDNIE

Zakoñczy³a siê w tym roku

rozbudowa Publicznej Szko³y

Podstawowej w K³udnie. Najwa-

¿niejsza zmiana w szkole, to po-

³o¿enie nowego dachu. To dach

wykonany z blachy, tak zwany

kopertowy.

W budynku s¹ nowe instalacje:

wodoci¹gowa i elektryczna. Piec

zosta³ wymieniony na nowy. W bu-

dynku jest te¿ nowa klatka schodo-

wa.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

£adne, wysokie pomieszcze-

nia, do tego nowe meble, rega³y -

tak wygl¹da nowa siedziba Gmin-

nej Bib l iotek i Publ icznej . Nie

ty lko uczniowie mog¹ przyjœæ

i wypo¿yczyæ ksi¹¿ki. Nowa sie-

dziba znajduje siê w budynku A-

reny Klwów.

W nowych pokojach stoj¹ rega-

³y, pouk³adane wszystkie ksi¹¿ki.

Obok s¹ te¿ biurka z komputerami,

gdzie mo¿na na miejscu skorzystaæ

z Internetu. Biblioteka ma te¿ nowe

meble, w tym kolorowe pufy.

Po s¹siedzku dzia³a te¿ gimnaz-

jum i szko³a podstawowa, gdzie

tak¿e jest biblioteka szkolna. Jeœli

jednak tam przez chwilê nie ma ja-

kiejœ ksi¹¿ki, czy potrzebnej lektu-

ry, to mo¿e przyjœæ do Biblioteki

Publicznej.
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� Wiêkszoœæ dróg w gminie Klwów zosta³a zmodernizowana. � Wieczorne pokazy z ogniem budz¹ zawsze zachwyt publicznoœci.� Szko³a Podstawowa w K³udnie zosta³a otwarta po gruntownej modernizacji.

� Kolarze upodobali sobie gminê, co roku organizuj¹ w Klwowie wyœcigi.

� Domy w Klwowie zosta³y pod³¹czane do sieci kanalizacyjnej.

� Tego lata na stadionie w Klwowie królowa³y zespo³y disco-polowe. Wœród nich - zespó³ Weekend.

� W tym roku ju¿ po raz dziesi¹ty obchodzono Œwiêto Papryki.

� Plac Konstantego Œwidziñskiego po przebudowie sta³ siê jednym z najpiêkniejszych miejsc w Klwowie.
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� Wiêkszoœæ dróg w gminie Klwów zosta³a zmodernizowana. � Wieczorne pokazy z ogniem budz¹ zawsze zachwyt publicznoœci.� Szko³a Podstawowa w K³udnie zosta³a otwarta po gruntownej modernizacji.

� Kolarze upodobali sobie gminê, co roku organizuj¹ w Klwowie wyœcigi.

� Domy w Klwowie zosta³y pod³¹czane do sieci kanalizacyjnej.

� Tego lata na stadionie w Klwowie królowa³y zespo³y disco-polowe. Wœród nich - zespó³ Weekend.

� W tym roku ju¿ po raz dziesi¹ty obchodzono Œwiêto Papryki.

� Plac Konstantego Œwidziñskiego po przebudowie sta³ siê jednym z najpiêkniejszych miejsc w Klwowie.
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� Wiêkszoœæ dróg w gminie Klwów zosta³a zmodernizowana. � Wieczorne pokazy z ogniem budz¹ zawsze zachwyt publicznoœci.� Szko³a Podstawowa w K³udnie zosta³a otwarta po gruntownej modernizacji.

� Kolarze upodobali sobie gminê, co roku organizuj¹ w Klwowie wyœcigi.

� Domy w Klwowie zosta³y pod³¹czane do sieci kanalizacyjnej.

� Tego lata na stadionie w Klwowie królowa³y zespo³y disco-polowe. Wœród nich - zespó³ Weekend.

� W tym roku ju¿ po raz dziesi¹ty obchodzono Œwiêto Papryki.

� Plac Konstantego Œwidziñskiego po przebudowie sta³ siê jednym z najpiêkniejszych miejsc w Klwowie.
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� Wiêkszoœæ dróg w gminie Klwów zosta³a zmodernizowana. � Wieczorne pokazy z ogniem budz¹ zawsze zachwyt publicznoœci.� Szko³a Podstawowa w K³udnie zosta³a otwarta po gruntownej modernizacji.

� Kolarze upodobali sobie gminê, co roku organizuj¹ w Klwowie wyœcigi.

� Domy w Klwowie zosta³y pod³¹czane do sieci kanalizacyjnej.

� Tego lata na stadionie w Klwowie królowa³y zespo³y disco-polowe. Wœród nich - zespó³ Weekend.

� W tym roku ju¿ po raz dziesi¹ty obchodzono Œwiêto Papryki.

� Plac Konstantego Œwidziñskiego po przebudowie sta³ siê jednym z najpiêkniejszych miejsc w Klwowie.
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� Zajazd Lwowski w Klwowie jest jednym z naj³adniejszych obiektów w regionie.

� W salach zajazdu da siê przygotowaæ ka¿de wesele, imprezê okolicznoœciow¹.

� Szefowie kuchni zadbaj¹ o przysmaki.

� Zajazd ma miejsca noclegowe.

� Zajazd Lwowski zaprasza na mi³e spotkania.� Zajazd Lwowski znajduje siê tuz przy drodze krajowej numer 48.

SMACZNIE W ZAJE�DZIE
� Jeden z najpiêkniejszych lokali w powiecie przysuskim, œwietnie przygotowanych na przyjêcie goœci, znajduje siê w Klwowie. To Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej „Zajazd Lwowski”.

Zajazd jest nowym obiektem

konferencyjno-gastronomicznym.

- Z ap ewn i amy wspan i a ³ ¹

atmosferê, znakomite jedzenie

oraz doskona³e warunki do or-

ganizac j i wszelk iego rodzaju

imprez - mówi¹ pracownicy za-

k³adu.

OD WESEL PO KOLONIE

Ju¿ wielu nowo¿eñców skorzy-

sta³o z przyjêæ oferowanych w Za-

jeŸdzie. Ka¿da M³oda Para mo¿e tu

zleciæ przygotowanie wystawnych

i hucznych wesel.

Z kolei wszystkie firmy i instytu-

cje mog¹ skorzystaæ z doskona³ych

warunków do przeprowadzania

szkoleñ, konferencji i spotkañ inte-

gracyjnych.

- Mamy znakomite warunki

hotelowe, nowoczeœnie wyposa-

¿one sale konferencyjne i atrak-

cje w ramach czasu wolnego do-

pe³niaj¹ nasz¹ ofertê - mówi An-

na Œlusarczyk, dyrektorka Zak³a-

d u A k t y w n o œ c i Z a w o d o w e j

w Klwowie.

Na turystów i przejezdnych cze-

kaj¹ noclegi w pokojach hotelo-

wych. Wszyscy mog¹ te¿ skorzys-

taæ ze smacznych i zdrowych po-

si³ków w restauracji.

„Zajazd Lwowski” organizuje w o-

krasach wakacyjnych kolonie i obozy

dla dzieci i m³odzie¿y. Jest to o tyle

dobre, ¿e m³odzie¿ mo¿e skorzystaæ

na miejscu z nowoczesnej hali sporto-

wej „Arena Klwów”. Jest te¿ pe³nowy-

miarowy stadion pi³karski oraz znaj-

duj¹cy siê w Przysusze basen p³ywa-

cki. Okoliczne lasy i mo¿liwoœæ sp³y-

wów kajakowych na Drzewiczce sta-

nowi¹ dodatkowe atrakcje.

