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Rozmawiamy z Tade-
uszem Tomasikiem 

Burmistrzem Gminy 
i Miasta Przysucha.
 – Na terenie powiatu przy-
suskiego pojawiło się nowe 
wydawnictwo o tematyce sa-
morządowej, informujące 
o wydarzeniach w gminach po-
wiatu. Mam tu na myśli gazetę 
„Kurier Ziemi Przysuskiej”, 
na łamach której publikowa-
ne są też informacje z Gminy 
i Miasta Przysucha. Panie Bur-
mistrzu, gazeta ta, wydawana 
przez Urząd Gminy Klwów, 
wywołała wśród mieszkańców 
nie tylko zainteresowanie, ale 
też wiele różnych emocji. Za-
pytam wprost: skąd decyzja 
Przysuchy o współredagowa-
niu tej gazety?
 – Wydawca, czyli Urząd 
Gminy Klwów zaprosił nas 
do współpracy przy redago-
waniu Kuriera. Zaproszenie 
to przyjęliśmy chętnie. 8 maja 
2014 roku Rada Gminy i Mia-
sta Przysucha wyraziła zgodę 
na zawarcie porozumienia 
z Gminą Klwów, dotyczącego 
współdziałania przy wydawa-
niu gazety samorządowej pod 
nazwą „Kurier Ziemi Przysu-
skiej”. Zgodnie z treścią po-
rozumienia koordynatorem 
działań związanych z przygo-
towaniem i wydawaniem ga-
zety jest Gmina Klwów. Przy-
sucha natomiast ma status 
partnera. Do naszych obo-
wiązków należy współuczest-
niczenie w przygotowaniu 
materiałów do gazety. Tu 
muszę zaznaczyć, że Przysu-
cha nie ponosi żadnych kosz-
tów związanych z produkcją 
tego wydawnictwa. Fakt za-
proszenia nas do współpracy 
cieszy, ponieważ umożliwio-
no nam tym samym pre-
zentowanie dorobku naszej 
gminy i miasta na szerszym 
forum. Od ponad pięciu lat 
Dom Kultury w Przysusze 
wydaje znany już naszym 
mieszkańcom miesięczny 
biuletyn informacyjny „In-

formator Przysuchy”. Swoim 
zasięgiem wydawnictwo to 
obejmuje jednakże wyłącznie 
teren miasta i gminy Przysu-
cha. Dziękuję wójtowi Gminy 
Klwów Piotrowi Papisowi za 
inicjatywę rozpoczęcia ta-
kiej współpracy. Przypomnę 
w tym miejscu, że jako jedy-
na gmina na terenie powiatu 
przysuskiego nie zostaliśmy 
zaproszeni do współredago-
wania wydawanej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Przysu-
sze wydawnictwa pn. „Ziemia 
Przysuska”. Odebrano w ten 
sposób samorządowi Gminy 
i Miasta Przysucha możliwość 
informowania mieszkańców 
całego powiatu o pracy samo-
rządu największej przecież 
gminy w powiecie. A prze-
cież granice administracyjne 
nie wyznaczają granic wza-
jemnych kontaktów między 
mieszkańcami poszczegól-
nych gmin, ani też granic ko-
niecznej przecież współpracy 
pomiędzy samorządami tych 
gmin. Wszyscy pracujemy 
na rzecz rozwoju całego po-
wiatu i będąc mieszkańcami 
określonej gminy, jesteśmy 
jednocześnie mieszkańcami 
całej ziemi przysuskiej.
 – Ukazały się dwa pierw-
sze numery „Kuriera Zie-
mi Przysuskiej” i jak wspo-
mniałam, wzbudziły wśród 
czytelników wiele emocji 
o różnym zabarwieniu. Czy 
udział Przysuchy we współ-
redagowaniu tej gazety, po 
jej, nazwę to: „emocjonal-
nym” wejściu na rynek, uwa-
ża pan za celowy?
 – I tu jawi się druga z przy-
czyn, dla której warto jest tę 
współpracę kontynuować. 
To dobrze, że na naszym 
skromnym, lokalnym rynku 
wydawniczym pojawia się 
pluralizm – kierunek zakła-
dający poszanowanie i uzna-
nie równości poglądów. Prze-
cież to nie jest tak, że jedno 
wydawnictwo, a mam tu na 

myśli konkretnie miesięcznik 
„Ziemia Przysuska”, posiada 
wyłączność na „prawdę obja-
wioną”. Bo tak nie jest. Życie 
pokazało, a na swoich łamach 
pokazał to właśnie „Kurier 
Ziemi Przysuskiej”, że są 
dwa oblicza „prawdy”. Fakt, 
że pojawiło się alternatywne 
wydawnictwo o zasięgu po-
wiatowym może tylko przy-
nieść korzyść mieszkańcom, 
którzy mają prawo i teraz 
taką możliwość, aby same-
mu dokonać oceny i wyciąg-
nąć wnioski po zapoznaniu 
się, jak to określiłem „dwóch 
stron prawdy”. Natomiast sa-
morząd Gminy i Miasta Przy-
sucha na pewno wykorzysta 
współpracę z wydawcą „Ku-
riera Ziemi Przysuskiej”, aby 
mieszkańców całego powiatu 

informować o decyzjach sa-
morządu Przysuchy, mają-
cych w konsekwencji wpływ 
na poziom życia mieszkań-
ców naszej gminy, a global-
nie na kształtowanie się wi-
zerunku całego powiatu. To 
przebudowa dróg, z których 
korzystamy wszyscy, reali-
zacja projektów mających na 
celu rozwój przedsiębiorczo-
ści z konsekwencją dla całej 
ziemi przysuskiej, to inwe-
stowanie w oświatę, kulturę, 
bazę sportowo – rekreacyjną, 
służącą wszystkim mieszkań-
com. To w końcu też oferta, 
czym dysponujemy i z czego 
mogą skorzystać inni.
 – Dziękuję za rozmowę.
     
