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Ziobro na przekroczenie progu 
wyborczego. Członkowie PSL, 
działający w  swoich „małych 
ojczyznach”, doskonale znają-
cy problemy swoich wyborców, 
potrafili na nie odpowiedzieć 
i zdobyć zaufanie społeczne. Jest 
to dobra wróżba na kolejne czte-
ry lata, gdzie do podziału będą 
pieniądze z perspektywy unijnej 
2014-2020.
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AGMINY:
• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa

I S S N  2 3 5 3 - 8 8 5 6

Rada Powiatu w Przysusze 
zainaugurowała kadencję 2014 – 2018

Uroczyście w Rusinowie

Uroczystość nadania Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Robert Korzeniowski 
w Nieznamierowicach

Przygody małego patrioty
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Samorządowy sukces PSL
Zakończyły się wybory 
samorządowe. Wybrali-
śmy wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast oraz 
przedstawicieli do rad 
gmin, powiatów oraz wo-
jewództw. Przez kolejne 
cztery lata uważnie przy-
glądać będziemy się wła-
dzom, aby w kolejnych wy-
borach dokonać oceny ich 
działań.
Trudno jednoznacznie wskazać 
zwycięzcę tegorocznych wybo-
rów samorządowych. Z  wyniku 
wyborczego z  pewnością za-
dowoleni są członkowie Prawa 
i  Sprawiedliwości. Parta ta zdo-
była najwięcej głosów w  wybo-
rach do sejmików województw. 
Mimo to – ze względu na specy-
fikę wyborów – najwięcej rad-
nych, bo aż 179, do władz woje-
wódzkich wprowadzi Platforma 
Obywatelska. Znakomity wynik 
uzyskało również Polskie Stron-
nictwo Ludowe. Partia Janusza 

Piechocińskiego uzyskała tylko 
kilka procent poparcia mniej niż 
PO i PiS. Dzięki dużemu popar-
ciu ludowcy wskażą marszałków 
aż w 5 województwach: warmiń-
sko – mazurskim, podlaskim, 
lubelskim, świętokrzyskim oraz 
mazowieckim. W  tym ostat-
nim funkcję marszałka utrzyma 
rządzący od 2001 roku Adam 
Struzik. To właśnie na Mazow-
szu PSL uzyskało bardzo wysoki 
wynik. Ponad dwudziestopięcio-
procentowe poparcie pozwoliło 
wprowadzić do sejmiku aż 16 
radnych. Należy zwrócić uwagę, 
że po wyłączeniu aglomeracji 
warszawskiej wynik stronnictwa 
to 36%! Wysokie poparcie dla lu-
dowców widać przede wszystkim 
na wsiach. Rolnicy dostrzegają 
pozytywne zmiany zachodzą-
ce w  małych miejscowościach. 
Gospodarstwa rolne dzięki pie-
niądzom z  Unii Europejskiej 
stale modernizują się, stając się 
konkurencyjne w  stosunku do 
zachodnich sąsiadów. Wspiera-
ni przez polityków z  PSL rolni-

Wyniki wyborów do sejmików województw – z  której parti będzie mar-
szałek województwa

cy docenili ich wkład w  rozwój 
Polski oddając swoje głosy właś-
nie na nich. Część tzw. „eksper-
tów” sugeruje, iż wysoki wynik 
ludowcy zawdzięczają wyloso-
waniu listy numer 1. Zapomi-
nają oni, że samo korzystne lo-
sowanie nie gwarantuje sukcesu 
wyborczego. 
Najlepszym 
tego przy-
kładem są 
tegoroczne 
wybory do 
P a r l a m e n -
tu Euro-
p e j s k i e g o . 
P i e r w s z ą 
listę wylo-
sowała So-
lidarna Pol-
ska, co nie 
p r z e ł o ż y ł o 
się na duże 
p o p a r c i e 
s p o ł e c z n e 
i nie pozwo-
liło partii 
Z b i g n i e w a 
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Wynik i w yborów w powiecie Przysusk im
Trzy wyborcze dogrywki w gminach Przysucha, Odrzywół i Rusinów. Dwie zmiany w Wieniawie i Rusinowie.

W  Przysusze bez zmian. Tade-
usz Tomasik wygrał w  II turze 
Uzyskał w  II turze 2756 głosów 
57,62 %. Przy frekwencji 59,90 %

W  Borkowicach bez zmian. Ro-
bert Fidos, piastuje od czterech 
lat, ponownie został wójtem. 
Mieszkańcy gminy wybrali go 
w pierwszej turze. Uzyskał 1326 
głosów 53,92 %. Przy frekwencji 
67,32 %

W  Potworowie bez zmian. Ma-
rek Klimek uzyskał 1097 głosów 
54,74 %. Przy frekwencji 59,94 %

W Gielniowie bez zmian. – Wła-
dysław Czarnecki. To będzie ko-
lejna już, szósta kadencja obec-
nego wójta. Uzyskał 1425 głosów 
55,53 %. Przy frekwencji 66,87 %

W  Odrzywole bez zmian – Ma-
rian Kmieciak. Wygrał w  II tu-
rze. Uzyskał w  II turze 1327 
głosów 54,90 %. Przy frekwencji 
74,19 %

W  Rusinowie zmiana – Krzysz-
tof Urbańczyk. Wygrał w II turze 
uzyskał 1507 głosów 68,66 %. 
Przy frekwencji 69,74 %

W  Klwowie bez zmian – Piotr 
Papis. To już trzecia kadencja. 
Jest rekordzistą poparcia w  po-
wiecie otrzymał aż 75,76 % po-
parcia. Uzyskał 1522 głosów. 
Przy frekwencji 72,27 %

W  Wieniawie zmiana – Krzysz-
tof Sobczak wygrał z  Witoldem 
Studzińskim uzyskał 1613 gło-
sów 53,50%. Przy frekwencji 
68,76 %

Gmina i Miasto Przysucha

Gmina Borkowice

Gmina Potworów

Gmina Gielniów

Gmina Odrzywół Gmina Rusinów

Gmina Klwów

Gmina Wieniawa

Tadeusz Tomasik

Robert Fidos

Marek Klimek

Władysław Czarnecki

Marian Kmieciak Krzysztof Urbańczyk

Piotr Papis

Krzysztof Sobczak

 

 

Sylwester w Klwowie 2014/2015 
Serdecznie zapraszamy 

 Państwa na Bal Sylwestrowy! 
 

Zapewniamy: 
-wspaniałą zabawę do białego rana przy zespole muzycznym 

- 5 gorących dań 
- zimne przekąski 

- napoje  
- bufet słodkości  
- desery i owoce  

- pokaz sztucznych ogni 
 

0,5 l „wody ognistej” na parę oraz szampan!       Start godzina 20:00 
Napoje zimne i gorące bez limitu !                                     
Rezerwacja: (48) 67 10 125,  505 063 080 
Organizator – Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie 

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy!
Przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne 

Święta Bożego Narodzenia,
z bogatą tradycją i pięknymi kolędami.

Dla nas wszystkich jest to szczególny czas, 
czas radości, odpoczynku

i przebywania w gronie najbliższych.
Z tej okazji wszystkim mieszkańcom Gminy Klwów
życzymy Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek
oraz spełnienia wszelkich marzeń 

w nadchodzącym Nowym Roku 2015.
Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca 

buduje naszą Małą Ojczyznę,
staje się źródłem trwałej radości, szczęścia, 

pokoju ducha i optymizmu…

Wójt Gminy Klwów – Piotr Papis

Przewodniczący Rady Gminy Klwów – Jerzy 
Sieczak

Pracownicy Urzędu Gminy Klwów
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Nowa Rada Powiatu rozpoczyna pracę w nowej kadencji

Prowadzący obrady Radny Senior odbiera ślubowanie od radnych

Rada Powiatu w Przysusze zainaugurowała kadencję 2014 – 2018
1 grudnia 2014 odbyło 
się pierwsze plenarne po-
siedzenie nowo wybranej 
Rady Powiatu w  Przysu-
sze. Obrady zainaugu-
rowało 16 z  17 radnych, 
ponieważ mandat wybra-
nego w  wyborach Piotra 
Papisa został wygaszony 
przez wojewodę mazowie-
ckiego w związku z wygra-
niem przez Piotra Papisa 
wyborów na wójta gminy 
Klwów. Nowym członkiem 
rady z  ramienia KW PSL bę-
dzie Jan Gawryś. Obrady roz-
począł kończący swoją kaden-
cję starosta Marian Niemirski 
przekazując prowadzenie obrad 
radnemu Seniorowi – Krzysz-
tofowi Zawadzkiemu, który po-
prosił znajdującego się na sali 
Przewodniczącego Powiatowej 
Komisji Wyborczej – p. Krzysz-
tofa Duchnika o  wręczenie no-
minacji na radnych, wybranym 
kandydatom. Po zakończeniu 
tej uroczystej części i  złożeniu 

życzeń obejmującym obowiązki 
radnym p. Krzysztof Duchnik 
opuścił obrady. Radny Senior 
odebrał ślubowanie od wszyst-
kich radnych i  przystąpił do 
realizowania I  punktu porząd-
ku obrad nowej rady – wyboru 
Przewodniczącego Rady Powia-
tu. Poprosił o wybór komisji do 
przeprowadzenia głosowania 
tajnego. Rada bez sprzeciwu 
przyjęła zaproponowanych kan-
dydatów: Dorotę Kwietniewską, 
Andrzeja Raczyńskiego i  Ma-
cieja Stolińskiego. Po krótkiej 
przerwie i  przygotowaniu kart 
do głosowania radni przystąpili 
do pierwszego wyboru w  nowej 
kadencji. Zgłoszony został tyl-
ko jeden kandydat – Krzysztof 
Wochniak. Po przeliczeniu gło-
sów komisja ogłosiła wyniki. 13 
radnych głosowało za, 3 oddało 
głosy ważne bez dokonywania 
wskazania ani za, ani przeciw. 
Nowym przewodniczącym Rady 
Powiatu w  Przysusze został 
Krzysztof Wochniak z  Prawa 
i  Sprawiedliwości. Następnie 
przystąpiono do wyborów staro-
sty. Został zgłoszony tylko jeden 

kandydat – Marian Niemirski. 
Rada Powiatu w  Przysusze od-
dała 14 głosów za kandydatem 
i  2 głosy ważne bez wyrażania 
opinii. Starosta Przysuskim na 
kadencję 2014 – 2018 został Ma-
rian Niemirski – Prawo I  Spra-
wiedliwość. Podobny przebieg 
miały wszystkie pozostałe gło-
sowania. Wybrano jeszcze 2 nie-
etatowych Członków Zarządu 
Powiatu: Waldemara Cichawę 
z  Prawa i  Sprawiedliwości i  Ra-
fała Setę z  Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego. Radni ponadto 
wybrali jeszcze 2 Wiceprzewod-
niczących Rady Powiatu w Przy-
susze: Macieja Stolińskiego 
z  Porozumienia Samorządowo 
– Ludowego i  Mariana Weso-
łowskiego z  Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego. Na zakończenie 
obrad zmieniony został statut 
powiatu przysuskiego. Na tym 
obrady zakończono.
Wszystko wskazuje na fakt, że 
po wyborach doszło do potężne-
go umocnienia się koalicji rzą-
dzącej powiatem od 3 kadencji. 
Ugrupowania skupione wokół 
osoby starosty – czyli Prawo 