WARTO SKORZYSTAÆ

Pracownicy Zak³adu sukcesyw-

nie przygotowywani s¹ do prowa-

dzenia dzia³alnoœci gastronomicz-

nej i kateringowej. Zespó³ pracow-

ników przygotowuje posi³ki zarów-

no dla klientów indywidualnych jak

i instytucjonalnych oraz obs³uguje

zewnêtrzne imprezy okolicznoœcio-

we oraz biznesowe.

- Mo¿na do nas przyjechaæ z ro-

werem i w ten sposób zwiedziæ naj-

piêkniejsze zak¹tki gminy - dodaj¹

pracownicy Zajazdu.

Rzeczywiœcie - w obrêbie gminy

Klwów oraz s¹siednich gmin istnieje

sieæ szlaków rowerowych. Atrakcyj-

ne tereny pozosta³oœci Puszczy Pili-

ckiej, wsie w których stoj¹ jeszcze

stare opoczyñskie chaty, zabytki

kultury sakralnej to wszystko zwie-

dziæ mo¿na wsiadaj¹c na rower.

PRZYGOTOWANI

DO WYZWAÑ

W celu prowadzenia dzia³alnoœ-

ci gastronomicznej Zak³ad posiada

w pe³ni wyposa¿on¹ kuchniê do-

stosowan¹ do organizacji imprez.

Jak siê okazuje, przygotowywa-

ne w zak³adzie imprezy rodzinne,

wesela, spotkania okolicznoœciowe

ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem.
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� Zajazd Lwowski w Klwowie jest jednym z naj³adniejszych obiektów w regionie.

� W salach zajazdu da siê przygotowaæ ka¿de wesele, imprezê okolicznoœciow¹.

� Szefowie kuchni zadbaj¹ o przysmaki.

� Zajazd ma miejsca noclegowe.

� Zajazd Lwowski zaprasza na mi³e spotkania.� Zajazd Lwowski znajduje siê tuz przy drodze krajowej numer 48.

SMACZNIE W ZAJE�DZIE
� Jeden z najpiêkniejszych lokali w powiecie przysuskim, œwietnie przygotowanych na przyjêcie goœci, znajduje siê w Klwowie. To Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej „Zajazd Lwowski”.

Zajazd jest nowym obiektem

konferencyjno-gastronomicznym.

- Z ap ewn i amy wspan i a ³ ¹

atmosferê, znakomite jedzenie

oraz doskona³e warunki do or-

ganizac j i wszelk iego rodzaju

imprez - mówi¹ pracownicy za-

k³adu.

OD WESEL PO KOLONIE

Ju¿ wielu nowo¿eñców skorzy-

sta³o z przyjêæ oferowanych w Za-

jeŸdzie. Ka¿da M³oda Para mo¿e tu

zleciæ przygotowanie wystawnych

i hucznych wesel.

Z kolei wszystkie firmy i instytu-

cje mog¹ skorzystaæ z doskona³ych

warunków do przeprowadzania

szkoleñ, konferencji i spotkañ inte-

gracyjnych.

- Mamy znakomite warunki

hotelowe, nowoczeœnie wyposa-

¿one sale konferencyjne i atrak-

cje w ramach czasu wolnego do-

pe³niaj¹ nasz¹ ofertê - mówi An-

na Œlusarczyk, dyrektorka Zak³a-

d u A k t y w n o œ c i Z a w o d o w e j

w Klwowie.

Na turystów i przejezdnych cze-

kaj¹ noclegi w pokojach hotelo-

wych. Wszyscy mog¹ te¿ skorzys-

taæ ze smacznych i zdrowych po-

si³ków w restauracji.

„Zajazd Lwowski” organizuje w o-

krasach wakacyjnych kolonie i obozy

dla dzieci i m³odzie¿y. Jest to o tyle

dobre, ¿e m³odzie¿ mo¿e skorzystaæ

na miejscu z nowoczesnej hali sporto-

wej „Arena Klwów”. Jest te¿ pe³nowy-

miarowy stadion pi³karski oraz znaj-

duj¹cy siê w Przysusze basen p³ywa-

cki. Okoliczne lasy i mo¿liwoœæ sp³y-

wów kajakowych na Drzewiczce sta-

nowi¹ dodatkowe atrakcje.

WARTO SKORZYSTAÆ

Pracownicy Zak³adu sukcesyw-

nie przygotowywani s¹ do prowa-

dzenia dzia³alnoœci gastronomicz-

nej i kateringowej. Zespó³ pracow-

ników przygotowuje posi³ki zarów-

no dla klientów indywidualnych jak

i instytucjonalnych oraz obs³uguje

zewnêtrzne imprezy okolicznoœcio-

we oraz biznesowe.

- Mo¿na do nas przyjechaæ z ro-

werem i w ten sposób zwiedziæ naj-

piêkniejsze zak¹tki gminy - dodaj¹

pracownicy Zajazdu.

Rzeczywiœcie - w obrêbie gminy

Klwów oraz s¹siednich gmin istnieje

sieæ szlaków rowerowych. Atrakcyj-

ne tereny pozosta³oœci Puszczy Pili-

ckiej, wsie w których stoj¹ jeszcze

stare opoczyñskie chaty, zabytki

kultury sakralnej to wszystko zwie-

dziæ mo¿na wsiadaj¹c na rower.

PRZYGOTOWANI

DO WYZWAÑ

W celu prowadzenia dzia³alnoœ-

ci gastronomicznej Zak³ad posiada

w pe³ni wyposa¿on¹ kuchniê do-

stosowan¹ do organizacji imprez.

Jak siê okazuje, przygotowywa-

ne w zak³adzie imprezy rodzinne,

wesela, spotkania okolicznoœciowe

ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem.
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� Zajazd Lwowski w Klwowie jest jednym z naj³adniejszych obiektów w regionie.

� W salach zajazdu da siê przygotowaæ ka¿de wesele, imprezê okolicznoœciow¹.

� Szefowie kuchni zadbaj¹ o przysmaki.

� Zajazd ma miejsca noclegowe.

� Zajazd Lwowski zaprasza na mi³e spotkania.� Zajazd Lwowski znajduje siê tuz przy drodze krajowej numer 48.
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Uprawa papryki w  nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – PAŹDZIERNIK
W  okresie późnojesiennym po 
zakończeniu zbiorów produ-
cenci papryki powinni z  troska 
podchodzić do kolejnego sezonu 
uprawy.
Bezpośrednio po zebraniu ostat-
nich owoców handlowych należy 
rozpocząć stopniowe czyszcze-
nie obiektów uprawowych. Za-
zwyczaj prace porządkowe roz-
poczynamy od wyrwania roślin 
i  zgromadzeniu ich na stertach 
w  taki sposób aby możliwym 
było ich spalenie po wcześniej-
szym podsuszeniu lub przekom-
postowanie.
Kompostownik należy umiej-
scowić z dala od obiektów upra-
wowych. Na kompostowniku 
układamy kolejne warstwy nie 
przekraczające jednorazowo 
0,5 m po czym każdą z  warstw 
przesypujemy niewielka ilością 
nawozów azotowych tak aby do-
prowadzić do szybszego rozkła-
du masy organicznej. Prawidło-
we ułożenie kompostu sprzyja 
nie tylko jego szybkiemu rozkła-
dowi ale także sprzyja rozwojowi 
korzystnych mikroorganizmów. 
Mikroorganizmy te rozwijając 
się w  sposób prawidłowy zaha-
muja rozwój patogenów w kom-
poście a  nawet doprowadzą do 
ich całkowitej eliminacji co po-
zwoli w przyszłości do wykorzy-
stania takiego kompostu jako 
nawozu pod inne warzywa nie 
pochodzące z  rodziny psianko-
watych , w sadzie lub pod upra-
wy rolnicze ( bez ziemniaków ).
Aby rozkład pryzmy komposto-
wej był prawidłowy należy poza 