Rozmawiała Hanna Jacobi

W NUMERZE

K
LW

Ó
W

 N
R

 3
LI

P
IE

C
 2

01
4 

r
.

G
A

Z
E
T

A
 B

E
Z

P
Ł
A

T
N

AGMINY:
• Borkowice
• Gielniów
• Klwów
• Odrzywół
• Przysucha
• Potworów
• Rusinów
• Wieniawa

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

Najsympatyczniejsze pierwszaki w 
krainie dinozaurów

str. 3

str. 4

str. 15

str. 11

str. 12

15. Dni Przysuchy        55. Dni 
Kolbergowskie

Sukces siatkarza z Przysuchy

Wspomnienia z VII Nocy Świę-
tojańskiej 

Wieniawa bawiła się na imieni-
nach u Jana Kochanowskiego!

Przysucha obecna w „Kurierze Ziemi Przysuskiej”



2

Nareszcie wakacje! Takie 
słowa padły z ust niejed-

nego ucznia. Mimo, że ucznio-
wie lubią szkołę, to zapewne 
wakacje są najprzyjemniejszym 
okresem w ich życiu.
Zakończenie roku szkolnego 
w szkołach z terenu powiatu 
Przysuskiego było okazją do 
podziękowań dla nauczycieli 
i wszystkich pracowników za 
trud i poświęcenie włożone w 
ich pracę, a także sposobność 
do pożegnania uczniów klas 

III gimnazjum, przed którymi 
jeden z trudniejszych etapów 
życiowych – wybór szkoły po-
nadgimnazjalnej. Dwa miesią-
ce wolności to dla jednych czas 
wypoczynku dla innych nato-
miast czas na pracę lub rozwi-
janie swoich zainteresowań. W 
tegoroczne wakacje dla dzieci z 
terenu Gminy Klwów zorgani-
zowane zostały kolonie letnie w 
nadmorskim Rewalu. W dniach 
17-30 lipca uczniowie korzystać 
będą z przeróżnych atrakcji, 

przygotowany bowiem został 
atrakcyjny program sportowo-
-kulturalny. 
Sąsiednie gminy także zaplano-
wały wyjazdy dla swoich pod-
opiecznych. W gminie Potwo-
rów 30 osób wyjedzie na letni 
obóz parafialny do Zakopanego 
zorganizowany przez księdza, 
który odbędzie się w dniach 
29.06 – 06.07.2014r. Gmina 
Odrzywół i NSZZRJ „Solidar-
ność” organizuje kolonie letnie 
w Pogorzelicy nad Bałtykiem 
w dniach 18 – 31.08.2014r. Po-
nadto Gmina Odrzywół we 
współpracy z fundacją „KU-
BUŚ” organizuje kolonie letnie 
w Sorbinowie nad Bałtykiem 
(ośrodek NEPTUN) w terminie 

Maria Konopnicka 
– wielka polska 

poetka została patronką 
Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kłudnie. Uro-
czystości związanej z na-
daniem imienia szkole 
połączone były z Pikni-
kiem Rodzinnym.

Niedzielne popołudnie 22 
czerwca 2014 r. na długo zapi-
sze się w pamięci pracowników, 
rodziców i uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kłudnie 
oraz wszystkich przybyłych 
gości. W tym dniu odbyło się 
historyczne w dziejach szkoły 
wydarzenie – uroczyste nada-
nie szkole imienia Marii Ko-
nopnickiej oraz poświęcenie i 
przekazanie sztandaru ufun-
dowanego przez Radę Gminy. 
Uroczystość zaszczycili swą 
obecnością przedstawiciele 

władz samorządowych na czele 
z Wójtem Gminy Klwów – Pio-
trem Papisem, lokalni przedsię-
biorcy, absolwenci szkoły oraz 
rodzice uczniów. Poświęcenia 
sztandaru dokonał proboszcz 
parafii Klwów ks. Stanisła-

wa Pudzianowski. 
Z rąk Dyrektora 
sztandar otrzymali 
uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podsta-
wowej w Kłudnie, 
którzy przyrzekli 
go strzec, otaczać 
czcią i dbać o to, by 
właściwym postę-
powaniem, wzoro-
wym zachowaniem 
i rzetelną nauką 
pracować na dobre 
imię szkoły. Po-
nadto odsłonięto 
tablicę pamiątko-
wą znajdującą się 
na frontowej ścia-
nie budynku, tuz 

przy wejściu. Uroczystość na-
dania szkole sztandaru była też 
okazją do oficjalnego otwarcia 
wyremontowanej niedawno 
szkoły. Wszyscy mieli okazję z 
bliska zobaczyć efekt przepro-
wadzonych prac dzięki którym, 

budynek mający ponad 40 lat 
zachwyca wyglądem, jest funk-
cjonalny, bezpieczny i przez 
wiele lat będzie służył następ-
nym pokoleniom.
Po części oficjalnej rozpoczął się 
Piknik Rodzinny. Najpierw swój 
program artystyczny przygoto-
wany pod okiem  nauczycielek 
zaprezentowali uczniowie. Na-
stępnie zebranych licznie go-
ści zabawiali przybyli artyści: 
zespół „LATYNO SONG” oraz 
Krzysztof „KISS” Kisiała. Na 
zakończenie do tańca porwał 
wszystkich zespół LAZAR. Każ-
dy też mógł skosztować przy-
gotowanej przez organizatorów 
grillowanej kiełbaski.

Wydawca: Gmina Klwów
Adres wydawcy i redakcji: ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
Redaktor naczelny: Piotr Rokicki

Druk: ODDI Poland Sp. Z o.o.
Kamień, ul. Radomska, Białobrzegi 26 – 800, tel. 486132434
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

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

uzyskać pisząc na kurierprzysuski@gmail.com.