W  wyborach do Rady Powiatu 
w  Przysusze zostały wyznaczo-
ne 4 okręgi wyborcze: Okręg nr 
1 – Miasto i Gmina Przysucha. 
Zarejestrowano 8 list komitetów 
wyborczych na których znalazło 
się 77 kandydatów walczących 
o  5 mandatów radnych. Okręg 
nr 2 – gminy: Gielniów, Odrzy-
wół, Rusinów. Zarejestrowano 
7 list komitetów wyborczych, na 
których znalazło się 67 kandy-
datów walczących o 5 mandatów 
radnych. Okręg nr 3 – gminy: 
Klwów, Potworów. Zarejestro-
wano 5 list kandydatów, na któ-
rych znalazło się 26 kandydatów 
walczących o  3 mandaty rad-
nych. Okręg nr 4 – gminy: Wie-
niawa, Borkowice. W  okręgu 
zarejestrowano 7 list komitetów 
wyborczych, na których znalazło 
się 56 kandydatów walczących 
o  4 mandaty radnych. Łącznie 
w  4 okręgach wyborczych wy-
startowało 226 kandydatów do 
Rady Powiatu w Przysusze, któ-
rzy ubiegali się o  17 mandatów 
radnych. Dało to średnio 18,83 
kandydata na 1 miejsce. Jak wi-
dać był to wyjątkowo trudny wy-
ścig, więc tym większe gratulacje 
należą się wszystkim tym, którzy 

i  Sprawiedliwość i  Porozumie-
nie Samorządowo – Ludowe 
wprowadziły do rady 9 radnych, 
co dawało już niezbędną więk-
szość do rządzenia w  ramach 
demokratycznych struktur na 
szczeblu powiatu. Jednak staro-
sta konstruując większość rzą-
dzącą powiatem nie pozwolił 
sobie na pominięcie dotychcza-
sowego koalicjanta – Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i  głosu-

jących na to ugrupowanie 4482 
mieszkańców powiatu. Ich zda-
nie wyrażone w  wyborach jest 
bardzo ważne i musi stać się jed-
nym z  filarów budowy pomyśl-
ności powiatu w nowej kadencji. 
Obecnie koalicja liczy 14 z  17 
radnych, co daje silną podstawę 
do podjęcia się wszystkich zadań 
prezentowanych przez zwycięz-
ców w kampanii wyborczej.

Wybory do Rady Powiatu w Przysusze
uzyskali najlepsze wyniki, otrzy-
mali od swoich wyborców man-
dat zaufania i na najbliższe 4 lata 
będą reprezentantami swoich 
społeczności w  Radzie Powiatu. 
Najwyższe poparcie społeczne 
i  tym samym najlepszy wynik 
wyborczy w  naszym powiecie 
uzyskał starosta Marian Niemir-
ski, który otrzymał 1111 głosów 
w wyborach. Ten bardzo wysoki 
wynik jest dla mnie szczególnym 
wyróżnieniem, ale również i  zo-
bowiązaniem. Ogromna liczba 
ludzi, którzy wyrazili kartką wy-
borczą swoje zaufanie do mojej 
pracy i  osoby jest również wy-
raźnym wskazaniem słuszności 
obranej drogi i  konieczności jej 
kontynuowania. Mając tak zobo-
wiązujące poparcie ma się rów-
nież wielką motywację do działa-
nia. Zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, aby nie zawieść pokłada-
nych we mnie nadziei i  godnie, 
ale przede wszystkim efektywnie 
wypełniać swoją misję samorzą-
dową – mówi starosta Marian 
Niemirski.
Poniżej przedstawiam wyniki 
wszystkich komitetów wybor-
czych w  kolejności wielkości 
otrzymanego poparcia.

Listy komitetów wyborczych:
1. KW Prawo i  Sprawiedli-

wość: okręg nr 1 – 1195 
głosów, okręg nr 2 – 2204 
głosy, okręg nr 3 – 1049 gło-
sów, okręg nr 4 – 987 gło-
sów. Łącznie na KW Prawo 
i  Sprawiedliwość wyborcy 
oddali 5435 głosów (26,40 
%). Komitet wprowadził 5 
radnych.

2. Komitet Wyborczy PSL: 
okręg nr 1 – 799 głosów, 
okręg nr 2 – 1533 głosy, 
okręg nr 3 – 1129 głosów, 
okręg nr 4 – 1021 głosów. 
Łącznie na KW PSL Wybor-
cy oddali 4482 głosy (21,77 
%). Komitet wprowadził 5 
radnych

3. KWW Porozumienie Samo-
rządowo – Ludowe: okręg 
nr 1 – 1297 głosów, okręg 
nr 2 – 1002 głosy, okręg nr 
3 – 540 głosów, okręg nr 4 
– 1336 głosów. Łącznie na 
KWW PS – L Wyborcy od-
dali 4175 głosów (20,28 %). 
Komitet wprowadził 5 rad-
nych

4. KWW Porozumienie Sa-
morządowe: okręg nr 1 
– 1434 głosy, okręg nr 2 – 
667 głosów, okręg nr 3 – 0 
głosów, okręg nr 4 – 547 
głosów. Łącznie na KWW 
PS Wyborcy oddali 2648 
głosów (12,86 %). Komitet 
Wprowadził 2 radnych.

5. KWW Przyszłość Powiatu: 
okręg nr 1 – 0 głosów, okręg 
nr 2 – 717 głosów, okręg nr 
3 – 759 głosów, okręg nr 4 – 
0 głosów. Łącznie na KWW 

PP Wyborcy oddali 1476 
głosów (7,17 %). Komitet 
wprowadził 1 radnego.

Pozostałe komitety nie zdobyły 
w wyborach mandatów radnych, 
a  ich łączne wyniki prezentują 
się następująco:
KWW Przyszłość Samorządo-
wa: 1044 głosy (5,07 %), KKW 
SLD Lewica Razem: 741 głosów 
(3,60 %), KWW KRZYSZTOFA 
LECHOWSKIEGO – NOWA 
JAKOŚĆ: 501 głosów (2,43 %), 
KWW „TERAZ MŁODZI”: 82 
głosy (0,39%).
W  wyniku decyzji wyborców 
skład rady Powiatu na kaden-
cje 2014 – 2018 przedstawia 
się następująco:1 SETA Rafał 
Arkadiusz, Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 2 
MODRZECKI Leopold Jacen-
ty, Komitet Wyborczy Prawo 
i  Sprawiedliwość, 3 KILIANEK 
Marek Marian, Komitet Wy-
borczy Wyborców Porozumie-
nie Samorządowe, 4 PAŁGAN 
Adam Paweł, Komitet Wyborczy 
Wyborców Porozumienie Samo-
rządowe, 5 MATLAKIEWICZ 
Tomasz Komitet Wyborczy Wy-
borców Porozumienie Samorzą-
dowo-Ludowe, 6 WESOŁOW-
SKI Marian Andrzej, Komitet 
Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe, 7 KWIETNIEWSKA 
Dorota, Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 
8 RACZYŃSKI Andrzej Ma-
rian, Komitet Wyborczy Prawo 
i  Sprawiedliwość, 9 NIEMIR-
SKI Marian Stanisław, Komitet 
Wyborczy Prawo i  Sprawied-
liwość, 10 STOLIŃSKI Maciej 
Zbigniew, Komitet Wyborczy 

Wyborców Porozumienie Samo-
rządowo-Ludowe, 11 GAWRYŚ 
JAN, (zastąpi w  Radzie Powia-
tu PIOTRA PAPISA, którego 
mandat wygasł automatycznie 
po wygraniu wyborów na wójta 
w  gminie Klwów) Komitet Wy-
borczy Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, 12 WOCHNIAK Krzysz-
tof Paweł, Komitet Wyborczy 
Prawo i  Sprawiedliwość, 13 
REGUŁA Piotr, Komitet Wy-
borczy Wyborców Przyszłość 
Powiatu, 14 JAKUBCZYK Ma-
riusz Adam, Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 15 
CICHAWA Waldemar, Komitet 
Wyborczy Prawo i  Sprawiedli-
wość, 16 ZAWADZKI Krzysztof 
Jan, Komitet Wyborczy Wybor-
ców Porozumienie Samorzą-
dowo-Ludowe, 17 NIEWCZAS 
Marcin, Komitet Wyborczy Wy-
borców Porozumienie Samorzą-
dowo-Ludowe. Wszystkim Rad-
nym Powiatu gratuluję i  życzę 
pełnej realizacji programów wy-
borczych, które doprowadziły 
wszystkich Państwa do pełnienia 
tej zaszczytnej, społecznej funk-
cji.
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Andrzejki w ZSS Klwów
W  dniu 27 listopada 2014 
roku w  Zespole Szkół Sa-
morządowych w  Klwowie 
zostały zorganizowane 
Andrzejki. Głównymi or-
ganizatorami imprezy 
było szkolne koło PCK 
oraz Samorządy Uczniow-
skie. W  trakcie zabawy 

zorganizowano zbiórkę 
pieniędzy i  słodyczy, któ-
re zostaną przeznaczone 
dla dzieci z  domu dziecka 
w  Kozienicach. Uczniowie 
ze szkoły podstawowej ze-
brali 176,05 zł, natomiast 
uczniowie z  gimnazjum 
164,61 zł.