podaniem azotu taką pryzmę sil-
nie ugnieść .... lub ujeździć ciąg-
nikiem tak by powstały w  niej 
warunki korzystne dla rozwoju 
bakterii kwasu mlekowego.
Od momentu wyrwania starych 
roślin producent papryki w  za-
sadzie rozpoczyna nowy sezon 
uprawy .... może jest to zaskaku-
jące lecz każda następna czyn-
ność będzie wpływała korzystnie 
na efekty uprawy w  kolejnym 
roku ...lub niekorzystnie – jeśli 
będzie przeprowadzona niepra-
widłowo.
1 – po usunięciu roślin należy 
dokładnie posprzątać pozostałe 
w tunelach resztki, liście, owoce, 
pędy. Ich zaoranie spowoduje 
namnażanie się w glebie patoge-
nów papryki. Nie ma większego 
przestępstwa nad zaoranie psu-
jących się resztek po poprzedniej 
uprawie. A  twierdzenie , że one 
zgniją jest o  tyle nieprawdziwe, 
że oznacza namnażanie się na 
takich resztkach niepożądanych 
w uprawie patogenów.
Nie należy odwlekać likwidacji 
poprzedniej uprawy bo oznacza 
to namnażanie patogenów na 
powolnie zamierających rośli-
nach poddanych działaniu ko-
lejnych przymrozków
2 – po dokładnym usunięciu 
resztek pożniwnych i  zdjęciu 
osłon foliowych z tunelu a przed 
zaoraniem pola można na jego 
powierzchnie podać obornik ( 
najlepiej bydlęcy ), komposty, 
lub nawozy zielone. W przypad-
ku słomiastego obornika i  na-
wozów zielonych należy podać 

Już czwarty raz na terenie Przy-
suchy i  okolic działać będzie 
Szlachetna Paczka. Samej akcji 
nie trzeba już chyba specjalnie 
przedstawiać, bo na stałe wpi-
sała się w  kalendarz polskich 
akcji charytatywnych. Jest to 
ogólnopolski projekt pomocy 
rodzinom, a  także osobom star-
szych, pozostającym w  bardzo 
trudnej sytuacji materialnej, 
bądź rodzinnej. Paczka co roku 
angażuje w  pomoc setki tysięcy 
ludzi: wolontariuszy, darczyń-
ców, a  także osoby wspierające 
projekt finansowo. Organizowa-
na jest przed świętami Bożego 
Narodzenia, ale aby nastąpił jej 
finał potrzebna jest praca wielu 
ludzi. Każdy kto ukończył 18 lat 

może zostać wolontariuszem, 
który wraz z  Liderem na dany 
Rejon będzie tworzył Drużynę 
Super W. Zapraszam wszyst-
kich, którzy nie boją się wyzwań 
do pracy w  zespole Szlachetnej 
Paczki – mówi Rafał Kacperski, 
Lider Szlachetnej Paczki rejonu 
Przysucha i  okolice. – Już dziś 
można się logować na stronie 
superw.pl i  wybrać rejon Przy-
sucha i okolice. Na prawdę war-
to być z  nami, niesiemy pomoc 
konkretnym rodzinom, poznaje-
my ich potrzeby i  wiemy komu 
pomagamy. A  jest to bardzo 
ważne. Przez poprzednie trzy 
lata pomoc dotarła do około 45 
rodzin z  różnych miejscowości. 
Już dziś mogę podać, że w  tym 

około 5 kg saletry amonowej lub 
mocznika na każde 100m2. Przy-
śpieszy to rozkład zaoranej masy 
biologicznej.
W  przypadku gdy zdejmujemy 
okrycia foliowe z  tuneli, może-
my w celu obniżenia kosztów na-
wożenia w kolejnym roku podać 
do gleby tanie nawozy typu rol-
niczego które co prawda zawie-
rają chlorki lecz w  trakcie zimy 
spora ich część zostanie wymy-
ta. Zazwyczaj podaje się jesienią 
10-15 kg nawozów typu polifo-
ska na 100m2 uprawy. W  takim 
przypadku podawanie azotu na 
nawozy zielone jest zbędne.
3 – podawanie wapna lub kredy 
jest zasadne tylko w  przypad-
ku gdy wykonamy analizę gleby 
przed jej podaniem. Zjawisko 
podawania tych nawozów bez 
wykonania analizy jest nagan-
ne i może prowadzić do dużych 
nieprawidłowości w  nawożeniu, 
wzroście, plonowaniu roślin 
w roku następnym
4 – podawanie odchodów pta-

sich czyli tak zwanego kurza-
ka prze4d zaoraniem pola jest 
możliwe tylko w przypadku gdy 
posiadamy z  fermy odpis za-
świadczenia wydanego przez le-
karza weterynarii, że stado było 
wolne od salmonellozy, Ponie-
waż wśród producentów drobiu 
i  jaj sa to badania obowiązkowe 
nie powinno być problemu z ich 
uzyskaniem. Należy pamiętać 
że 1 kg kurzaka to mniej więcej 
równowartość nawozowa 3 kg 
obornika. Należy to uwzględniać 
w podawaniu dawek tego nawo-
zu. A  maksymalna jednorazowa 
dawka nie może przekroczyć 
200-300kg/100m2.
5 – należy dokładnie posprzątać 
i oczyścić tunel w którym będzie 
prowadzona produkcja rozsady.
Tunel rozsadowy powinien być 
dokładnie wypielony. Wszelkie 
sprzęty i  wyposażenie powinni-
śmy dokładnie umyć a następnie 
dokładnie najlepiej preparatami 
zawierającymi chlor takimi jak 
podchloryn sodu czy ACE. Na-

stępnie należy wszystko dokład-
nie spłukać i wywietrzyć.
Tunel rozsadowy nie powi-
nien być magazynem skrzynek, 
sznurków, folii czy w  najgor-
szym wypadku przechowalnią 
warzyw.
Pamiętajmy , że większość cho-
rób typu bakteryjnego i grzybo-
wego sami mnożymy w nieodka-
żanych rozsadnikach. Podobnie 
jeśli przędziorek lub inne szkod-
niki występują już w dwa – czte-
ry tygodnie po posadzeniu ro-
ślin .... to namnożyliśmy go już 
w mnożarce a następnie roznie-
śliśmy wraz z roślinami po całej 
uprawie.
W  kolejnych odcinkach przed-
stawiać będziemy najnowsze 
trendy uprawowe i nowe ciekawe 
technologie stosowane w  upra-
wie papryki. A  także omówimy 
zasady doboru odmian papryki 
pod kontem ich uprawy w  go-
spodarstwie.

autor
Tomasz Marasik

Odmiana Abadia F1

„Paczka” czeka na 
Wolontariuszy!!!