Ogólnopolski Głos Profilaktyki
Happening pn. „Prze-

stańmy biec” w ra-
mach programu Komendy 
Głównej Policji „Profi-
laktyka a Ty” odbył się w 
Zespole Szkół Samorządo-
wych w Klwowie.

W ramach akcji młodzież gim-
nazjum wspólnie z wycho-
wawcami przygotowała gazetki 
profilaktyczne, prezentacje mul-
timedialne na temat szkodliwo-
ści palenia papierosów, picia al-
koholu, zażywania narkotyków, 
cyberprzemocy i agresji oraz 
transparenty z hasłami profi-
laktycznymi. Odbył się apel na 
którym przedstawiono główne 

założenia programu ,,Profilak-
tyka a ty”, część artystyczną na 
temat życia bez nałogów oraz 
prezentacje multimedialne. Od-
czytano Odezwę Społeczności 
PaT, następnie wspólnie prze-
maszerowano na rynek, gdzie 
przez 60 sekund wybijano rytm 
„Wolnych serc” - serc wolnych 
od uzależnień, przemocy i obo-
jętności na drugiego człowieka.
Do akcji włączyły się instytu-
cje: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Klwowie, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Po-
licja.

WA K A C J E

Uroczysta niedziela w Kłudnie

13 – 26 lipca 2014 r.  Wszystkim 
życzymy bezpiecznych i prze-

pełnionych zabawą wakacji.
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Bazylika Świętego Pio-
tra w Rzymie, Pirami-

da Cheopsa, wulkan Etna 
– czy można odwiedzić te 
wszystkie atrakcje jedne-
go dnia? Jak najbardziej! 
Przekonali się o  tym ucz-
niowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Klwowie.
W pierwszym tygodniu czerwca 

uczniowie klasy IV i V pod opie-
ką pani Agnieszki Kośki i  Ad-
rianny Dobrodziej udali się na 
wycieczkę w  Góry Świętokrzy-
skie. Pierwszym punktem wy-
cieczki było Muzeum im. Orła 
Białego w Skarżysku – Kamien-
nej gdzie uczniowie mogli podzi-
wiać wiele unikatowych ekspo-

natów dotyczących wojskowości 
i II wojny światowej. Podziwiali 
także zachowane do dnia dzi-
siejszego pozostałości ,,wielkie-
go pieca” huty Rejów. Kolejnym 
punktem była Aleja Miniatur 
w Krajnie, gdzie uczniowie oglą-
dali miniatury najsłynniejszych 
budowli świata oraz niezwykłe 
miejsca stworzone przez naturę. 
Największym zainteresowaniem 
uczniów cieszyła się miniatura 

Bazyliki Świętego Piotra w  Wa-
tykanie, Wieża Eiffla, Pirami-
da Cheopsa, Colosseum, Wo-
dospad Niagara oraz dymiący 
wulkan Etna. Później udali się 
na drugi co do wielkości szczyt 
Łysiec zwany Łysą Górą oraz 
do najstarszego Sanktuarium 
w  Polsce na Święty Krzyż. Po 
drodze podziwiali piękno Świę-

tokrzyskiego Parku Narodowe-
go, rozległe gołoborze otoczone 
Puszczą Jodłową, a  z  tarasu wi-
dokowego podziwiali panoramę 
Gór Świętokrzyskich. Głównym 
punktem programu była Jaskinia 
Raj, perła wśród polskich jaskiń. 
Przed wejściem do jaskini zoba-
czyli ciekawe eksponaty arche-

ologiczne. Największą atrakcją 
były postacie myśliwych z epoki 
lodowcowej. Jaskinia zachwyciła 
wszystkich. W drodze powrotnej 
odwiedzili stolicę województwa, 
poznali historię i  legendy doty-
czące Kielc i  okolicznych miej-
scowości województwa święto-
krzyskiego.

Podróż w  świat bajek 
oraz niesamowity Di-

nopark odwiedziły dzieci 
z  Przedszkola Samorzą-
dowego w  Klwowie oraz 
Oddziału Przedszkolnego 
w Kłudnie.
W  czerwcu przedszkolaki wraz 
ze swoimi wychowawczyniami 
udały się do Parku Jurajsko-Bo-
tanicznego w  Kołacinku. Cze-
kało tam na nich wiele atrakcji. 
Najpierw przeniosły się w  świat 
bajek, gdzie mogły spotkać się 
z  bajkowymi postaciami: Kró-
lewną Śnieżką i  siedmiu kras-
noludków, Czerwony Kapturek, 
Królowa Śniegu, Jaś i  Małgosia, 
Calineczka, Trzy Świnki i Krze-
siwo. Przewodnik przypomniał 
treści bajek oraz płynące z  nich 
morały.
Kolejną atrakcją był Dinopark, 
gdzie dzieci mogły poznać histo-
rię życia dinozaurów – najwięk-
szych zwierząt, które zamieszki-
wały naszą planetę. Spacerując 
ścieżką edukacyjną z  przewod-
nikiem dzieci mogły oglądać 

i  dotykać figur dinozaurów, 
poznawały ich gatunki, sposób 
odżywiania i budowę. Najwięcej 
entuzjazmu i  radości wzbudzał 
plezjozaur, którego trzeba było 
zawołać aby móc go obejrzeć 
Na hasło „pokaż się” plezjozaur 
wychylał głowę z  wody i  ryczał. 

Przedszkolaki zajrzały także 
do groty w  której mogły podej-
rzeć narodziny dinozaurów. Na 
koniec w  piaskownicy mogły 
wykopać „szkielet” dinozaura. 
Oczywiście był również czas na 
obiad i wspaniałą zabawę na pla-
cu zabaw.