W  tym dniu sala gimnastycz-
na zamieniła się w  salę wróżb, 
gdzie uczniowie mogli „spraw-
dzić” swoją przyszłość. Każdy 
uczestnik andrzejkowych sza-
leństw z  niecierpliwością prze-
kłuwał papierowe serce, aby 
odczytać imię swojej sympatii, 
bądź losował magiczne bileci-
ki, na których widniały wróżby 

przyszłości. Katalog wróżb był 
obszerny i bogaty, a każdy prag-
nął wywróżyć sobie coś wyjątko-
wego. Wiele śmiechu i  radości 
dostarczały dzieciom przepo-
wiednie. Wszyscy gorączkowo 
czekali na to, by dowiedzieć się, 
kto jako pierwszy z  klasy zmie-
ni stan cywilny, będzie bogaty 
i  komu w  życiu się powiedzie. 

Była też dobra muzyka. W trak-
cie wróżbiarskiego wieczorku 
trwała dyskotekę.
Wszyscy wspaniale się bawili, 
humory dopisywały, a  przepo-
wiedziana przyszłość zawsze 
może się spełnić. Tak naprawdę 
wszystko zależy od nas samych. 
Warto o tym pamiętać.

Uroczyście w Rusinowie
Pałac w  Rusinowie goś-
cił uczestniczki projektu 
„I Ty możesz zostać kobie-
tą sukcesu” oraz „Eduka-
cja osób 60 +”.
Uczestnicy projektu „I  Ty mo-
żesz zostać kobietą sukcesu” 
oraz „Edukacja osób 60 +” rea-
lizowanego przez Lokalną Gru-
pę Działania „Wszyscy Razem” 
gościli w  Pałacu w  Rusinowie 
na spotkaniu podsumowującym 
te dwa przedsięwzięcia. Podczas 
spotkania przedstawiona zo-
stała prezentacja multimedial-
na dotycząca realizacji działań 
przeprowadzonych w  trakcie 
projektu „Edukacja osób 60 +” 
oraz „ I  Ty możesz zostać ko-

bietą sukcesu”. W  uroczystym 
podsumowaniu wzięli również 
udział przedstawiciele Zarzą-
du LGD „Wszyscy Razem” oraz 
trenerzy i  szkoleniowcy biorący 
udział w  projektach. Wszyscy 
uczestnicy spotkania otrzymali 
pamiątkowe upominki.
Edukacja osób starszych wspie-
rająca ich uczestnictwo w  życiu 
społecznym na obszarze działa-
nia LGD Wszyscy Razem to głów-
ne założenia projektu realizowa-
nego od marca br. W  ramach 
projektu zostały przeprowadzo-
ne spotkania ze specjalistami 
miedzy innymi z  psychologiem, 
fizjoterapeutą, dietetykiem. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty z zakresu pierwszej 

pomocy i warsztaty komputero-
we. Kolejne działalna realizowa-
ne w  trakcie projektu to „Akcja 
Wielkie czytanie” przeprowa-
dzone w kilku przedszkolach na 
terenie działania LGD „Wszyscy 
Razem”. W  celu uświadomie-
nia osobom starszym jak unik-
nąć zagrożeń typu np. włama-
nie, kradzież czy tez nie stać się 
ofiarą przestępstw metodą „na 
wnuczka” zostały przeprowa-
dzone spotkania z  funkcjona-
riuszem policji. Do najbardziej 
atrakcyjnych działań należy 
zaliczyć organizacje wyjazdów 
do miejsc kultury m in. do Ka-
zimierza Dolnego, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Teatru 
Capitol .

 W  ramach działań w  projekcie 
„I Ty możesz zostać kobietą suk-
cesu” zorganizowano warsztaty 
i spotkania kobiet zgodnie z  ich 
osobistymi potrzebami między 
innymi warsztaty umiejętności 
społecznych na których poru-
szono takie tematy jak: skutecz-
na komunikacja interpersonal-
na, rozwiązywanie konfliktów, 
skuteczne negocjacje, trening 
asertywności. Kolejne spotkania 
to warsztaty medialne – z wystą-
pień publicznych i  autoprezen-
tacji, dodatkowo wzbogacone 
zostały o ćwiczenia przed kame-
rą i obiektywem. Do najbardziej 
ciekawych należy zaliczyć war-
sztaty „Styl życia” obejmujące 
porady kosmetyczki, wizażystki 
i  stylistyki. W  ramach tego cy-
klu Panie przeszły największą 
metamorfozę . Wśród uczestni-
czek wyłoniono trzy Panie któ-

re otrzyma nagrody specjalne. 
Szkolenia pobudzające kobiecą 
aktywność zawodową to war-
sztaty kulinarne z  elementami 
savoir vivre i  zasadami zdrowe-
go żywienia – podczas których 
uczono się jak zdrowo i  smacz-
nie gotować. W  trakcie projek-
tu realizowane były działania 
integrująco aktywizujące takie 
jak wyjazd do Teatru Capitol 
w Warszawie na spektakl „Kiedy 
kota nie ma w  domu” oraz wy-
jazd studyjny do Jarocina i  Po-
znania.
Projektu „I ty możesz zostać ko-
bietą sukcesu” realizowany jest 
w  ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.
Projekt „Edukacja osób 60 +” 
realizowany był w  ramach Rzą-
dowego Programu na Rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020”
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papryki czerwonej typ block. Od-
miana ogólnoużytkowa, wczesna, 
wielkoowocowa o  średniej masie 
250-300g. Ciemna barwa owoców 
prawie wiśniowa, długie szypułki 
ułatwiające zbiór owoców. Od-
miana o umiarkowanym wzroście 
i silnym ulistnieniu. Przydatna do 
produkcji w dowolnej technologii 
oraz na dowolnych typach gleb. 
Prosta w  uprawie, wierna w  plo-
nowaniu, tolerancyjna na choroby 
odglebowe i zasolenie.
Abadia F1 – czerwona odmiana 

wielkoowocowa o  silnym wzro-
ście typu block. Polecana jako 
odmiana typu giełdowego. Owo-
ce bardzo duże o  średniej masie 
300-350g. Posiadają wspaniałą 
barwę, połysk i  jakość. Abadia 
F1 posiada bardzo bujny wzrost, 
może być uprawiana na słabych 
stanowiskach oraz w  podłożach 
inertnych. Roślina średnio wyso-
ka, bardzo silna. Odmiana dobrze 
plonująca lecz wymaga umiarko-
wanego nawożenia azotem oraz 
szybkiego i  ciasnego podwiązy-
wania roślin co zapobiega za-
kleszczaniu się owoców. Rośliny 
cechują się wysoką zdrowotnością 
krzaków i  owoców. Owoce mogą 
na tej odmianie czekać na krza-
kach na cenę. Odmiana jest łatwa 
w uprawie.
Olvera F1 – bardzo wczesna czer-
wona odmiana typu block do za-
stosowania marketowego. Jest od-
mianą o  niezrównanej plenności, 
łatwo wiąże owoce ale wymaga 
umiejętnego i  stałego wysokie-
go nawożenia. Wymaga dobrych 
i  bardzo dobrych stanowisk na 
których zawsze daje najwyższe 
plony. Owoce maja piękną ciem-
na barwę, połysk i  wyrównany 
kształt. Rośliny prawidłowo na-
wożone rosną bujnie i  utrzymu-
ją wielkość owoców. Nawożone 
nieprawidłowo krzaki marnieją 
w trakcie produkcji a owoce drob-
nieją. Tak więc sam wygląd i kon-
dycja roślin wskazują kierunek 
pracy i działań producenta. Olvera 
F1 z uwagi na wspaniałe wiązanie 
owoców przez cały okres produk-
cji posiada najwyższy potencjał 
produkcyjny z  pośród wszystkich 
odmian znajdujących się na ryn-
ku niemniej jednak wymaga wie-
dzy i  doświadczenia producenta 
w  zakresie nawożenia i  podlewa-
nia roślin. Nadaje się do uprawy 
w  niskich obiektach uprawowych 
oraz w gruncie.
Mito F1 – odmiana średnio 
wczesna, typu block, o  owocach 
bardzo dużych typu giełdowego. 
Odmiana posiada bardzo silny 

Zanim podejmiemy decyzję 
o  rozpoczęciu produkcji papryki 
przypatrzmy się rachunkowi po-
niesionych kosztów – nakładów 
w  bieżącym sezonie oraz uzyska-
nej sprzedaży co pozwoli na obli-
czenie wysokości dochodów jakie 
można uzyskać w  produkcji pa-
pryki.
Najlepiej, aby każde gospodar-
stwo prowadziło własne dokładne 
notatki, co pozwoli na ocenę mi-
jającego sezonu i sprawdzenie czy 
podjęte w  ubiegłym sezonie de-
cyzje uprawowe były prawidłowe 
czy przyniosły nam straty. Podob-
nie możemy ocenić czy stosowany 
przez nas schemat nawożenia się 
sprawdził a także na ile go popra-
wiliśmy. Sprawdzimy także w  ten 
sposób, które odmiany nam się 
udają, a  z  których należy zrezyg-
nować w  kolejnym sezonie. Na-
leży ważyć plony a nie oceniać je 
na oko. Nasze oceny powinny być 
wiarygodne a więc określane mia-
rodajnie a  nie „mniej więcej” lub 
„wydaje mi się „ lub „myślę że”.
Z  zapisów prowadzonych przez 
kilka gospodarstw wynika, że 
w  roku 2014 średni całkowi-
ty koszt produkcji 1 kg owo-
ców papryki w  gospodarstwie 
o  powierzchni produkcji około 
7000m2 i wydajności około 6,5 kg 
papryki z  1m2 wynosił: 1,75 zł za 
1kg papryki i  był wyższy o  0,08 
zł niż w  roku 2013 oraz o 0,43 zł 
w porównaniu z rokiem 2012.
Średnia cena rynkowa pomimo 
embarga rosyjskiego wyniosła 
2,71 zł/kg papryki i  była niższa 
o 0,22 zł/kg niż w roku 2013 oraz 
była wyższa o  0,08 zł w  porów-
naniu z  rokiem 2012. Tak więc 
ceny uzyskane przez producen-
tów papryki w roku 2014 były po-
równywalna do cen z  roku 2012 
natomiast koszty produkcji były 
wyższe o 43 gr za każdy kilogram 
papryki.
Aby uzmysłowić różnice w docho-
dzie netto producentów z produk-
cji papryki w  tunelach foliowych 
nieogrzewanych z  powierzchni 1 
ha przy średnim plonie 6,5 kg/m2 
uzyskano odpowiednio: w  roku 
2012= 85 150 zł/ha, w  roku 2013 
= 81 900 zł/ha a  w  roku 2014 = 
62 400 zł/ha. Co stanowi spadek 
o  23,81% w  stosunku do roku 
2013 oraz spadek o 26,72% w sto-
sunku do roku 2012.
Z  prowadzonych zapisów wyni-
ka, że podstawowym celem pro-
ducentów powinno być obecnie 
dążenie do uzyskiwania wysokich 
plonów dobrej jakości przy możli-
wie adekwatnych nakładach kosz-
tów i inwestycji.
Należy zaznaczyć , że wciąż pro-
dukcja papryki jest jedną z  naj-
bardziej opłacalnych produkcji 
warzyw w Polsce gdzie zainwesto-
wane 1 zł daje 3,5 zł czyli czysty 
dochód po odliczeniu kosztów 
wyniósł w  2014 roku dokładnie 
250%.
Tak więc wciąż inwestycje po-
niesione na modernizację i  roz-
wój produkcji zapewniają szybki 
zwrot poniesionych nakładów in-

westycyjnych.
Dobór odmiany papryki:

Jakość Gleby
Podstawowym pytaniem jakie 
musimy sobie zadać to jakim 
podłożem – jaką glebą dysponu-
jemy w gospodarstwie. Producent 
powinien dobierać odmiany tak 
aby na gleby o  słabym komplek-
sie sorpcyjnym czyli gleby piasz-
czyste trafiały jedynie odmiany 
o nadzwyczaj silnym systemie ko-
rzeniowym. Odmiany takie będą 
w  stanie poradzić sobie w  streso-
wych letnich warunkach uprawy 
a ich silny system korzeniowy po-
zwoli na prawidłowe zaopatrzenie 
rośliny w wodę i składniki pokar-
mowe. Do odmian tych należy np. 
: Mito F1 czy Abadia F1.
Inaczej będziemy wybierali pa-
pryki na gleby i stanowiska żyzne 
– tam powinniśmy stosować od-
miany o  nieco słabszym wzroście 
tak aby na żyznym stanowisku nie 
oszalały one nadmiernym wzro-
stem wegetatywnym w  warun-
kach obfitości wody i  nawozów. 
Do odmian polecanych do upraw 
na dobrych stanowiskach należy: 
Olvera F1, Collado F1, Marko F1, 
Tomelloso F1 oraz Yecla F1, Mu-
rano F1, King Artur F1 i wiele in-
nych. Odmiany te posadzone na 
glebach słabych rosną słabo i  nie 
dają sobie rady, są bardzo wczes-
ne ale drobnieją. Natomiast upra-
wiane na dobrych stanowiskach 
zachowują oczekiwaną przez nas 
równowagę wzrostu.
Posiadane obiekty uprawowe
Odmiany należy podzielić na od-
miany niskie – które prawidłowo 
rosną w  obiektach niskich takie 
jak: Marko F1, Tomelloso F1 lub 
King Artur F1
Znamy także odmiany silnie ros-
nące takie jak: Collado, Mito czy 
Abadia predysponowane do upra-
wy w nowoczesnych wysokich tu-
nelach uprawowych.
Odmiana wysoko rosnąca posa-
dzona w zbyt niskim obiekcie nie 
będzie wiązała prawidłowo owo-
ców w  okresie Lipiec – Sierpień 
z uwagi na niewystarczającą moż-
liwość wentylacji obiektu.
Bogata jest także liczna grupa od-
mian które dobrze zachowują się 
w większości typach obiektów ta-
kie jak: Maestral F1 , Olvera F1 
czy Yecla F1.
W obiektach niskich możemy sa-
dzić tylko odmiany niskie i  po-
dobnie odmiany wysokie należy 
sadzić wyłącznie w obiektach wy-
sokich.
Błędy popełniane w  doborze od-
mian zawsze mszczą się spadkiem 
wydajności , zdrowotności roślin, 
jakości owoców i  obniżają wynik 
ekonomiczny produkcji tunelo-
wej w gospodarstwie.
Umiejętności producenta
Wiedza i  doświadczenie produ-
centa ma olbrzymie znaczenie 
w  doborze odmiany. Zazwyczaj 
odmiany nowoczesne to odmiany 
wymagające wysokiego i  stałego 
nawożenia oraz umiejętnego pod-

lewania. Odmiany takie posadzo-
ne przez producenta niedbałego 
zawsze będą reagowały na błędy 
nierównomiernym plonowaniem 
lub drobnieniem owoców. Do tej 
grupy należy odmiana Olvera F1, 
która uprawiana przez producen-
ta o  dobrej wiedzy o  nawożeniu 
i  podlewaniu daje corocznie plo-
ny o 2-3 kg wyższe od innych od-
mian.
(średni plon w  rejonie Radomia 
to 6-7 kg/m2 podczas gdy Olvera 
F1 plonuje w „dobrych” rękach na 
poziomie 8-9 kg/m2).
Ta sama odmiana uprawiana nie-
dbale drobnieje.
Potrzeby i trendy rynkowe.
Ze względu na kanał sprzedaży 
odmiany dzielimy na odmiany 
„marketowe” – o  owocach 200-
250g np.: Yecla F1, Olvera F1, 
Collado F1, Aifos F1, Pedrosas 
F1, Aquila F1, Salomon F1 oraz 
odmiany „giełdowe” o  owocach 
250-350g np.: Mito F1, Marko F1, 
Abadia F1, King Artur F1, Mu-
stang F1, Solario F1.
Są wreszcie odmiany ogólnoużyt-
kowe o  owocach 250-300g a  do 
nich należą: Maestral F1 oraz To-
melloso F1, Lord King F1, Red 
Knight F1, Sprinter F1, Murano 
F1.
Z powyższych schematów wynika, 
że producent znając swoje gospo-
darstwo oraz możliwości rynkowe 
powinien dobierać odmiany pod 
kontem przydatności do uprawy 
w  jego gospodarstwie a  nie pod 
kontem tego co zasłyszał na gieł-
dzie lub targu od sąsiada.
Kolejno należy brać pod uwagę:
1. miejsce gdzie owoce będą do-

starczane i sprzedawane,
2. rodzaj gleby,
3. typ obiektu uprawowego,
4. wiedzę i  doświadczenie pro-

ducenta.
OPISY DOSTĘPNYCH W HAN-
DLU ODMIAN PAPRYKI
Odmiany pogrupowano według 
ofert Firm Nasiennych:
Firma FITO SEMILLAS – Hiszpa-
nia – firma rodzinna założona 
w 1880 r. w Barcelonie. Specjaliza-
cja: oberżyna, papryka, pomidor, 
cukinia, ogórek, melon, kawon, 
arbuz, podkładki (ogórka, pomi-
dora, oberżyny, kawona, melona), 
bób, groch, cebula, kukurydza, 
warzywa kapustne, kukurydza 
pastewna, proso, sorgo, lucerna, 
pszenica, jęczmień, słonecznik, 
trawy pastewne, trawy ozdobne, 
nasiona warzyw hobby.
Maestral F1 – najnowsza odmiana 

system korzeniowy. Polecana jest 
do nasadzeń na glebach słabych 
, piaszczystych gdzie prawidło-
wo plonuje. Na glebach żyznych 
nadmiernie rozbudowuje krzaki 
kosztem owocowania. Jest łatwa 
w prowadzeniu i w uprawie.
Collado F1 – odmiana bardzo 
wczesna, czerwona, typu block 
w typie ogólnoużytkowym.
Odmiana posiada bardzo silny 
system korzeniowy dzięki czemu 
nadaje się do uprawy na glebach 
słabych oraz w podłożach sztucz-
nych. Wzrost roślin jest bardzo 
silny co powoduje , że nadaje się 
ona do uprawy tylko w  wysokich 
tunelach i  w  szklarniach. Owoce 
są bardzo kształtne, posiadają in-
tensywną czerwień i ładny połysk. 
Owoce mają wagę około 200-250g.
Marko F1 – to odmiana przezna-
czona do upraw w  niskich tune-
lach foliowych oraz w polu. Owo-
ce czerwone, typu block, bardzo 
duże o  wadze 300-350g. Odmia-
na dobrze sobie radzi na glebach 
słabych. W uprawach tunelowych 
rośliny wymagają szybkiego wią-
zania co zapobiega zakleszczaniu 
bardzo dużych owoców. Odmia-
na o  wysokiej plenności, łatwa 
w uprawie.
Tomelloso F1 – wczesna odmia-

na polecana do upraw w  niskich 
tunelach foliowych oraz w  polu. 
Owoce typu block, ciemno czer-
wone, o wadze 250-300g są trwa-
łe, o  ładnym połysku. Odmia-
na o  wysokiej plenności , łatwa 
w  uprawie i  nawożeniu. Nadaje 
się na zaopatrzenie odbiorców 
hurtowych oraz giełd. Polecana 
do nasadzeń wielkotowarowych 
na dobrych glebach. System ko-
rzeniowy pozwala na uprawę tej 
odmiany na glebach słabych przy 
zastosowaniu nawadniania kro-
plowego wraz z nawożeniem.
Ticino F1 – papryka czerwona 
typ lamuyo, polecana do nasa-
dzeń w  wysokich tunelach folio-
wych. Owoce wydłużone o  masie 
350-400g ciemnoczerwone, bar-
dzo trwałe. Odmiana polecana 
jako urozmaicenie rynku papryki 
w Polsce.
Odmiany kolejnych firm nasien-
nych zostaną omówione w  kolej-
nym numerze.