roku pomocą chcemy objąć ok. 
25 rodzin m.in. z  terenu gmin: 
Przysucha, Wieniawa, Rusi-
nów i  Borkowice. Jest nas już 
siedmioro, ale do pełni szczęś-
cia potrzeba jeszcze trzech wo-
lontariuszy. Więcej informacji 
o  projekcie i  możliwości udzia-
łu w nim na stronie szlachetna-
paczka.pl. Już niebawem wywiad 
w  Radio Eska z  wolontariuszką 
– Anitą Włodarczyk o  tematy-
ce promocji Rejonu Przysucha 
i  okolice Szlachetnej Paczki ! 
Zapraszamy na facebook : Szla-
chetna Paczka – Przysucha.
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Prezydent chwalił paprykę 
i soki z Komorowa

6  P ie s z a  P ie l g r z y m k a  do  St ud z i a n ny

Stowarzyszenie Razem dla 
Radomki było gospoda-
rzem dożynek prezyden-
ckich, które odbyły się 21-
22 września 2014 roku.
Stowarzyszenie promowało pro-
ducentów, rolników i  produkty 
tradycyjne z  terenu gmin. Przy-
smakami z  papryki zajadał się 
między innymi prezydent Bro-
nisław Komorowski.
Stowarzyszenie „Razem dla Ra-
domki” wspólnie z  Urzędem 
Marszałkowskim było gospoda-
rzem stoiska wystawiennicze-
go Mazowsza podczas Dożynek 
Prezydenckich w Spale.
Stoisko zostało przygotowane 
pod hasłem „Mazowsze pach-
nące papryką”. Przez dwa dni 
odwiedziło je ponad 10 tysięcy 
osób. W tym para prezydencka – 
Anna i Bronisław Komorowscy, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Marek Sawicki i inni.
Dożynki Prezydenckie trady-
cyjnie odbywają się w Spale. Od 
kilku lat, dzięki zaangażowaniu 
się samorządów wszystkich wo-
jewództw, Dożynki Prezyden-
ckie nabrały charakteru dożynek 
ogólnopolskich. Tegoroczne ob-

chody powiązane zostały z  ob-
chodami 25-lecia polskiej wol-
ności, co uwydatnił w  swoich 
przemówieniach prezydent Bro-
nisław Komorowski.
Prezydent zaznaczył, że każde 
dożynki są okazją do radości, 
okazania wdzięczności, a  jed-
nocześnie budowania w nadziei, 
że „wspólnym wysiłkiem i pracą 
możemy osiągać bardzo wiele; 
radość z  tytułu efektów naszej 
pracy”.
Przez dwa dni na terenie Cen-
tralnego Ośrodka w  Spale za-
prezentowali się przedstawiciele 
16 województw. Gospodarzem 
Województwa Mazowieckiego 
było Stowarzyszenie „Razem 
dla Radomki”, które wspólnie 
z  Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckie-
go, Mazowieckim Oddziałem 
Doradztwa Rolniczego w  War-
szawie oraz z gminami z  terenu 
naszego działania, przygotowało 
stoisko pod hasłem „Mazowsze 
pachnące papryką”. Promowani 
byli rolnicy, producenci papry-
ki, a także wytwórcy produktów 
tradycyjnych i regionalnych.
Prezydent wraz z  małżonką od-

wiedzając stoisko Razem Dla Ra-
domki miał okazję porozmawiać 
między innymi z prezesem LGD 
Cezarym Nowkiem. Prezydent 
próbował także przepysznych 
produktów na stoisku. A  było 
się czym zajadać. Przygotowany 
został pokaz kulinarny dań z pa-
pryki, przygotowywany przez 
Stowarzyszenie „Wrzosowisko” 
z Przytyka i Elżbietę Bień z Ca-
teringu – Camelot.
Na stoisku można było spró-
bować takich przysmaków jak: 
smalec z  papryki, dżem z  czer-
wonej papryki, paszteciki kru-
cho-drożdżowe z  nadzieniem 
z  twarogów i  papryki, leczo, 
papryka marynowana i  wiele 
innych potraw z  papryką w  roli 
głównej.
Nie zabrakło miodów pszczelich 
z  Pasieki Murawscy, pieczywa 
z  Piekarni Wacyn, oraz jabłek 
i  naturalnie mętnych soków 
„Smaczek z  Doliny Radomki” 
przygotowanych przez Gospo-
darstwo Sadownicze Państwa 
Bankiewicz z  Komorowa którzy 
zdobyli tytuł Mistrzów Kraju 
AgroLigi roku 2013 r.

Już po raz szósty, w  sobotę 13 
września, wyruszyła z Przysuchy 
do Studzianny pielgrzymka mło-
dzieży. Uczestniczyło w niej 256 
osób, w  tym głównie uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Św. 
Stanisława Kostki w  Przysusze 
i Zespołów Szkół nr 1 i 2. Ale nie 
tylko, bo młodzieży towarzyszy-
ła grupa pielgrzymów starszych 
wiekiem, ale, jak powiedział 
nam jeden z  nich: młodych du-
chem. Wśród pątników było też 
kilkoro dzieci. Pielgrzymkę pro-
wadził ks. Artur Woźniak z  pa-
rafii pw. św. Jana Nepomucena 
oraz przez część trasy wspierali 
młodzież modlitwą i  rozmo-
wą ks. Norbert Piwnik z  parafii 
pw. św. Jana Nepomucena, ks. 
Karol Janus z  parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego i  ks. Krzysztof 
Wróbel z  parafii pw. św. Woj-
ciecha w  Skrzyńsku.. Pierwszy 
odpoczynek był w miejscowości 
Krzesławice gm. Rusinów, gdzie 
pątników przywitał Wójt Gmi-
ny Rusinów Marek Modrzecki 
wraz z  Przewodniczącą Rady 
Gminy Jadwigą Kietlińską. Piel-
grzymi odpoczywali na terenie 
nowo wybudowanej świetlicy 
wiejskiej. Stało się już tradycją, 
że mieszkańcy Krzesławic co 
roku przygotowują uczestni-
kom poczęstunek, gorącą herba-

tę i  kawę. Za serdeczną gościnę 
pielgrzymi podziękowali grom-
kimi brawami, śpiewem i  obie-
cali modlitwę w  ich intencjach. 
Po 30 – minutowym odpoczyn-
ku pielgrzymi udali się w dalszą 
drogę by w  atmosferze rado-
ści, śpiewu i  modlitwy. W  Stu-
dziannie wszyscy uczestniczyli 
w mszy świętej przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Świętoro-
dzinnej. Pielgrzymką przysuska 
młodzież uczciła obchodzone 18 
września święto św. Stanisława 
Kostki – patrona młodzieży.
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Jaka jest współczesna ko-
bieta? Zmienna? Podob-
no trzeba ją kochać i  po-
dziwiać niekoniecznie 
rozumieć? Niektórzy de-
klamują że świat bez niej 
byłby niczym ogród bez 
kwiatów? Pewne jest jed-
no – skrywa w sobie jakże 
ogromną i piękną siłę!
A kobieta w polityce? Siła napę-
dowa czy zbędny parytet? Po-
przeczka stoi bardzo wysoko. 
Jakiego potrzeba uporu, konse-
kwencji i determinacji by poka-
zać jak wiele traci społeczeństwo 
przez niepełne wykorzystanie 
potencjału kobiet.
To nie jest rozprawa o  ruchach 
feministycznych – choć na świe-
cie jest ich bardzo dużo; nie będę 
pisać o  niebiańskich parytetach 
sięgających aż 35%; wielu za-
rzuci że kobiety nie angażują się 
w politykę. Angażują się. I to so-
lidnie. Wystarczy tylko prześle-
dzić ich poczynania…
Dziś jest ten czas. Z  dumą bo 
nie boję się powiedzieć że kan-
dyduję do Rady Powiatu. Wielu 
na pewno zapyta dlaczego? Otóż 