Najsympatyczniejsze pierwszaki w krainie dinozaurów

Atrakcje dla najmłodszych Wycieczka klasy IV i V w Góry Świętokrzyskie

W z or g a n i z ow a ny m 
przez redakcję 

„Echa Dnia” konkursie na 
najsympatyczniejszą klasę 
pierwszą zwyciężyli ucz-
niowie z  Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Lotni-
ków Polskich w  Klwowie. 
W  nagrodę pierwszaki 
wyruszyły na wycieczkę 
do Jura Parku w Bałtowie.
 Na terenie parku znaj-
duje się Muzeum Jurajskie, 
a w jego pobliżu odnaleziono au-
tentyczne ślady tropów górnoju-
rajskich dinozaurów – allozau-
ra, stegozaura, kamptozaura. Na 
pierwszakach ogromne wrażenie 
robiły naturalnej wielkości di-
nozaury rozmieszczone wzdłuż 
ścieżki spacerowej parku. Nie-
małą atrakcją był jurajski plac 
zabaw, na którym można było 
samodzielnie wykopać kości di-
nozaurów, ale również pobawić 
się wspinając się oraz zjeżdża-
jąc na zjeżdżalniach. Odbyły się

również warsztaty plastyczne, 
gdzie każde dziecko pomalowa-
ło przygotowaną muszlę, uzy-
skując poprzez specjalne zabiegi 
– amonit oraz małego sympa-
tycznego dinozaura. Kolejnym 
punktem programu było zwie-
dzanie zwierzyńca. Uczniowie 
z Klwowa mieli okazję podzi-
wiać różnego rodzaju ptactwo 
egzotyczne, mary patagońskie, 
szopy pracze, małpy, wielbłądy, 
lamy, bydło zebu, australijskie 

emu, azjatyckie antylopy nilgau 
i wiele innych gatunków.
Pierwszaki rocznika 2013/2014 
z  Zespołu Szkół Samorządo-
wych w  Klwowie dziękują ga-
zecie „Echo Dnia” za świetnie 
zorganizowaną wycieczkę oraz 
wszystkim sympatykom wysyła-
jącym sms-y, które pozwoliły im 
tak miło spędzić czas.

Wychowawczyni – Hanna Ro-
kicka
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Odsłonięciem pomnika 
„Ławeczka z  Kolbergiem” 

Przysucha godnie uwieczni-
ła obchody Roku 2014 – Roku 
Oskara Kolberga. W  niedzielę 
8 czerwca, podczas XV Mazo-
wieckiego Przeglądu Folkloru, 
organizowanego w ramach 55.

Obchody 15. Dni Przysuchy 
i 55. Dni Kolbergowskich miały 
w tym roku przebieg wyjątkowy. 

Przypadały w  roku ogłoszonym 
decyzją Sejmu RP Rokiem Kol-
bergowskim. 200 rocznicę uro-
dzin Oskara Kolberga (1814-
1890) – folklorysty, etnografa 
i  kompozytora – uczczono od-
słonięciem pomnika „Ławeczka 
z  Kolbergiem”. Rzeźba stanęła 

w  centralnym punkcie Przysu-
chy, na Placu Kolberga, a  w  jej 

wzięć o  charakterze inwesty-
cyjnym są to też wydawnictwa 
promujące ziemię przysuską 
i  upamiętniające jej historię, 
tradycje i  dorobek kulturalny. 
Dziękuję wszystkim osobom 
indywidualnym i  instytucjom, 
dzięki którym imię Oskara Kol-
berga rozbrzmiewa dziś w całym 
kraju. Dziękuję w sposób szcze-
gólny Sejmowi RP za podjęcie 
uchwały o  ustanowieniu roku 
2014 Rokiem Kolbergowskim, 
dziękuję Ministerstwu Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego, 
władzom województwa mazo-
wieckiego, stowarzyszeniom 
i  instytucjom kultury, radnym 
Gminy i  Miasta Przysucha za 
decyzje, dzięki którym możliwe 
są działania kulturalne i promo-
cyjne na rzecz naszej gminy.
Odsłonięcia „Ławeczki z  Kol-
bergiem” dokonali: Zenon 
Butkiewicz dyr. Departamentu 
Narodowych Instytucji Kul-
tury w  Ministerstwie Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, wi-
cemarszałek województwa ma-
zowieckiego Leszek Ruszczyk, 
Tadeusz Tomasik Burmistrz 
Gminy i  Miasta Przysucha, ks. 
kanonik Stanisław Traczyński 
i  Marek Szczepanik autor rzeź-
by. Pieśń o  Kolbergu zaśpiewa-
ły panie z  zespołu śpiewaczego 
z  Przystałowic Małych. Towa-
rzyszyła kapela Jana Gacy.
Listy gratulacyjne dla władz 
samorządowych Przysuchy za 
godne upamiętnianie dorobku 
kulturalnego regionu i  dbałość 
o  ludowe tradycje przesłali: 
marszałek Sejmu RP Ewa Ko-
pacz i wojewoda mazowiecki Ja-
cek Kozłowski.
W  uroczystości uczestniczyli: 
Zenon Butkiewicz dyr. Depar-
tamentu Narodowych Instytucji 
Kultury w Ministerstwie Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, wi-
cemarszałek województwa ma-

zowieckiego Leszek Ruszczyk, 
radny sejmiku Mazowsza An-
drzej Łuczycki, Ilona Jaroszek 
dyrektor Muzeum Wsi Radom-
skiej, Katarzyna Markiewicz 
kierownik Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze, ks. Stani-
sław Traczyński proboszcz pa-
rafii p.w. św. Jana Nepomucena 
w  Przysusze, Tomasz Matlakie-
wicz wicestarosta powiatu przy-
suskiego, radni powiatu z  prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Leopoldem Modrzeckim, radni 
Rady Gminy i Miasta Przysucha 
z  przewodniczącym Leszkiem 
Wamilem, samorządowe władze 
zaprzyjaźnionego miasta Nałę-
czów z Burmistrzem Nałęczowa 
Andrzejem Ćwiekiem i  prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Ja-
ckiem Wilkiem, wójtowie gmin 
powiatu przysuskiego: Witold 
Studziński, Piotr Papis, Włady-
sław Czarnecki, prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Razem dla Ra-
domki” Cezary Nowek, przed-
stawiciele Policji, Nadleśnictwa 
Przysucha, firm lokalnych, ban-
ków, instytucji, organizacji po-
zarządowych i  placówek oświa-
towych. Wśród uczestników 
uroczystości byli także autor 
„Ławeczki z  Kolbergiem” arty-
sta rzeźbiarz Marek Szczepanik 
oraz Jerzy Kwaśniewski prezes 
Towarzystwa Kulturalnego im. 
Oskara Kolberga w  Przysusze 
i  Mirosław Pilipczuk dyrektor 
przysuskiego Domu Kultury 
– współorganizatorzy 55. Dni 
Kolbergowskich.
Organizatorami 15. Dni Przy-
suchy i  55. Dni Kolbergow-
skich byli: Urząd Gminy i Mia-
sta Przysucha, Dom Kultury 
w  Przysusze, Lokalna Grupa 
Działania „Razem dla Radom-
ki”, Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga w  Przy-
susze.