Opracował Tomasz Marasik

Abadia F1

Maestral F1

Tomelloso F1

O K R E S  J E S I E N N O  Z I M O W Y  –  G R U D Z I E Ń

Uprawa papryki w nieogrzewanych tunelach
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Fragment Mapy zniszczeń wojennych w budowlach b. Królestwa Kongresowego

Ks. Wincenty Wróbel (Kronika Parafii 
Klwów, s. 21)

Plan cmentarza wojennego w  Klwowie (Archiwum Państowe w  Kielcach, nr 100, sygn. 15206, 
k. 120)

Cena wolności – pierwsza wojna światowa na Ziemi Klwowskiej
11 listopada przeżywaliśmy ko-
lejną rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Po 
123 latach niewoli, po wielkich 
zrywach powstańczych zakoń-
czonych klęską, nareszcie Polacy 
mogli wraz końcem pierwszej 
wojny światowej czuć się na-
rodem wyzwolonym. Pierwsza 
wojna światowa, zakończona 
w 1918 r., rozgrywała się na wielu 
frontach. Nasza Ziemia Klwow-
ska również stała się w pewnym 
okresie tej wojny miejscem walk 
armii austrowęgierskiej i  rosyj-
skiej. W  efekcie działań mili-
tarnych Klwów i  jego najbliż-
sza okolica bardzo ucierpiały, 
głównie pod względem ekono-
micznym (straty materialne). By 
prześledzić dokładniej działania 
wspomnianych armii w regionie 
opoczyńskim polecam zajrzeć do 
opublikowanej niedawno książki 
dra Pawła Budzińskiego „Wiel-
ka wojna 1914-1917 w  regionie 
opoczyńskim”. Co prawda autor 
zawarł niewiele informacji doty-
czących Ziemi Klwowskiej, ale 
możemy znaleźć tam chociażby 
informacje o  przemarszu wojsk 
austriackich przez Klwów w kie-
runku Nowego Miasta, a potem 
Warszawy i  dość istotne zapisy 
na temat cmentarza wojenne-
go przy cmentarzu parafialnym 
w  Klwowie i  jego losach po za-
kończeniu wojny. Z tej racji wy-
daje się, że dużo więcej na temat 
walk w  rejonie klwowskim do-
wiemy się z opisu ks. Wincente-
go Wróbla, zawartego w  Kroni-
ce Parafii Klwów. Ks. Wincenty 
Wróbel nim został proboszczem 
w  Klwowie (czerwiec 1925 r.), 
był tam wikariuszem od maja 
1912 r., dodatkowo byłą to jego 
pierwsza parafia. W  Kronice 
Parafii Klwów opisał działania 
wojenne z  okresu maj – lipiec 
1915 r., kiedy to w  okolicach 
Klwowa uformował się front 
wojenny. Klwów znalazł się 
wówczas pomiędzy pozycjami 
wojsk rosyjskich (zajmowali sam 
Klwów i  jego okolice od strony 
północnej) i  austrowęgierskich 
(ci, utrzymywali swe pozycje na 
północ od Klwowa w  Borowej 
Woli, Sulgostowie i Kadzi). Nim 
doszło do regularnych walk, 
mieszkańcy Klwowa i  okolicz-
nych miejscowości otrzymali 

rozkaz opuszczenia swych do-
mów. Kto miał wóz i konia, jak 
wspomina ks. Wincenty Wróbel, 
wyjechał z  Klwowa ku Pilicy. 
W  Klwowie pozostało jedynie 
trzech Żydów, kilkunastu Pola-
ków i księża (ks. Wincenty Wró-
bel i  ks. proboszcz Karol Szcze-
pański). 23 maja, w  niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego, pod-
czas ostrzału armatniego pozycji 
rosyjskich skupionych głównie 
przy kościele parafialnym, do-
szło do częściowego zniszcze-
nia plebanii i  cmentarza grze-
balnego. Po tych wydarzeniach 
i  namowie rosyjskich oficerów, 
nocą księża parafii klwowskiej 
opuścili plebanię i  udali się na 
Borowinę, gdzie zamieszkali 
w  domu leśniczego, który znaj-
dował się tuż przy borowińskim 
kościółku. Kolejnego dnia pod-
czas ostrzału niemal doszczętne-
mu zniszczeniu uległa plebania, 
osiem domostw, w  tym budy-
nek urzędu gminnego. Klwów 
został zajęty przez Austriaków 
dopiero po niemal miesiącu – 
20 czerwca 1915 r. Tegoż dnia, 
jak wynika z zapisanej relacji ks. 
Wróbla, Austriacy spalili prawie 
cały Klwów, zaś wieżę kościo-
ła wysadzili dynamitem, a  ona 
upadając zniszczyła dach, nawę 
i  całe wnętrze kościoła. Pozo-
stały jedynie mury prezbiterium 
i  boczne kaplice, zresztą rów-
nież bardzo uszkodzone. Oprócz 
Klwowa wojska austriackie, jak 
i  rosyjskie, spalili inne wioski, 
jak Klwowską Wolę, Podczaszą 
Wolę i  Głuszynę, a  Kadź i  Sul-
gostów Austriacy rozebrali do-
szczętnie na okopy. Co do strat 
w  ludności cywilnej, ks. Wróbel 
wskazuje, że 20 czerwca od kul 
karabinów maszynowych zgi-
nęło dwóch obywateli (jeden 
z Kłudna, drugi z Brzezek niejaki 
Kowalczyk), a od kul armatnich 
w  Kłudnie zginęły dwie kobiety 
(Zasowska i Szymańska) i dwoje 
dzieci, a kilkoro zostało rannych. 
1 lipca 1915 r. pod naciskiem 
Rosjan, księżą zostali zmuszeni 
do opuszczenia Borowiny. Udali 
się do Radomia, skąd ks. Wró-
bel powrócił dopiero 24 lipca, 
opisując to, co zastał w  drodze 
powrotnej słowami: „Straszny 
i przejmujący widok przedstawił 
mi się gdym wjeżdżał do Klwo-
wa. Miasteczko za wyjątkiem 
kilku do dziesięciu domów spa-
lone, z  kościoła trochę murów 
i  kupa gruzów, plebania, wika-
riat – okopcone mury, nie mo-
głem powstrzymać łez, patrząc 
na takie zniszczenie”. W  zasta-
nej sytuacji ks. Wróbel nie mógł 
pozostać w Klwowie, postanowił 
więc do czasu wyremontowania 
kaplicy na cmentarzu wyjechać 
na Borowinę, gdzie sprawował 
nabożeństwa dla parafian. Do 
Klwowa powrócił 1 październi-
ka, zamieszkał w domu Wojcie-
cha Koryckiego (naprzeciwko 
plebani) i  sprawował nabożeń-

stwa w kaplicy cmentarnej, któ-
ra została doprowadzona do 
stanu użyteczności, a  z  czasem 
w  1918 r. powiększona. Dzięki 
relacji ks. Wincentego Wrób-
la posiadamy dziś, chociażby 
szczątkowe informacje na temat 
ważnych historycznie wyda-
rzeń dla naszego regionu. Obraz 
przedstawiony w  Kronice Para-
fii Klwów, głównie dotyczący 
zniszczeń, potwierdzenie znaj-
duje w  danych statystycznych 
i na Mapie zniszczeń wojennych 
w budowlach b. Królestwa Kon-
gresowego. Przeglądając te dane 
i wskazaną mapę, zauważamy że 
w  powiecie opoczyńskim naj-
bardziej ucierpiały trzy gminy 
– Klwów, Ossa i Kuniczki (obec-
nie Kunice), a  wśród miast – 
Klwów i Odrzywół. Szczegółowe 
zestawienie zniszczeń na terenie 
gminy Klwów przedstawia się 
następująco:
 – zniszczonych zostało 10 z  28 
wsi na terenie gminy (co stano-
wi 35,7 % całości), 259 z 652 nie-
ruchomości (45,2%), 724 z 1680 
budowli (43,1%); do tych wsi 
zaliczyć trzeba m.in.: Sulgostów 
(zniszczony w  98 %), Głuszyna 
(72%), Borowa Wola, Podczasza 
Wola, Kolonia Podczasza Wola, 
Kadź i Ulaski Gostomskie;
 – zniszczonych zostało 3 z  4 
dworów na terenie gminy, któ-
re znajdowały się w Kadzi (dwór 
należący niegdyś do Ludwika 
Świdzińskiego), Ulaskach Go-
stomskich i Wólce Magierowej;
 – w  samym Klwowie zniszczo-
nych zostało 86 ze 107 nieru-
chomości (80,4%), 185 z 222 bu-
dowli (83,3%).
Zniszczone budowle w  dość 
krótkim czasie udało się miesz-
kańcom odbudować, np.: już 
w  1918 r. stanęła nowa pleba-
nia i wikariat, a sam kościół pa-
rafialny odbudowano w  latach 
1926-1931. Wydarzenia z  maja 
i czerwca 1915 roku z pewnością 
utkwiły w  pamięci ówczesnych 
mieszkańców Ziemi Klwowskiej, 
a  po dobudowaniu zniszczeń, 
jedną z  niewielu pamiątek tych 
wydarzeń był wojenny cmen-
tarz (od wielu dziesięcioleci już 
nie istniejący). Z  informacji za-
chowanych w  Archiwum Pań-
stwowym w Kielcach wynika, że 
cmentarz ten został pierwotnie 
założony na prywatnym grun-

cie (własność Wojciecha Kory-
ckiego) o  powierzchni 256 m2, 
gdzie pochowano poległych żoł-
nierzy austrowęgierskiej Grupy 
Operacyjnej Kövessa i  żołnie-
rzy rosyjskich 4 Armii Korpu-
su Kawalerii Gillenschmidta, 
z  okresu luty – czerwiec 1915 
r. Ponadto spoczywało tam kil-
ku żołnierzy poległych w  czasie 
lipcowych walk na terenie po-
wiatu radomskiego, gdyż zaple-
cze armii austriackiej łącznie ze 
szpitalami polowymi znajdowa-
ło się wówczas na wschód od 
Klwowa. W  styczniu 1917 r. na 
cmentarzu tym przeprowadzo-
no ekshumację poległych. Eks-
humowano 69 poległych, choć 
liczba pochowanych żołnierzy 
wynosiła 82 (spora grupa bez-
imienna, wśród znanych z imie-
nia i  nazwiska – Adam Amel, 
Bolint Farkas, Franz Koška, 
Kneec Krüpp, Jozef Kampias, 
Franz Strasser, Aleksander Mül-
ler, Siemion Giagikin, Richard 
Brunner, Gabryel Opre, Józef 
Kun, Istwan Koncsek, Alojz 
Rasbauer, Simon Csortus, Alek-
sander Buta, Simon Woldawan, 
Johann Markis, Laszlo Maxim, 
Franz Salomon, Józef Pilz, Ni-
kita Kiss, Ludwik Unghvari, 
Johanne Matye, Dimitrieff Kle-
basow, Radu Fortuna, Nikolaus 
Ksztisaor, Georg Tamba, Johann 
Krakowski, Ilija Pokcin). Dalsze 
losy tej nekropolii można ująć 