odkąd pamiętam, jestem zaan-
gażowana i  jakże dobrze znane 
mi są sprawy powiatu. Przez 
kilka lat sprawowałam funkcję 
Marszałka Parlamentu Młodzie-
ży Powiatu Łukowskiego. Dla-
czego o tym piszę? Bo to bardzo 
trudny czas, który mnie zahar-
tował – mądrze, delikatnie, su-
miennie. Piszę o tym bo to wzór 
jakże godny powielenia również 
w  naszym powiecie. Jakże to 
olbrzymi dowód na wysoki po-
ziom świadomości obywatelskiej 
młodych ludzi i poczucia odpo-
wiedzialności za rozwój naszej 
ziemi przysuskiej.
Sukces samorządności to wie-
dza, praktyka, wytrwałość i  po-
święcenie ludzi oddanych swoim 
społecznościom. To doskonała 
okazja do przygotowania i wdra-
żania nowego pokolenia do 
pracy na rzecz społeczeństwa. 
Jestem przekonana że przynie-
sie to wymierne korzyści ziemi 
przysuskiej a w przyszłości całej 
Polsce.
Ufam że entuzjazm, nowe spoj-
rzenie na problemy naszego 
powiatu i  szereg ciekawych po-
mysłów sprawią że uda się nam 
wszystkim poczynić kolejny 

krok przy wzmacnianiu roli sa-
morządu i pomyślnie zdamy eg-
zamin z demokracji.
Kobiety nie muszą już walczyć 
o  „swój czas”. Mają go. Teraz 
jest pora, aby wykorzystać go 
najlepiej, jak tylko potrafimy.
Drogie Panie, kochajmy siebie, 
szanujmy, poszerzajmy swoje 
horyzonty i  uczmy się godzić 
z tym, na co nie mamy wpływu. 
Nie możemy w  życiu zdobyć 
wszystkiego, dlatego odkryjmy 
w  sobie tę siłę, która pomoże 
dokonać wyboru i  iść w kierun-
ku tego, co dla nas najważniej-
sze. Kobiecość to, bez wątpienia, 
ogromna siła, ale i  wyjątkowy 
dar. I wcale nie chodzi o to, aby 
tę siłę uparcie demonstrować, 
aby wciąż rywalizować, udowad-
niać całemu światu, że jesteśmy 
samowystarczalne. Nie jesteśmy 
i nie musimy być.
Nie liczą się statystyki, nie liczy 
się polityka wpływów, to się nie 
liczy! Liczy się nasza skutecz-
ność i  profesjonalizm! Bo siła 
to Kobieta. Bądź dumna. Jesteś 
jedyna w  swoim rodzaju. Jesteś 
kobietą…

Ewelina Dadasiewicz-Studzińska

26 czerwca uczniowie PSP 
w  Kłudnie wyjechali na 
krajoznawczą wyciecz-
kę do Ojcowa. To maleń-
kie, ale bardzo atrakcyj-
ne miejsce. Znajduje się 
w  malowniczym obszarze 
objętym ochroną przez 
najmniejszy park narodo-
wy w  Polsce – Ojcowski 
Park Narodowy.
A  Dzieci zobaczyły ciekawe za-
bytki architektury i  interesują-
ce obiekty przyrodnicze, takie 
jak: Zamek Pieskowa Skała, Ka-
pliczkę na Wodzie, ruiny daw-
nej warowni stojące na szczycie 
wzgórza, maczugę Herkulesa. 
Ciekawą atrakcją była dla nich 
także niezwykle urodziwa dolina 
Prądnika i  Muzeum Przyrodni-
cze im. Władysława Szafera po-
święcone Ojcowskiemu Parkowi 
Narodowemu.
Całą wycieczkę poprowadził 
przewodnik, który opowie-
dział wiele ciekawostek i  le-
gend związanych z  Ojcowem. 

Jedną z  nich jest to, że tam 
właśnie, na terenie tego par-
ku nagrywano sceny do wielu 
polskich filmów m.in.”Ogniem 
i mieczem”,”Stawka większa niż 
życie”.
Duże wrażenie na wszystkich 
zrobiła jaskinia, w  której, we-
dług legendy, ukrywał się nie-
gdyś Łokietek, stąd nazwa-Grota 
Łokietka. Stałymi jej mieszkań-
cami są nietoperze( jeden z nich 
przylatuje tam od siedemna-
stu lat i  co ciekawe, śpi zawsze 
w tym samym miejscu).
Ciekawą atrakcją dla dzieci była 
również wizyta przy Źródełku 
Miłości. Legenda głosi, iż każdej 
osobie, która napije się tamtej-
szej wody zagwarantowana jest 
długa i  trwała miłość. W  tym 
celu właśnie woda spożywana 
była przez dzieci w dużych iloś-
ciach.
 Wycieczka do Ojcowa dostar-
czyła uczniom wielu niezapo-
mnianych wrażeń i niewątpliwie 
była doskonałą lekcją przyrody 
i historii.

We wrześniu policjanci Referatu 
Ruchu Drogowego przysuskiej 
komendy w  ramach akcji „Bez-
pieczna droga do szkoły” prze-
prowadzili działania „Jabłko – 
cytryna”, w  której uczestniczyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Przysusze.
Policjanci wraz dziećmi na dro-
dze krajowej K – 12 zatrzymywali 
wybrane pojazdy. Kierowców ja-
dących z prawidłową prędkością 
i  przestrzegających zasad ruchu 
drogowego nagradzały jabłkiem. 
Pozostali kierowcy otrzymywali 
cytrynę, którą musieli zjeść na 
oczach dzieci.
Dzieci zwracały kierującym 
uwagę na przestrzeganie prze-

pisów ruchu drogowego i  właś-
ciwe zachowanie się na drodze 
w rejonie szkół i przejść dla pie-
szych. W przypadku zachowania 
zgodnego
z  prawem dzieci dziękowały 
kierowcom za bezpieczną jazdę 
i  życzyły szerokiej drogi. Pod-
czas prowadzonych działań wrę-
czyły kierującym 3 cytryny oraz 
8 jabłek.
Z  dużym zainteresowaniem 
uczniowie obserwowali pracę 
funkcjonariuszy. Sami kierujący 
zaskoczeni nietypową kontrolą 
z  uśmiechem na twarzy przyj-
mowali werdykt dzieci, nawet 
jeśli musieli zjeść cytrynę. Mamy 
nadzieję, iż akcja zmobilizowała 

kierowców do rozsądnej jazdy, 
zwłaszcza w rejonie szkół.
Ponadto policjanci przysuskiej 
drogówki w  Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w  Przysusze przepro-
wadzili spotkanie z  dziećmi na 
temat bezpieczeństwa podczas 
drogi do szkoły. Zadaniem funk-
cjonariuszy było przybliżenie 
najmłodszym zasad bezpieczne-
go poruszania się po drodze i za-
poznanie ich z  podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa.
Mamy nadzieję, że z  przekaza-
nych w ciągu pierwszych dniach 
września porad najmłodsi będą 
korzystać przez cały rok szkolny.