Liceum Ogólnokształcące 
w  ZS nr 1 Przysusze ma 

60 lat. Uroczystość jubileu-
szowa odbyła się w  czwartek 
12 czerwca br., w  przysuskim 
Domu Kultury. Połączona była 
z 10-leciem nadania Zespołowi 
Szkół nr 1 w Przysusze imienia 
Jana Pawła II. Z okazji jubileu-
szu szkoła uhonorowana zosta-
ła Medalem Pro Masovia.
Jubileusz Liceum Ogólnokształ-
cącego był okazją do przypo-
mnienia bogatej historii pla-
cówki, postaci jej absolwentów, 
zasłużonych nauczycieli i peda-
gogów. W  uroczystym spotka-

niu jubileuszowym uczestniczy-
li pracownicy oświaty, instytucji 
i  organizacji związanych stałą 
współpracą z  Jubilatką. Obecni 
byli przedstawiciele samorzą-

dowych władz województwa 
mazowieckiego i  powiatu przy-
suskiego. Gminę i Miasto Przy-
sucha reprezentowali Burmistrz 
Tadeusz Tomasik i  przewod-
niczący Rady Gminy i  Miasta 
Leszek Wamil. Medal Pro Ma-
sovia, nadany szkole przez Mar-
szałka Województwa Mazowie-
ckiego wręczyli wicemarszałek 
Leszek Ruszczyk i  radny sejmi-
ku województwa mazowieckie-
go Zbigniew Gołąbek. Na ręce 
dyrektor ZS nr 1 Zofii Szymań-
skiej przekazali też list gratula-
cyjny od marszałek Sejmu RP 
Ewy Kopacz oraz wręczyli wy-

różnionym nauczycielom listy 
pochwalne od marszałka Ada-
ma Struzika. Uroczystość prze-
biegała w  atmosferze powagi, 
w którą wprowadził też spektakl 
w  wykonaniu uczniów i  absol-
wentów LO, poświęcony patro-
nowi szkoły.

15. Dni Przysuchy 55. Dni Kolbergowskie
„Ławeczka z Kolbergiem” stanęła w centrum Przysuchy

odsłonięciu uczestniczyli miesz-
kańcy, goście i władze samorzą-
dowe miasta i gminy.
 Uroczystość otworzył Bur-
mistrz Gminy i Miasta Przysu-
cha Tadeusz Tomasik. Powie-
dział m.in.:
 – W  miesiącu lutym bieżącego 

roku, uroczy-
stym koncertem 
zainaugurowali-
śmy w Przysusze 
ogólnokrajowe 
obchody Roku 
Oskara Kolber-
ga. Rozpoczęli-
śmy w  ten spo-
sób realizację 
wielu działań 
u p a m i ę t n i a j ą -
cych dorobek 
tego wybitnego 
folklorysty, et-
nografa i  kom-
p o z y t o r a . 
Z a p o w i e d z i e -
liśmy wówczas 
p r z e d s i ę w z i ę -
cie powstałe 
z  inicjatywy dy-

rektora przysuskiego Domu 
Kultury: postawienie w centrum 
miasta rzeźby: „Ławeczka z Kol-
bergiem”. Dziś dokonujemy od-
słonięcia rzeźby, wykonanej przy 
współudziale LGD „Razem dla 
Radomki” i  współfinansowanej 
ze środków unijnych. Nie jest to 
jedyne przedsięwzięcie w  Przy-
susze, współfinansowane z  fun-
duszy UE. Na przestrzeni ostat-
nich czterech lat pozyskaliśmy 
ponad 15 milionów złotych na 
inwestycje w  mieście i  gminie. 
Wśród nich jest Przysuska Strefa 
Aktywności Gospodarczej, prze-
budowane centra miejscowości 
Skrzyńsko i  Smogorzów, nowo 
wybudowane wiejskie ośrodki 
kultury, wybudowane odcinki 
sieci kanalizacyjnej, zmoderni-
zowane drogi. Obok przedsię-

60 lat przysuskiego Liceum
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15. Dni Przysuchy
Pro Masovia dla Przysuskiej Orkiestry Dętej

Koncertem jubileuszowym 
z okazji 60 lat istnienia Przy-

suska Orkiestra Dęta uświetniła 
obchody 15. Dni Przysuchy. 
Wystąpiła w  sobotnie popołu-
dnie 7 czerwca, w  muszli kon-
certowej, w  miejskim parku 
w  Przysusze. Koncertowali tak-
że zespół Crossroad Strangers 
z Domu Kultury i Nauczycielski 
Chór Canto. Gwiazdą wieczoru 
był Jacek Stachursky.
W trakcie godzinnego koncertu 
jubileuszowego muzycy Przysu-
skiej Orkiestry Dętej zaprezen-
towali utwory muzyki rozryw-
kowej, marszowej oraz znane 
przeboje i utwory z filmów. Or-
kiestrze towarzyszyli soliści: 
Magdalena Jasińska, Paulina 
Plaskota, Katarzyna Rejmer – 