w kilku zdaniach. W 1920 r. jak 
donosił do Starostwa Powia-
towego w  Opocznie ówczesny 
wójt gminy Klwów Pełka, że na 
cmentarzu tym znajdowało się 
82 groby w  stanie dobrym, je-
dynie ogrodzenie było zniszczo-
ne. Niespełna dekadę później, 
w  1929 r. w  czasie przeprowa-
dzonej rewizji cmentarza przez 
delegata Urzędu Wojewódzkie-
go Mieczysława Tuszyńskiego 
i  delegata Urzędu Gminy An-
drzeja Kowalczyka – cmentarz 
był zupełnie nieogrodzony, na 
większości mogił znajdowały 
się dębowe krzyże z  wyrytymi 
nazwiskami, część krzyży było 
obłamanych bez ramion i  napi-
sów; mogiły do połowy zapad-
nięte, zarośnięte chwastami, 
trawą i  dzikimi krzewami. Re-
wizje takie przeprowadzono na 
wszystkich cmentarzach wojen-
nych ówczesnego województwa 
kieleckiego celem ich komasacji. 
Cmentarz wojenny w  Klwowie 
miał być wraz z  cmentarzem 
z  Łęgonic Małych przeniesiony 
na kwaterę wojskową do Odrzy-
wołu. Tymczasem istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że nigdy 
nie doszło do ekshumacji pole-
głych i przeniesienia ich do Od-
rzywołu, a  sam cmentarz został 
włączony do cmentarza parafial-
nego.

Łukasz Grzegorczyk
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3 grudnia, Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnospraw-
nych, którego celem jest przy-
bliżenie społeczeństwu proble-
mów osób niepełnosprawnych. 
W  tak ważnym dniu pamiętaj-
my, że jako kulturalni, sprawni 
kierowcy powinniśmy hono-
rować przywileje dotyczące tej 
grupy uczestników ruchu dro-
gowego. Mazowieccy policjan-
ci chcieliby zwrócić szczególną 
uwagę na udogodnienia zawarte 

WZIĄŁEŚ MOJE MIEJSCE, 
WEŹ MOJE KALECTWO

w  Kodeksie Ruchu Drogowego, 
a w szczególności przywileje wy-
nikające z  posiadania tzw. Kart 
parkingowej. Umożliwia ona 
niestosowanie się do niektórych 
znaków, parkowanie na wydzie-
lonych miejscach parkingowych 
przeznaczonych dla inwalidy.

Zanim zaparkujesz na 
miejscu przeznaczonym 
dla osoby niepełnospraw-
nej pomyśl, czy aby na 

pewno chciałbyś być na jej 
miejscu!!!
Przypominamy, że za zajęcie 
miejsca parkingowego osobie 
niepełnosprawnej nałożony zo-
stanie mandat karny w  wyso-
kości 500 zł do tego dodatkową 
konsekwencją może być odho-
lowanie danego pojazdu na par-
king policyjny.

Wydział Ruchu Drogowego
KWP zs. w Radomiu

Mikołaj w szkole
5 grudnia 2014 roku Święty Mi-
kołaj odwiedził Zespół Szkół 
Samorządowych w  Klwowie! 
Uczniowie byli tak zaskoczeni 
tym spotkaniem, że aż niektó-
rym prawie odebrało mowę. Jak 
to już w  zwyczaju bywa Święty 
Mikołaj wraz ze swoimi pomoc-
nikami rozdawał drobne upo-
minki dla tych, którzy byli bar-

dzo grzeczni. Znaleźli się i  też 
tacy, którzy w  tym roku zasłu-
żyli na rózgę. Miejmy nadzieję, 
że w przyszłym roku zachowanie 
każdego ucznia będzie wzorowe 
i  nikt nie będzie musiał dostać 
rózgi. W tym dniu w szkole pa-
nowała bardzo wesoła atmosfe-
ra! A my życzymy wszystkim sa-
mych takich radosnych dni.

W  dniu 28 listopada 2014 roku 
uczniowie klas pierwszych A i B 
Publicznego Gimnazjum im. 
Lotników Polskich w  Klwowie 
pod opieką wychowawczyń p. 
I. Niemirskiej i  A. Nogi oraz p. 
A. Podogrockiej mieli okazję 
być w  najstarszym amatorskim 
Planetarium w  Polsce, które 
znajduje się w  I  Liceum Ogól-
nokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Gimnazjaliści uczest-
niczyli w  fantastycznej lekcji 
astronomii z  wykorzystaniem 
nowoczesnych multimedialnych 
środków przekazu i  prezentacji 
informacji. Uczniowie za po-
mocą projektora komputero-
wego odbyli wirtualną podróż 
do planet Układu Słonecznego. 
Z  bliska mogli zaobserwować 
różnorodne zjawiska związane 
ze sferą niebieską, których do-
strzeżenie nie jest możliwe na 
co dzień. Obserwowali wygląd 
nieba z bieguna, równika i z na-
szych szerokości geograficznych.
Po godzinnym seansie popular-
no-astronomicznym w  obecno-
ści przewodnika PTTK-u  wszy-

W dniu 25 listopada rozpoczęła 
się coroczna kampania pn. „16 
Dni Przeciwko Przemocy wo-
bec Kobiet”. Przysuska policja 
włączyła się w  międzynarodo-
wą kampanię prowadzoną pn. 
„BIAŁA WSTĄŻKA”. Kampa-
nia ta stworzona przez mężczyzn 
i jest głównie do nich adresowa-
na.

Biała wstążka symbolizuje zo-
bowiązanie do przerwania mil-
czenia w  kwestiach przemocy 
wobec kobiet i  powstrzymania 
się od wszelkich form jej stoso-
wania.

W  tym okresie organizatorzy 
kampanii zachęcają mężczyzn 
aby zechcieli przyjąć i nosić bia-
łą wstążkę manifestując w  ten 
sposób sprzeciw wobec przemo-
cy. Zwracają się też z prośbą do 
wszystkich znaczących osób, aby 
zechciały swoim autorytetem 
wesprzeć tę akcję.

Celem kampanii jest:

• Przeciwdziałanie przemocy 
wobec kobiet;

• Pokazanie, że mężczyźni 
wspierają kobiety i  również 
są przeciwni stosowaniu wo-

Wycieczka IA i IB
do Piotrkowa Trybunalskiego

scy udali się na spacer po starym 
trakcie żydowskim. Zwiedzając 
ulice starego rynku, Synagogę, 
kościół ewangelicko-augsbur-
ski oraz Prawosławną Cerkiew 
poznali ciekawą historię Piot-
rkowa Trybunalskiego. W  Za-
mku Królewskim podczas zajęć 
w muzeum uczniowie zapoznali 
się z  charakterem wnętrz za-
mkowych, mogli obserwować 
przemiany stylów oraz obejrzeli 
wystawę etnograficzną „Z naszej 
wsi”.
Ostatnim punktem wycieczki 

była wizyta w  restauracji Da-
grasso, gdzie gimnazjaliści zmę-
czeni i  zmarznięci zjedli obiad 
i  udali się na seans filmowy do 
kina Helios na film pt.: „Igrzy-
ska śmierci”.
Osobiste doświadczenia i  prze-
życia z  pewnością na długo po-
zostaną w  pamięci uczniów, 
a  nową wiedzę, jaką zdobyli 
będą mogli wykorzystać na lek-
cji historii, geografii i fizyki.

Organizatorzy wycieczki
Izabela Niemirska i Anna Noga

Kampania „BIAŁA 
WSTĄŻKA”

bec nich przemocy;
• Zintegrowanie środowiska 

mazowieckiego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Przyłącz się do akcji !!!
Umieść w  widocznym miejscu 
białą wstążkę przypiętą do ubra-
nia.

Promuj ideę i hasło:

„MĘŻCZYZNA CHRONI 
I WSPIERA. NIE KRZYWDZI”

mł. asp. Aneta Wilk
KPP Przysucha
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Uroczystość nadania Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie
W  dniu 11 listopada 2014 r. 
w  Gminie Klwów odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego. Me-
dalami zostały odznaczone 24 
pary Jubilatów, które przeżyły ze 
sobą 50 i więcej lat. Uroczystości 
rozpoczęto mszą św. w  Koście-
le p.w. św. Macieja w  Klwowie. 
Celebrował uroczystości ks. pro-
boszcz Stanisław Pudzianowski 
w  intencji wszystkich Jubilatów 

z  Gminy Klwów, kierując do 
Nich specjalnie przygotowane 
Słowo Boże. Następnie Jubilaci 
i  zaproszeni goście przeszli na 
uroczystości dekoracji medala-
mi do Zajazdu Lwowskiego.
Uroczystego aktu dekoracji Me-
dalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie w  imieniu Prezy-
denta RP dokonał Wójt Gminy 
Klwów Piotr Papis . Parom wrę-
czono legitymacje, listy gratu-
lacyjne, kwiaty i  zaproszono na 
poczęstunek.
Wójt Gminy Klwów wyraził swój 

podziw i  uznanie dla Szanow-
nych Jubilatów, podkreślając 
ich trud włożony w  zapewnie-
niu bytu rodzinie i  w  wycho-
waniu dzieci oraz szczególny 
wkład w  rozwój Gminy Klwów. 
Szanownym Jubilatom Wójt po-
gratulował tak długiego stażu 
małżeńskiego i życzył kolejnych 
jubileuszy, przeżytych w  zdro-
wiu, pełnych radości i miłości.
Podniosłą chwilę uczczono, 
wznosząc toast symboliczną 
lampką szampana, przy dźwię-
kach „Marsza Mendelsona”.

Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

Jerzy i Genowefa Dłużnik
Stefan i Helena Dobrowolscy
Kazimierz i Zofia Gawryś
Marian i Kazimiera Grabarczyk
Stefan i Marianna Jankowscy
Jan i Marianna Kopytowscy
Stanisław i Anna Kałużyńscy
Stanisław i Helena Kmita
Jan i Marianna Litwińscy
Stanisław i Marianna Moskwa
Marian i Michalina Pająk
Józef i Marianna Płosarek

Jan i Krystyna Rek
Marian i Wiesława Sieczak
Jan i Krystyna Simierscy
Józef i Mirosława Skurłat
Stefan i Lucyna Snopczyńscy
Marian i Wanda Szabla
Jan i Stanisława Szczepańscy
Jan i Marianna Urbańczyk
Tadeusz i Krystyna Urbańczyk
Wacław i Stanisława Ulascy
Kazimierz i Janina Wąsik
Jan i Stefania Zbrowcy

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

Ci co odchodzą wciąż z nami są…
5 listopada w  PSP w  Kłudnie 
odbył się wieczorek poetycki 
nawiązujący do Dnia Wszyst-
kich Świętych. Uczniowie kla-
sy szóstej recytowali utwo-
ry znanych poetów: E. Brylla, 
W.Szymborskiej, D. Gellner 

i wielu innych. Montaż poetycki 
uświetniły piosenki R. Rynkow-
skiego i K. Krawczyka.
Piękna sceneria – zapalone zni-
cze i  jesienne, pożółkłe liście 
stworzyły niezwykły nastrój, pe-
łen nostalgii i zadumy, pozwoli-

ły choć na chwilę zatrzymać się 
w  biegu życia i  pomyśleć nad 
jego sensem i tym co tak napraw-
dę jest najważniejsze. Wszyscy 
z powagą wysłuchali apelu, a na 
zakończenie uczcili pamięć bli-
skich zmarłych minutą ciszy.
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DUCH PAMIĘCI NARODOWEJ W MURACH SZKOŁY W KŁUDNIE 
– 96 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Historia Polski od chwili 
ukształtowania się nowożytnego 
państwa polskiego w XVIII wie-
ku była burzliwa i  dramatycz-
na. Przeważały w niej momenty 
dramatyczne i  niepowodzenia. 
Rozbiory, okupacje i  powstania 
formowały kolejne pokolenia 
Polaków. Dopiero po 1989 roku, 
który zapoczątkował wolność 
w Europie Środkowo – Wschod-
niej uczymy się być prawdziwym 
społeczeństwem obywatelskim.
Dążenie do budowania wartoś-
ciowych więzi społecznych oraz 
bogatego dorobku kulturowego 
wymaga świadomego działania 
kolejnych pokoleń. Obecnie nie 
jesteśmy zmuszani do obrony 
granic, języka, odrębności kul-
turowej. Dziś można z  pełnym 
spokojem ducha troszczyć się 
o  rozkwit naszej ojczyzny. By 
nam się udało, wystarczy mieć 
świadomość swej wartości, pa-
trzeć z  optymizmem w  przy-
szłość i  nie szczędzić sił w  co-
dziennej nauce i pracy. W takich 
szczególnych chwilach, kiedy 
świętujemy kolejną rocznicę od-
zyskania niepodległości przez 
nasza Ojczyznę – Polskę, wyma-
ga świadomego działania szkoły 
i  środowiska. To jak wychowa-
my kolejne pokolenie Polaków 
zależy od nas nauczycieli i  ro-
dziców.
 Dlatego tak ważnym elementem 
nauki jest uroczyste obchodze-

nie świąt narodowych.
Jest to żywa lekcja historii, 
w  której uczestniczą uczniowie, 
jako aktorzy na scenie i  inni, 
jako widzowie.
Dzięki długim i starannym przy-
gotowaniom ról, scenografii, 
pieśniom patriotycznym, ucz-
niowie i  nauczyciele, oraz ich 
rodzice na żywo uczestniczą 
w  historii. Podtrzymują trady-
cję i  pamięć historyczną, która 
umożliwia młodemu pokole-
niu identyfikować się ze swoimi 
przodkami. Mają poczucie od-
rębności, indywidualności i  po-
czucia solidarności z bohaterami 
z przeszłości. Przybliżają je sobie 
i  innym pokazując jak niełatwa 
droga wiodła do niepodległości.
Pokazuje nam, że wolności i nie-
podległości naród nie otrzymuje 
raz na zawsze. Te wartości trze-
ba strzec i  mądrze i  roztrop-
nie je kształtować, pielęgnować 
i nimi gospodarować. Bo jak po-
wiedział nasz wielki rodak Jan 
Paweł II, „Nigdy nie możemy 
zapomnieć tej straszliwej lekcji 
dziejowej, jaką była utrata nie-
podległości Polski.(…) To bo-
lesne w  istocie swojej negatyw-
ne doświadczenie stało się jakby 
nową kuźnią patriotyzmu”.
Dlatego święto Odzyskania Nie-
podległości tradycyjnie obcho-
dzone jest w  Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kłudnie uroczy-
ście i z wielką powagą i zaanga-
żowaniem uczniów i  nauczycie-

li. W ten sposób uświadamiamy 
młodym Polakom wartości po-
nadczasowe, jakim jest patrio-
tyzm. Uroczysta akademia od-
była się 13.11.2014r. Tak jak 
nakazuje ceremoniał rozpoczęła 
się wprowadzeniem sztandaru 
i  odśpiewaniem hymnu naro-
dowego, uczniowie recytowa-
li wiersze, śpiewali pieśni. To 
piękne święto nie zawsze było 
obchodzone w  Polsce. W  cza-
sach komunizmu było zakazane.
 Święto Niepodległości zostało 
ustanowione w  ostatnich latach 
II RP i  przywrócone w  roku 
1989. Do roku 1936, 11 listopa-
da był przede wszystkim Dniem 
Wojska Polskiego. Dopiero od 
1937 roku święto to obchodzi-
my, jako święto państwowe – 
Dzień Niepodległości. W  tym 
roku obchodziliśmy 96 rocznicę 
odzyskania niepodległości. Ma 
to ogromne znaczenie dla Pola-
ków w jednoczącej się Europie.
My Polacy musimy mieć po-
czucie własnej wartości i odręb-
ności, patrzeć z  optymizmem 
w przyszłość. W chwilach szcze-
gólnie ważnych, mając w pamię-
ci ofiary przodków, mamy pra-
wo cieszyć się z  tego, co udało 
nam się dokonać.
Dziś łączymy radość z  naszej 
wolności i  rozumiemy te naro-
dy, które są zmuszane jeszcze 
o nią walczyć i mocno się z nimi 
solidaryzujemy.

Teresa Kopczyńska

„Światowy Dzień Życzliwości”
21 listopada obchodzimy „Świa-
towy Dzień Życzliwości”. Ucz-
niowie Zespołu Szkół Samo-
rządowych w  Klwowie po raz 
pierwszy przyłączyli się do tej 
akcji. Wprowadzeniem do te-
matu była tematyczna gazetka 

przygotowana przez uczniów 
Samorządu Uczniowskiego. 
Tego dnia szczególnie zwracali-
śmy uwagę na to, aby być uczyn-
nym i  pomocnym wobec siebie, 
a  na naszych twarzach zagościł 
uśmiech. Najbardziej życzliwi 

uczniowie zostali wynagrodzeni 
Orderami i  słodkimi upomin-
kami. Zachęcając do życzliwości 
nie tylko w  tym dniu, ale przez 
cały rok uśmiechajmy się do sie-
bie i pomagajmy nawzajem.
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13 listopada szkoła w Nie-
znamierowicach gościła 
znakomitego polskiego 
lekkoatletę, chodziarza, 
czterokrotnego mistrza 
olimpijskiego, medalistę 
mistrzostw świata i  Euro-
py pana Roberta Korze-
niowskiego.
Jest on uznawany za jednego 
z  najznakomitszych polskich 
sportowców w  historii. Jest 
pierwszym zawodnikiem w  hi-
storii chodu światowego i  je-
dynym polskim sportowcem, 
który zdobył złote medale na 
trzech igrzyskach z rzędu, a tak-
że pierwszym, który wygrał ry-
walizację na 20 i 50 km podczas 
jednych igrzysk.
W spotkaniu z mistrzem sportu 
uczestniczyli uczniowie szkoły, 

ich rodzice, społeczność Niezna-
mierowic, a także delegacja z Li-
ceum Kadetów RP z  Lipin. Pan 
Robert bardzo ciekawie opowia-
dał o swojej pasji. Zaprezentował 
kilka filmów ukazujących jego 
zmagania olimpijskie, zarówno 
te wygrane, jak i  te w  których 
miały miejsce niewielkie poraż-
ki. Osoba pana Roberta, jego po-
stawa wzbudziły ogromne zain-
teresowanie wśród przybyłych. 
Uczniowie z  wielkim zapałem 
chłonęli każde słowo wypowia-
dane przez znakomitego goś-
cia. Zadawali mnóstwo pytań 
związanych z  jego karierą. Mo-
gli swobodnie obejrzeć nagrody 
jakie otrzymał, m.in. statuetkę 
z  Balu Mistrzów Sportu. Wszy-
scy zgromadzeni na spotkaniu 
otrzymali autografy, a  także ro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Ewa Walasik

Kolejny Mistrz Sportu w  Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej im. św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach

Uroczyste otwarcie świetlicy 
wiejskiej w Drążnie
W  dniu 9 listopada 2014 r. 
w  Drążnie odbyło się uroczyste 
otwarcie świetlicy wiejskiej. Bu-
dowę obiektu o wymiarach 14 m 
x 6 m rozpoczęto w  roku 2012. 
Prace budowlane wykonane zo-
stały przez mieszkańców Drąż-
na. Koszt budowy poniesiony 
przez Gminę to 135 300 zł.
Jako pierwszy głos zabrał Wójt 

Gminy Klwów – Piotr Papis 
witając przybyłych gości, m.in. 
proboszcza parafii w  Niezna-
mierowicach ks. Czesława 
Śmiechowskiego, proboszcza 
parafii w  Klwowie ks. Stanisła-
wa Pudzianowskiego, przewod-
niczącego Rady Gminy Klwów 
– Jerzego Sieczaka, przybyłych 
radnych, sołtysów oraz miesz-

kańców. Następnie ks. Czesław 
Śmiechowski dokonał poświęce-
nia budynku.
Po części oficjalnej wszystkich 
przybyłych zaproszono do zwie-
dzania nowo otwartego obiektu. 
Dla wszystkich przygotowany 
został poczęstunek. Imprezę 
uświetniał dj dbając o  oprawę 
muzyczną.