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha

S I Ł A  J E S T  KO B I E TĄ !

Ewelina Dadasiewicz-Studzińska

Wycieczka do Ojcowa „Jabłko – cytryna” na drodze 
krajowej K – 12
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SPORTOWY DZIEŃ W SZKOLE W NIEZNAMIEROWICACH
Sport to nieodłączny ele-
ment w  edukacji dziecka, 
który ma wpływ nie tylko 
na jego kondycję ale też 
rozwój cech psycho-fi-
zycznych. Niewiele szkół 
przykłada do tego wagę 
i wspiera dziecko w kształ-
towaniu postaw zdrowych 
i  aktywnych. A  to właśnie 
szkoła, miejsce w  którym 
dziecko spędza dużo cza-
su, powinna być wzorem, 
który będzie procentował 
w  przyszłości. Te pod-
stawowe zasady do serca 
wzięli sobie twórcy Nie-
publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Św. Andrzeja 
Apostoła w  Nieznamiero-
wicach, którzy poza wielo-
ma bezpłatnymi zajęciami 
pozalekcyjnymi, dla swo-
ich podopiecznych organi-
zują wyjątkowe spotkania 
z prawdziwymi gwiazdami 
sportu. W ostatni weekend 
września byli to – Sylwia 
Gruchała, Marek Plawgo 
i Andrzej Supron.
Sobota, 27 września, to był wspa-
niały dzień dla 28 uczniów i  28 
przedszkolaków z nowo powsta-
łej szkoły niepublicznej. Dzię-
ki spotkaniu trójki wybitnych 
sportowców spełniły się ma-
rzenia dzieci. Uczniowie mogli 
osobiście wypytać ich o  szcze-
góły kariery ale przede wszyst-
kim wspólnie potrenować. Dzie-

ci były bardzo zadowolone ze 
spotkania, bo w miejscu, którym 
mieszkają możliwość takiego 
poznania znanego sportowca 
jest znikoma.
Spotkanie podzielono na dwa 
etapy, tak by znalazło się nim 
coś dla duszy i  dla ciała. Spor-
towcy najpierw długo rozma-
wiali z  dziećmi, tłumacząc im 
jak ważny jest sport w  ich roz-
woju. Andrzej Supron, – mistrz 
świata i  Europy, wicemistrz 
olimpijski w  zapasach, zachęcał 
do uprawiania sportu i  uczest-
niczenia w lekcjach wychowania 
fizycznego. Supron apelował, że 
„sport wnosi najlepsze wartości, 
sprawność fizyczna, pewność 
siebie, możliwość współzawod-
niczenia czyli współdziałania 
razem. Na dodatek sama spraw-
ność fizyczna powoduje, że 
człowiek czuje się dużo lepiej, 
a w związku z tym całe życie jest 
lepsze.”
Dzieci zadawały sportowcom 
wiele pytań, były głodne wie-
dzy o nich i o tym jak to jest być 
sportowcem. Sylwia Gruchała 
– Bączek, dwukrotna medalist-
ka olimpijska we florecie, po 
spotkaniu powiedziała: „Uwiel-
biam się spotykać z dzieciakami. 
One mają w  sobie tyle prawdy 
i  szczerości. I  na prawdę cieszą 
się ze spotkania z  nami. Mam 
nadzieje, że dzieci z Nieznamie-
rowic, dzięki temu spotkaniu 
będą chętnie uprawiać sport 
i nie zapomną o swoich pasjach 
i zainteresowaniach.”
Marek Plawgo natomiast bar-
dzo chwalił samą szkołę i  Fun-

„Sprzątanie Świata” to 
Międzynarodowa kampa-
nia odbywająca się na ca-
łym świecie w trzeci week-
end września.
Jej celem jest wzrost świadomo-
ści ekologicznej społeczeństw. 
Akcja ,,Sprzątanie Świata’’ wy-
wodzi się z  Australii. Po raz 
pierwszy odbyła się w 1989 roku 
w  Sydney. Corocznie obejmuje 
swym zasięgiem coraz to nowe 
miejsca, a liczba jej uczestników 
stale rośnie. W Polsce ta najwięk-
sza akcja ekologiczna ,, Sprząta-
nie Świata – Polska 2014” odbyła 
się już po raz 21. Celem tego-
rocznej kampanii było zwróce-
nie uwagi na osobisty wpływ 
każdego Polaka na środowisko 
przyrodnicze poprzez unikanie 
tworzenia odpadów i  ich selek-
tywną zbiórkę. Krajowym patro-
nem i  koordynatorem akcji jest 
Fundacja Nasza Ziemia. W akcji 
uczestniczy młodzież szkolna, 
harcerze, członkowie organiza-
cji ekologicznych oraz ochot-

dację Sportowa Polska, która 
zorganizowała spotkanie w  pla-
cówce. Wielokrotny medalista 
mistrzostw świata i  Europy za-
uważył, że „nie ma w Polsce wie-
lu takich szkół, które z  własnej 
inicjatywy organizują spotkania 
ze sportowcami a co za tym idzie 
dbają o rozwój pasji swoich pod-
opiecznych. Bardzo się cieszę, 
że miałem okazję uczestniczyć 
w tych warsztatach i trochę zmę-
czyć się z  dzieciakami. Mogłem 
pokazać im wiele ćwiczeń, które 

mogą wykonywać samodzielnie 
a dzięki temu dbać o swoją kon-
dycję. To na pewno zaprocentu-
je w przyszłości!”.
Trójka znanych sportowców 
przeprowadziła z  dziećmi ze 
szkoły pokazowe lekcje WF 
z elementami specyficznymi dla 
uprawianej przez nich dyscypli-
ny. Dzięki temu dzieci mogły 
więcej dowiedzieć się o  lekkie-
jatletyce, zapasach i  szermierce. 
Wszyscy mogli spróbować swo-
ich sił a  każdy ze sportowców 

z  miłą chęcią współpracował 
z uczniami.
Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa im. Św. Andrzeja 
Apostoła w  Nieznamiero-
wicach, zapewnia, że to nie 
było ostatnie spotkanie 
z wybitnymi osobowościa-
mi świata sportu. Kolejne 
są już planowane w  opar-
ciu o marzenia dzieci.