Nowicka, Malwina Ozimska, 
Katarzyna Retelewska i  Patryk 
Wójcik.
Z  okazji jubileuszu orkiestra 
została uhonorowana przez 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Medalem Pro Maso-
via. Medal został ustanowiony 
w 2006 roku i przyznawany jest 
za wybitne osiągnięcia w  dzia-
łalności na rzecz mieszkańców 
województwa mazowieckie-
go. Wnioskodawcą przyzna-
nia tak wysokiego wyróżnienia 
był Burmistrz Gminy i  Miasta 
Przysucha. Nagrodę wręczyła 
wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Mazowsza Bożenna Pacholczak. 
Natomiast Tadeusz Tomasik 
Burmistrz Przysuchy, honoru-
jąc także 25-lecie pracy kapel-

mistrza orkiestry Marka Ko-
walskiego, wręczył mu piękną 
buławę orkiestrową. W  imieniu 
władz samorządowych Przy-
suchy Burmistrz podziękował 
również najstarszym członkom 
orkiestry. Okolicznościowe pa-
miątki otrzymali Antoni Wój-
cik, Andrzej Krasowski, Tade-
usz Jakubczyk, Lucjan Jacewicz 
i Bogdan Stasiak.
15. Dni Przysuchy tradycyjnie 
przebiegały pod znakiem kon-
certów i wspólnej zabawy. W so-
botę, w  muszli wystąpili tak-
że zespół Crossroad Strangers 
z Domu Kultury i Nauczycielski 
Chór Canto. Gwiazdą wieczoru 
był Jacek Stachursky. Po koncer-
tach przysuszanie bawili się na 
dyskotece pod gwiazdami.
O Kolbergu na sesji popularno-
-naukowej
Obchody 15. Dni Przysuchy, 
przypadające w  Roku Kolber-
gowskim uświetniło Towarzy-
stwo Kulturalne im. Oskara 
Kolberga w Przysusze organizu-
jąc sesję popularno – naukową 
z  okazji 200. rocznicy urodzin 
Oskara Kolberga. O  Kolberow-
skich badaniach folkloru mu-
zycznego, wskrzeszaniu trady-
cji muzycznych, o  wybranych 
elementach polskiej ludowej 
pobożności maryjnej w  czasach 
Oskara Kolberga, a  także o spe-
cyfice kuchni regionu radom-
skiego w  świetle badań przysu-
skiego folklorysty mówili m.in.: 
dr. hab. Zbigniew Przerembski 

z  Uniwersytetu Wrocławskie-
go, dr Łukasz Smoluch i  mgr 
Mikołaj Smykowski z  Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, ks. dr Dariusz Pa-
ter z  Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w  War-
szawie oraz dr Justyna Górska-

-Streicher z  Muzeum Wsi Ra-
domskiej. Poprzedniego dnia 
muzealną wystawę o  Kolbergu 
zwiedziła ponad 130-osobowa 
grupa motocyklistów – uczest-
ników X Zlotu Maxi Skuterów 
Burgmania 2014.

Zespół Obrzędowy „Ostałki”

Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy

Mateusz Strzelecki z Radomia

31 zespołów śpiewaczych, 14 
kapel ludowych, 21 solistów 
śpiewaków i  10 solistów in-
strumentalistów uczestniczyło 
w  XV Mazowieckim Przeglą-
dzie Folkloru podczas 55. Dni 
Kolbergowskich w  Przysusze. 
Przegląd uświetniły: koncert 
w  wykonaniu Zespołu Pieśni 
i  Tańca „Lublin” im. Wandy 
Kaniorowej – laureata nagrody 
Oskara Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej” oraz wy-
stępy ludowych zespołów dzie-
cięcych ze Skrzyńska, Wolano-
wa i Zakrzewa.
XV Mazowiecki Przegląd Folk-
loru miał szczególne znacze-
nie, bowiem przebiegał w  Roku 
Oskara Kolberga. W niedzielę 8 
czerwca do Przysuchy przybyło 
kilkuset wykonawców muzyki 
i piosenki ludowej z terenu całe-
go Mazowsza. Na scenie musz-
li koncertowej w  przysuskim 
parku prezentowali się soliści, 
grały kapele, śpiewały zespo-
ły wokalne. Publiczność bawiła 
się razem z  uczestnikami prze-
glądu w  rytm skocznych polek 
i  oberków. Wzruszały tęskne 
ludowe pieśni, bawiły dowcip-
ne przyśpiewki. Występujących 
oceniało jury w  składzie: Adolf 
Krzemiński z  Urzędu Marszał-
kowskiego, prof. Zbigniew Prze-
rembski z Instytutu Sztuki PAN 

w  Warszawie i  Anna Borucka-
-Szotkowska z  Radiowego Cen-
trum Kultury Ludowej.
Przyznano następujące nagro-
dy: w  kategorii zespołów śpie-
waczych I  nagrodę otrzymały 
trzy zespoły: Zespół Obrzędo-
wy „Ostałki” z  Ostałówka gm. 
Chlewiska, „Zakukała Kuku-
łecka” i  „Gołcunecki” z  Gałek 
Rusinowskich gm. Rusinów. 
W  kategorii kapel ludowych 
I nagrodę przyznano dwóm ka-
pelom: Kapeli Jana Wochniaka 
z  Wieniawy i  Rodzinnej Kapeli 
Foktów z Ostrołęki gm. Radom. 
W  kategorii soliści śpiewacy 
I  nagrodę wyśpiewała Halina 
Granisz z Wielgiego gm. Ciepie-
lów. W  kategorii soliści instru-
mentaliści I  nagrodę otrzymali 
Wacław Imiołka z  Jedlanki gm. 
Jedlińsk i  Mateusz Strzelecki 
z Radomia.
Ponadto na ogólnopolski Festi-
wal Kapel i  Śpiewaków Ludo-
wych w  Kazimierzu nad Wisłą 
pojadą: solista śpiewak Halina 
Granisz z  Wielgiego gm. Cie-
pielów, soliści instrumentaliści 
Mateusz Strzelecki z  Radomia 
i  Wacław Imiołek z  Jedlanki 
gm. Jedlińsk oraz Kapela Jana 
Wochniaka z  Wieniawy, Ro-
dzinna Kapela Foktów Ostrołę-
ki gm. Radom, Zespół Śpiewa-
czy „Ostałki” z  Ostałówka gm. 