„Zakup motopompy pożarniczej Tohatsu VC72AS”
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie dotacji w kwocie 13 197,00 zł

Szanowni
Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” podjęła inicjatywę 
udziału w akcji „Szlachetna Paczka” by wspomóc jedną z rodzin 
z powiatu przysuskiego na nadchodzące święta – mamy nadzieję, 
że również Państwo zechcą się włączyć w tę szlachetną akcje.
Cała rodzina jest w ciężkiej sytuacji. Ich życie to walka o każdy 
dzień, ale żyją po to, aby wspierać i pomagać synowi. To co prze-
chodzi ta rodzina, zasługuje na wielkie uznanie, bo radzą sobie 
mimo tak wielu przeciwności losu.

Przedstawiamy najważniejsze potrzeby rodziny:

Żywność trwała:
Podstawowe produkty żywnościowe: herbata, ryż, kasza, maka-
ron, mąka, cukier, olej, konserwy mięsne.

Środki czystości
Potrzebne środki czystości: proszek do prania, płyny czyszczące, 
płyn do mycia naczyń, szampon.

Inne potrzeby:
Rodzina potrzebuje narożnej kabiny prysznicowej z siedziskiem.
Syn i jego rodzice mają problemy z kręgosłupem, mają duże trud-
ności z myciem w wannie.

Wszystko co tylko zechcecie Państwo podarować będzie można 
od 2 grudnia do 12 grudnia 2014 r. zostawić w biurze Lokalnej 
Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które mieści się w Urzędzie 
Gminy w Rusinowie ul. Żeromskiego 4, pokój nr 4.

Serdecznie dziękujemy
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Przygody małego patrioty
W listopadzie – miesiącu, w któ-
rym obchodzimy Święto Nie-
podległości – w  Przedszkolu 
Samorządowym dzieci na zaję-
ciach dydaktycznych poznawa-
ły godło, flagę narodową oraz 
hymn polski.
W  dniu 17 listopada 2014r pla-
cówkę odwiedzili aktorzy ze 

Studia Artystycznego „MAGIK” 
z  Białegostoku dając przedsta-
wienie teatralne pt. „Przygody 
małego patrioty”. W  krótkich 
scenkach przedstawili dzieciom 
bohaterów narodowych, cie-
kawe miejsca historyczne oraz 
odśpiewali wspólnie z  dziećmi 
hymn Polski. Pod kierunkiem 

artystów przedszkolaki nauczyły 
się i zatańczyły poloneza. Przed-
stawienie to było niezwykle cie-
kawą i pouczającą lekcją historii, 
dzięki której wiedzą jak ważny 
jest szacunek i dbanie o wspólne 
dobro – jakim jest nasza Ojczy-
zna.

Przychodzi szef PKW do psychiatry:
 – Co Panu dolega?
 – Prześladują mnie głosy.
 – Jakie głosy?
 – Nieważne...

• ♦ • ♦ •
Facet prowadzi samochód. Z tyłu siedzą żona i teściowa. Obie całą 
drogę mówią mu, co ma robić. W  końcu wściekły facet ryczy do 
żony:
 – Dłużej tego nie wytrzymam! Kto w  końcu prowadzi ten samo-
chód?! Ty czy twoja matka!

• ♦ • ♦ •
Przychodzi dwóch facetów obok Sejmu i słyszą jak krzyczą wszyscy: 
Sto Lat! Sto lat!
Jeden do drugiego:
- Ktoś tam ma chyba urodziny.
- Nie. Wiek emerytalny ustalają.

• ♦ • ♦ •
Jasiu chwali się koledze: 
- Moja mama to jeździ jak piorun. 
- Tak szybko? 
- Nie, tak często wali w drzewa.

• ♦ • ♦ •
Pielęgniarka pyta pacjenta.
 – Miewa pan czasem jakieś nudności ?
 – Nie, mam tu takie małe radyjko...

• ♦ • ♦ •
Pewnego dnia w mieście Jasiu mówi do mamy:
-Mamo dasz 2 zł. dla biednego pana?
-A gdzie on jest?
-Za rogiem sprzedaje lody.

• ♦ • ♦ •
Staruszek u spowiedzi:
 – Proszę księdza, w czasie wojny ukrywałem Żyda u mnie w piw-
nicy.
 – To bardzo dobry uczynek, nawet chwalebny.
 – Ale proszę księdza, za każdy dzień musiał mi płacić 100 dolarów.
 – To zrozumiałe, ryzykowałeś życiem, to żaden grzech.
 – Co za ulga – mówi staruszek, oddala się na parę kroków, jednak 
po chwili wraca i niepewnie pyta:
 – A może powinienem mu powiedzieć, że wojna się już skończyła?

• ♦ • ♦ •
Fryzjer pyta klienta:
 – Pan już chyba u nas był?
 – Nie, ucho straciłem na wojnie

Dowcipy

Pa mięta my…
Uczniowie Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Klwowie jak co 
roku pamiętają o  Dniu Wszyst-
kich Świętych oraz Święcie Nie-
podległości. Tradycyjnie już 
przed świętem 1 Listopada od-
wiedziliśmy miejscowy cmen-
tarz by zadbać o  groby zmar-
łych pracowników naszej szkoły 
oraz księży pracujących w  na-
szej parafii. Nie zapomnieliśmy 
o  grobach żołnierzy zarówno 
na cmentarzu w  Klwowie jak 
i w Sadach.
Jak co roku wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły uczestniczy-
li w  zbiórce zniczy. 1 listopada 
złożyliśmy wieńce i  zapaliliśmy 
znicze, by tym gestem okazać 
pamięć i  szacunek zmarłym 
i poległym za wolność Ojczyzny.
11 listopada obchodzimy Święto 
Niepodległości. Z tej okazji ucz-
niowie klas III gimnazjum pod 

opieką p. Beaty Tomczyk i p. Iza-
beli Stańczykowskiej przygoto-
wali uroczysty apel. Wychowan-
kowie przypomnieli w wierszach 
i piosenkach, jak Polacy dzielnie 
walczyli o  niepodległość Ojczy-
zny. Wszyscy z  uwagą obejrze-
li część artystyczną. Tego dnia 
panowała w  szkole odświętna 
atmosfera, którą dodatkowo 
podkreślał galowy strój każdego 
ucznia. Taka postawa świadczy
o  zrozumieniu doniosłości sy-
tuacji i  jest przejawem patrioty-
zmu uczniów.
Tradycyjnie uczniowie naszej 
szkoły wzięli czynny udział 
w  obchodach Święta Niepodle-
głości w  kościele parafialnym. 
Złożyli kwiaty pod pomnikiem 
ku czci poległych lotników i ra-
zem z zebranymi odśpiewali kil-
ka pieśni patriotycznych. Był to 
bardzo uroczysty dzień.
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Filet z dorsza smażony z sosem maślano – cytrynowym 
i kaparami, podany na blanszowanym szpinaku

Składniki:

Przygotowanie:

 – 0.5 kg fileta z dorsza
 – sól, pieprz
 – mleko
 – mąka
 – 2 łyżki oleju
 – 4 łyżki masła
 – 20 dag szpinaku
 – 2 ząbki czosnku

Składniki na sos:

 – 2 łyżki masła
 – 1 łyżka kaparów
 – sól, pieprz
 – 4 plasterki cytryny

Filety z dorsza podzielić 
na cztery porcje, opłukać, 
osuszyć. Następnie nale-
ży go włożyć do naczynia 
z mlekiem na około 10 mi-
nut. Po upływie określone-
go czasu filety doprawić 
solą i pieprzem do smaku, 
obtoczyć w mące i smażyć 
na patelni z olejem i ma-
słem do uzyskania rumia-
nego koloru.
Przygotowanie sosu:

Na patelni roztopić masło, 
podgrzewać parę chwil, 
następnie dodać kapa-
ry, podgrzać, dodać sól 
i pieprz, na końcu dodać 
obrane ze skóry plasterki 
cytryny.

Kolejny krok to przygo-
towanie szpinaku. W nie-
wielkim rondelku pod-
grzewamy 2 łyżki masła 
z pokrojonym w cien-
kie plasterki czosnkiem, 
smażymy do momentu 
aż czosnek stanie się zru-
mieniony, dodać szpinak, 
doprawić solą i pieprzem, 
wymieszać.
Tak przygotowany szpinak 
włożyć na talerz, na szpi-
naku ułożyć fileciki z dor-
sza, polać sosem maślano 
– cytrynowym z kaparami.
Takim prostym i szybkim 
daniem można urozmaicić 
kolację wigilijną.

Życzymy smacznego.

PODZIĘKOWANIA

Urząd Gminy Klwów
ul. Opoczyńska 35

26 – 415 Klwów
Tel./fax.: (048) 67 10 010

www.klwow.pl

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Klwów!
Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi 16 listopada w wyborach samorządowych. 
Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi 
i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej.

Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos na mojego kontrkandydata, a którzy 
poprzez swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrzałości.

Państwa udział w  tych wyborach – 72,27 % frekwencja – jest potwierdzeniem mojej wiary, 
że zarządzam najbardziej demokratyczną Gminą. Daliście mi Państwo siłę i  wielki mandat 
zaufania.

Pomimo licznych ataków na Polskie Stronnictwo Ludowe i tylko 5% poparcia w przedwybor-
czych sondażach, wykazaliście się Państwo zrozumieniem dla działań PSL i na Mazowszu – 
wyłączając aglomerację warszawską – poparło nas 36 % wyborców, a w powiecie przysuskim 
Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 6 mandatów, co pozwoliło nam zawiązać koalicję. Wy-
rażona przez Was wola zmian i nadzieja na lepsze jutro – zobowiązuje.

Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi 
zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwa-
nia.

Wspierają mnie wybrani przez Państwa radni – ludzie, którym leży na sercu dobro naszej 
Gminy i  jej mieszkańców. Oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań. Czeka 
nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Mojemu niedawnemu konkurentowi z całego serca życzę dalszej aktywności w pozyskiwaniu 
środków unijnych na rzecz naszej Gminy i jej mieszkańców. Wyrażam głęboką nadzieję, że 
zrozumie na czym polega zarządzanie w samorządzie.

Drodzy Mieszkańcy jesteście wspaniali! Dziękuję Wam z całego serca za zaufanie i poparcie!

Piotr Papis
Wójt Gminy Klwów