Akcja „Sprzątanie świata” w Gminie Klwów Uczniowie Gimnazjum 
upamiętniają Powstanie 
Warszawskie
,,Miasto 44” to jedna z  najbar-
dziej oczekiwanych produkcji 
w  Polsce. Premiera miała miej-
sce 19 września 2014 r. Ucz-
niowie klas III Publicznego 
Gimnazjum im. Lotników Pol-
skich w  Klwowie pod opieką p. 
B. Tomczyk i  A.Nogi pojechali 
do kina 30.09.2014 r., by obej-
rzeć produkcję . Tematyka fil-
mu wiąże się z  epoką literacką 
omawianą na lekcjach języka 
polskiego, stąd pomysł wyjazdu. 
Aby uzmysłowić uczniom tam-
ten okres w dziejach Polski, pani 
Agnieszka Kośka – nauczycielka 
historii – przeprowadziła pre-
lekcję na temat wojny ze szcze-
gólnym uwzględnieniem okresu 
powstania.
O  powstaniu Warszawskim sły-
szał każdy, lecz nikt nie zdaje so-
bie sprawy z  ogromu strat jakie 
wyrządzono mieszkańcom i mia-
stu Warszawa. Powstanie War-
szawskie wybuchło 1 sierpnia 
1944 roku o godzinie W (17:00). 
,,Miasto 44” doskonale przeka-
zuje tragedię tamtych dni. Reży-

ser nie bał się ukazać drastycznej 
prawdy o wojskach najeźdźców, 
którzy stosowali najbardziej ok-
rutne metody egzekucji. Film 
w  reżyserii Jana Komasy po-
kazuje nam ogrom zniszczeń 
i  tragedii, które narastały pod-
czas Powstania Warszawskiego. 
Głównymi bohaterami są Stefan 
(Józef Pawłowski) i  Biedronka 
(Zofia Wichłacz), a także Kama( 
Anna Próchniak) – sąsiadka 
z kamienicy, która skrycie kocha 
się w Stefanie. Młodzi należą do 
jednego z  najdzielniejszych od-
działów powstania, gdzie walczą 
o  swoją małą ojczyznę. Miłość, 
która ich połączyła wystawiona 
została na wielką próbę.
Film jest godny polecenia. Spra-
wia, że w  sercach widzów rodzi 
się ogromny podziw i  szacunek 
dla Powstańców. Dzieło jest 
znakomitą lekcją patriotyzmu 
dla młodych ludzi. Po projek-
cji wielu zastanawiało się – czy 
bylibyśmy zdolni do takiego po-
święcenia?

Anna Noga

nicy. Pod tegorocznym hasłem 
,,Turysto! Szanuj Środowisko!’’ 
także młodzież i dzieci z PSP im. 
Marii Konopnickiej w  Kłudnie 
oraz Zespołu Szkół Samorządo-
wych w  Klwowie wyruszyli na 
podbój śmieciom. Każda kla-
sa została wyposażona w  worki 
oraz gumowe rękawiczki.
Uczestnicy akcji mają emocjo-
nalny stosunek do przyrody 

i  poczucie odpowiedzialności 
za postępowanie wobec niej, 
co przekłada się na ich wielkie 
zaangażowanie podczas sprzą-
tania. Są oni świadomi bycia 
współwłaścicielami naszej pla-
nety, na której wszyscy powinni-
śmy żyć w  harmonii z  przyrodą 
i innymi ludźmi, co jest koniecz-
nością nie tylko dzieci, ale i do-
rosłych.
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Wrześniowe słoneczne 
popołudnie, stadion KS 
Chojniak, obserwuje tre-
ning szkoleniowy tutejsze-
go klubu – duża frekwen-
cja piłkarzy, nowatorski 
trening i  dobra atmosfera 
drużyny.
Czy powrót doświadczonych 
piłkarzy – teraz już trenerów – 
to recepta na sportowy sukces?
Oto zapytam dziś trenerów KS 
Chojniak: Jakuba Studzińskie-
go i Łukasza Ślifirczyka.
Czy doświadczenie jakie zdo-
byli w takich klubach jak Zawi-
sza Bydgoszcz, ŁKS Łódz, Po-
lonia Bytom czy Motor Lublin 
pozwoli im na odnalezienie się 
w tutejszej rzeczywistości?
Dlaczego Panowie podjęliście 
się roli szkoleniowców w klubie 
KS Chojniak?
Ł.Ś. W  związku z  problemami 
zdrowotnymi musiałem zakoń-
czyć zawodową karierę piłkar-
ską, choć nie ukrywam była to 
bardzo trudna decyzja. W  tym 
samym czasie pojawiła się pro-
pozycja od włodarzy Gminy 

Wieniawa stworzenia drużyny 
walczącej o najwyższe cele.
Co to znaczy o najwyższe cele?
Ł. Ś. Drużyny zbudowanej z wy-
chowanków która ma walczyć 
o kolejne awanse.
J.S. Problem kontuzji wykluczył 
również moją dalszą karierę pił-
karską, gdyż miałem czterokrot-
nie zerwane wiązadło krzyżowe 
w  lewym kolanie. Propozycja 
jaką dostaliśmy – wspólnego po-
prowadzenia KS Chojniak Wie-
niawa to odpowiedzialność ale 
też olbrzymi kredyt zaufania 
wobec nas trenerów. W  moim 
przekonaniu zrobimy wszystko 
aby swoje doświadczenie przy-
niesione z  klubów piłkarskich 
przekazać piłkarzom tutejszego 
klubu.
Jakie są cele drużyny na najbliż-
szy sezon?
Ł.Ś: Cele jakie założyliśmy sobie 
i  drużynie to awans do IV ligi 
w  ciągu trzech lat – tak aby fi-
larem drużyny byli nasi wycho-
wankowie. A  najbliższy sezon? 
Awans do V ligi.
J.S: Wiele turniejów piłkarskich, 
meczów, treningów udowadnia 
nam co dzień że jest kilku za-

wodników o  dużych możliwoś-
ciach, ogromnym potencjale 
i przy sumiennej pracy zasługują 
na grę w  wyższych klasach roz-
grywkowych.
Jaka jest atmosfera w drużynie?
J.S. Atmosfera w  drużynie jest 
coraz lepsza. Wierzę, że się ro-
zumiemy, przed nami wiele 
ciężkiej pracy, gdyż ważny jest 
fakt by zbudować system funk-
cjonujący nie przez rok, nie 
przez dwa – lecz przez kolejne 
dekady. Właśnie temu celowi 
podporządkowana będzie praca 
nas trenerów i  ludzi bezpośred-
nio związanych. Wiele klubów 
mówi podobnie ale wszystko to 
wymaga ogromnej pracy i cierp-
liwości. Właśnie dlatego tu je-
stem.
Jakie zmiany wprowadziliście 
w  systemie szkoleniowym KS 
Chojniak?
J.S.: Bardzo dużo się zmieniło, 
dążymy do tego aby klub Choj-
niaka prosperował na profesjo-
nalnym poziomie. Warunki ja-
kie zostały stworzone są godne 
uznania. Tych obiektów nie po-
wstydziłyby się najlepsze kluby 

KS Chojniak recepta na sportow y sukces

Kapral mówi do szeregowca:
– Masz żetony telefoniczne?
– Jasne stary!
– Masz mówić: Tak jest, panie kapralu!
A więc masz żetony telefoniczne?
– Nie, panie kapralu!

Budzik brutalnie wyrywa ze snu kobietę. Ta niezadowolona, że 
musi już wstawać, mówi do męża:
– Chciałabym być Japonką...
– Dlaczego!?
– Bo Japonki to mają dobrze – ledwie wstaną i od razu w kimono...

Tusk i Obama spotkali Pana Boga. Są ciekawi jak będzie wyglądała 
przyszłość.
 – Za ile lat w USA będzie kryzys ekonomiczny? – pyta Obama.
 – Za 20 lat.
 – To już nie za mojej kadencji – stwierdza Obama.
 – Kiedy w Polsce będzie dobrobyt? – pyta Tusk.
 – A to już nie za mojej kadencji – odpowiada Pan Bóg.

Facet ma sprawę za pobicie żony. Prokurator:
 – Czym pan uderzył małżonkę?
 – Pomidorami.
 – Pomidorami??? To skąd te siniaki na głowie żony??
 – Nooo.. Pomidory były w puszce...