Chlewiska i  Zespół Śpiewaczy 
„Zakukała Kukułecka” z  Gałek 
Rusinowskich.
Organizatorami XV Mazowie-
ckiego Przeglądu Folkloru i  55. 
Dni Kolbergowskich są: Urząd 
Gminy i  Miasta w  Przysusze, 
Towarzystwo Kulturalne im. 
Oskara Kolberga w  Przysusze, 
Dom Kultury w Przysusze, LGD 
„Razem dla Radomki”, Muze-
um im. Oskara Kolberga. Part-
nerem 55. Dni Kolbergowskich 
był BGŻ. Na organizację Dni 
Kolbergowskich Towarzystwo 
Kulturalne im. Oskara Kolberga 
w  Przysusze otrzymało 25 tys. 
złotych dofinansowania ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego.

Rodzinna Kapela Foktów z Ostrołęki i”

XV Mazowiecki Przegląd Folkloru
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Władze samorządowe, Po-
licja oraz mieszkańcy 

wspólnie dyskutowali na te-
mat bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Wieniawa.
 9 czerwca 2014 r. w  Remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Wieniawie odbyła się deba-
ta społeczna dotycząca bez-
pieczeństwa na terenie gminy 
Wieniawa. W  spotkaniu wzięli 
udział: Wójt Gminy Wieniawa, 
Przewodniczący Rady Gminy, 
Komendant Powiatowy Policji 

w  Przysusze – nadkom. Woj-
ciech Brandt oraz mieszkańcy 
gminy Wieniawa. W  debacie 
uczestniczyło ponad 60 osób.
Celem spotkania było włącze-
nie obywateli w  wypracowanie 
lokalnych rozwiązań zmierzają-
cych do wzrostu poczucia bez-
pieczeństwa.
Debatę rozpoczął Wójt Gminy 
Wieniawa – Witold Studziński, 
witając przybyłych. Następnie 
głos zabrał Komendant Po-
wiatowy Policji w  Przysusze, 

który przedstawił informacje 
w  zakresie działania komendy. 
Omówił zagadnienia obejmu-
jące tematykę dotyczącą stanu 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Wieniawa z  uwzględnie-
niem 7 kategorii przestępstw, 
zapobiegania przemocy w  ro-
dzinie, poczucia bezpieczeń-
stwa w  miejscu zamieszkania 
i  w  miejscu publicznym oraz 
bezpieczeństwo uczestników ru-
chu drogowego.
Głos zabrali również mieszkań-
cy gminy, którzy zadawali pyta-
nia i przedstawiali spostrzeżenia 
i  uwagi na temat szeroko poję-
tego bezpieczeństwa. Poruszano 
przede wszystkim tematykę bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, 
m.in. rozważenie możliwości za-
montowania progów zwalniają-
cych, dodatkowego przejścia dla 
pieszych w Wieniawie na krajo-
wej 12, znaku ograniczającego 
prędkość w  Koryciskach, czy 
też rozbudowy parkingu przy 
Ośrodku Zdrowia w Skrzynnie.
Wczorajsza debata społeczna 
pokazała wszystkim uczestni-
kom dziedziny, w  których nale-

ży zwiększyć działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy Wieniawa. Takie 
właśnie cele stawiają sobie w co-
dziennej służbie przysuscy poli-
cjanci. Do realizacji wielu zadań 
potrzebne jest współdziałanie 
różnych służb, instytucji, a  tak-
że indywidualnych osób, które 
chociażby poprzez informa-
cję o  nowym zagrożeniu mogą 
przyczynić się do jego likwida-

cji. Na takie sygnały przysuscy 
policjanci oczekują nie tylko 
w  dniu debaty. Można je prze-
kazywać w  każdym terminie za 
pośrednictwem dzielnicowych, 
poprzez indywidualne rozmowy 
w  komendzie, e-mailowo, czy 
telefonicznie – nawet anonimo-
wo.
sierż. szt. Aneta Wilk
KPP Przysucha

Debata społeczna w Wieniawie

Ciekawą akcję promującą 
bezpieczeństwo na drodze 

przeprowadzili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Wienia-
wie wraz z policjantami z przy-
suskiej drogówki.
11 czerwca 2014 r. policjanci Re-
feratu Ruchu Drogowego przy-
suskiej komendy przeprowadzili 
działania „Jabłko – cytryna”, 
w której uczestniczyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w  Wie-
niawie.
Policjanci wraz dziećmi na 
drodze krajowej K – 12 zatrzy-
mywali wybrane pojazdy. Kie-
rowców jadących z  prawidłową 
prędkością i  przestrzegających 
zasad ruchu drogowego nagra-
dzały jabłkiem. Pozostali kie-
rowcy otrzymywali cytrynę, któ-
rą 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 zachowa-
nia zgodnego z  prawem dzieci 
dziękowały kierowcom za bez-
pieczną jazdę i życzyły szerokiej 
drogi. Podczas prowadzonych 
działań wręczyły 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.