Adwokat przyszedł na widzenie ze swoim klientem:
 – Mam dla pana dwie informacje: dobrą i złą.
 – To zacznij pan od złej.
 – Badania krwi wykazały, że był pan na miejscu morderstwa.
 – A ta dobra wiadomość?
 – Spadł panu poziom cholesterolu

Ksiądz podczas spowiedzi pyta się:
 – Czy wierzysz w życie po śmierci?
 – Tak, od czasu gdy moja żona umarła, na prawdę czuję, że żyję.
 – Słyszałem, że twoja Teściowa miała wypadek.
 – Tak, szła do piwnicy
po ziemniaki na obiad,
na schodach potknęła się
i skręciła kark.
 – I co zrobiliście?
 – Spaghetti.

Dowcipy

Jakub Studziński Łukasz Ślifirczyk

ekstraklasy.
Ł.S. Doświadczenie jakie zdoby-
liśmy , metody szkoleniowe jakie 
wypracowaliśmy – to wszystko 
chcemy przekazać naszej dru-
żynie. Myślę że zawodnicy do-
ceniają fakt jak bardzo zmieniły 
się metody treningowe.
Czego Wam życzyć?
Ł.Ś. Awansu i  wypromowania 
jak największej liczby zawodni-
ków….
J.S. Tego samego jak również 
przed nami ważne przedsię-
wzięcie gdyż 14, 15 paździer-

nika odbędzie się Konferen-
cja Szkoleniowa dla Trenerów 
z  województwa mazowieckiego. 
Konferencje poprowadzi sztab 
szkoleniowy Akademii Piłkar-
skiej Lecha Poznań, Trener Dol-
canu Ząbki Marcin Sasal i wiele 
innych ciekawych dla świata pił-
karskiego nazwisk.
To bardzo ważne dla nas jako 
trenerów ale też dla całej Gminy 
Wieniawa.
Powodzenia i  dziękuję za roz-
mowę.

Ewelina Dadasiewicz-Studzińska

I d ą  j a k  b u r z a
Nikt nie ma wątpliwości, że de-
cyzja Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej zwiększająca ilość 
zespołów w  IV lidze i  tym sa-
mym dająca szansę Oskarowi 
na status czwartoligowca w bie-
żącym sezonie, była słuszna. 
Oskar pokazał już z  nawiązką, 
że na tę szansę zasługiwał. Sier-
pień – pierwszy miesiąc jesien-
nej rundy – przysuscy piłkarze 
zakończyli zwycięsko i wrzesień 
rozpoczęli jak przystało na li-
derów. Wynikiem 3:2 wygrali 
z  Wilgą Garwolin. Bramki zdo-
byli Kowalczyk (16., 25.), Skał-
bania (75.), następnie pokonali 
3:0 Orła Wierzbicę (bramki: 
Moskwa (15.), Kowalczyk (65.), 

Skowroński (88.), zremisowali 
1:1 z SS Hutnik W-wa Sp. z o.o. 
Bramkę w tym meczu dla Oska-
ra zdobył Grzegorz Obuch (64.). 
Następnie na własnym boisku 
rozgromili wynikiem 6:1 MKS 
Zwoleniankę Zwoleń. Po tym 
spotkaniu, w  którym bramki 
dla przysuszan zdobyli Paweł 
Kowalczyk (11., 13.), Piotr Kor-
nacki (69., 90.+2 z  karnego), 
Robert Grylak (77.), Kamil Le-
wiński (87.) radość kibiców wy-
rażały słowa: „Pogrom! Przysu-
ska twierdza nie do zdobycia! To 
jest ten OSKAR!”. Kolejne spot-
kanie, z  MLKS Victoria Sulejó-
wek zakończyło się wynikiem 
bezbramkowym, ale na koncie 

Oskara przybył cenny punkt. 
Wrześniowe rozgrywki przysu-
szanie zakończyli w  pięknym 
stylu. Z  KS Raszyn wygrali 3:0. 
Bramki zdobyli „Piotr Skałbania 
(3., 71.), Mateusz Jaworski (75.). 
„Oskar liderem bez mrugnięcia 
okiem” – to tytuł relacji po me-
czu, zamieszczonej na radom-
skim portalu sportowym. Kibice 
mają powód do radości.
W październiku przysuskich pił-
karzy czekają mecze z RKS Okę-
cie W-wa, KS Konstancin, MKS 
Szydłowianka Szydłowiec, GKS 
Mazowsze Grójec i  LKS Sparta 
Jazgarzew. Trzymamy kciuki!

Z meczu MKS Oskar – Zwolenianka Zwoleń (zdj. Adrian Nitzki)
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Comber z jelenia
Składniki: 4 porcje Sposób wykonania:
Comber jeleń  65-70 dag
Tymianek  2 g
Rozmaryn  2 g
Jałowiec  2 g
Wino wytrawne  0,5 l
Liść laurowy  3 szt.
Ziele angielskie kilka ziaren
Olej tłoczony na zimno  0,25 l
Marchew  1,5 kg
Seler  1 szt.
Pietruszka  3 szt.
Sos z grzybów leśnych
Borowik 0,2 kg
Kurka/podgrzybek 0,2 kg
Śmietana 15% do gotowania
Sos sojowo-grzybowy  2 ml
Sól, pieprz

Warzywa trzemy na tarce na paski – 

dodajemy zioła, olej, wino, następnie 

wszystko mieszamy razem. Osuszony 

Comber okładamy doprawionymi wa-

rzywami i odstawiamy na 24h. Po tym 

czasie wkładamy do piekarnika i  pie-

czemy na sondę (termometr) do 72oC 

w temperaturze 120oC-130oC. Po upie-

czeniu dajemy „odpocząć” mięsu.

Sos

Grzyby smażymy na klarowanym ma-

śle na złoty kolor. Zalewamy śmietaną 

15% i doprawiamy do smaku.

Wyporcjowane mięso polewamy so-

sem grzybowym. Najlepiej smakuje 

z  kaszą lub babką ziemniaczaną i  bu-

raczkami zasmażanymi.

Życzymy smacznego.

Restauracja Hotel Ostoja
Restauracja Hotel Ostoja poło-
żona jest w Zawadach, gm. Wie-
niawa, bezpośrednio na trasie 
Radom-Piotrków Trybunalski 
(25km od Radomia, 15km od 
Przysuchy).
Nasza działalność obejmuje 
kompleksową organizację przy-
jęć (szkolenia, konferencje, 
spotkania biznesowe, wesela, 
komunie, chrzciny, konsola-
cje). Obiekt obejmuje część re-

stauracyjną (do 100 osób) z salą 
myśliwską ( do 50 osób), salę 
bankietową (do 380 osób), ho-
tel (72 miejsca noclegowe) oraz 
parking dla samochodów osobo-
wych i ciężarowych.
Nasza oferta to bogaty wachlarz 
pysznych potraw kuchni pol-
skiej wykonanych z  najwyższej 
jakości składników oraz pro-
fesjonalna obsługa. W  naszej 
kuchni dbamy o  najdrobniejsze 

szczegóły, by sprostać oczekiwa-
niom naszych Gości. Zaprasza-
my Państwa do eleganckiej, kli-
matyzowanej sali bankietowej, 
która posiada oddzielne wejście, 
ogród i  parking, zapewniając 
Państwu wygodę i dyskrecję. Dla 
kameralnych spotkań proponu-
jemy część restauracyjną i  salę 
myśliwską. Szczegóły dotyczą-
ce wyboru menu, ceny i  innych 
kwestii ustalamy indywidualnie.