sierż. szt. Aneta Wilk
KPP Przysucha

„Jabłko – cytryna” na drodze krajowej K - 12
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Tylko dni dzielą mieszkań-
ców Krzesławic od otwar-

cia nowej świetlicy wiejskiej. 
Uroczystość połączoną z festy-
nem rodzinnym zaplanowano 
na 26.07.2014 r.
Wiele lat czekali mieszkańcy 
Krzesławic na budowę nowej 
świetlicy wiejskiej. Budynek 
z  którego korzystali dotychczas 
nie nadawał się już do użytko-
wania i  wiosną tego roku zo-
stał zburzony. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe przy bu-

dowie nowej świetlicy. Robo-
ty rozpoczęły się we wrześniu 
2013 r. a  planowany termin 
oddania budynku do użytko-
wania to 15.07.2014 r. Projekt 
świetlicy wiejskiej został opra-
cowany jeszcze w  2008 roku. 
Budowę prowadzi firma HAT-
-BUD z  Radomia. Planowany 
koszt inwestycji to około 300 
tysięcy złotych, z  czego 160 
tysięcy złotych to dofinanso-
wanie jakie Gmina Rusinów 
uzyskała z  Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Wszyscy Razem”. Nowa 
świetlica z całą pewnością stanie 
się sercem tej urokliwej miejsco-
wości. Mieszkańcy – aktywnie 
angażujący się w życie społeczne 
– będą mieli wreszcie odpowied-
nie miejsce do spotkań, czy or-
ganizacji imprez okolicznościo-
wych. O wielkim zaangażowaniu 
mieszkańców – w  szczególności 
Sołtysa Pana Romana Wasilew-
skiego i  radnego Pana Hieroni-
ma Sety – niech świadczy fakt, 
iż obok świetlicy powstaje bu-
dowany w  „czynie społecznym” 
garaż. Aby w  odpowiedni spo-
sób zainaugurować działalność 
świetlicy w Krzesławicach na 26 
lipca zaplanowano uroczyste jej 
otwarcie połączone z  festynem 
rodzinnym. Konkursy z  nagro-
dami, stoiska gastronomiczne, 
lokalni artyści oraz gwiazda wie-
czoru „The Postman” – takie 
atrakcje czekać będą na odwie-
dzających lipcowy festyn.

Krzesławice pięknieją

Bielińska Noc Świętojańska
Tradycyjne wianki, ognie 

świętojańskie, poszukiwa-
nie kwiatu paproci, a także de-
gustacja potraw regionalnych 
i  zabawa przy muzyce ludo-
wej oraz wiele innych atrakcji 
– taką wyjątkową Noc Kupały 
w  niedzielę, 15 czerwca zor-

ganizowało w  Bielinach (gmi-
na Gielniów) Stowarzyszenie 
„Odnowa”.
Niemal pół tysiąca osób bawiło 
się wspólnie podczas obchodów 
Nocy Świętojańskiej zorgani-
zowanej 15 czerwca, w  rejonie 
Szkoły Podstawowej w  Bieli-

nach. Wśród publiczności za-
siedli przedstawiciele władz 
lokalnych – Starosta Przysuski 
Marian Niemirski, Wójt Gmi-
ny Gielniów Władysław Czar-
necki, Zastępca Wójta Gmi-
ny Gielniów Maciej Stoliński, 
proboszcz bielińskiej parafii, 
ks. Grzegorz Walczak, przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych 
organizacji społecznych (Koła 
Gospodyń Wiejskich „Józefin-
ki” i  „Rozwadzianki”), liczna 
grupa dzieci wraz z  rodzicami, 
młodzież, a  także spore grono 
seniorów.
Widzowie obejrzeli występy 
w  wykonaniu uczniów miej-
scowej szkoły – nawiązujące 
do charakteru imprezy wido-
wisko zatytułowane „Bajkowa 
noc świętojańska” oraz pokaz 
wokalno-taneczny dziecięcego 
zespołu ludowego „Bielińska 
polka”. Muzyczną gwiazdą wie-

czoru była kapela „Oldnova”, 
zespół reprezentacyjny stowa-
rzyszenia „Odnowa”, łączący 
style wywodzące się z  regionu 
opoczyńskiego, Lubelszczy-
zny, łowickiego, kujawskiego 
i  Nowosądecczyzny. W  mię-
dzyczasie na scenie rozstrzyg-
nięto konkursy pod hasłem 
„Najlepszy oberek opoczyński”, 
„Najpiękniejszy wianek święto-
jański” i  „Poszukiwanie kwiatu 
paproci”. Zainteresowani obej-
rzeli pokaz ptaków drapieżnych, 
podziwiając m.in. sokoły i sowy, 
wysłuchali informacji o ich zwy-
czajach i samej hodowli. Chwilę 
później, na szkolnym boisku 
rozpalono ogromne ognisko, 
wokół którego chętni tańczy-
li przy muzyce „Oldnovy”. Tu 
również popis swoich umiejęt-
ności dali trębacze myśliwscy 
opowiadając przy okazji o  tra-
dycjach muzyki myśliwskiej 

i  znaczeniu poszczególnych 
sygnałów. Zakończeniem sobót-
kowych obrzędów było wspólne 
puszczanie wianków.
Jednym z punktów festynu była 
prezentacja i  degustacja po-
traw regionalnych. Dla dzie-
ci przygotowano także wesołe 
miasteczko – pompowane zjeż-
dżalnie i  pociąg, a  także prze-
jażdżki konne. Chętni mogli też 
skorzystać z bezpłatnych badań 
i  w  zorganizowanym punkcie 
medycznym zbadać poziom cu-
kru we krwi oraz ciśnienie.
Impreza organizowana przez 
stowarzyszenie „Odnowa” 
z  Bielin została częściowo do-
finansowana ze środków unij-
nych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Wszyscy Razem”, do 
której należy gmina Gielniów.
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Uprawa papryki w  nieogrzewanych tunelach
ZALECENIA UPRAWOWE – CZĘŚĆ 3

Fytoftoroza papryki

21 – stymulowanie prawidłowego 
wzrostu roślin
W okresie Od końca czerwca do po-
łowy lipca rośliny papryki intensyw-
nie budują masę wegetatywną. W tym 
okresie ważne jest obserwowanie roślin 
i takie sterowanie ich wzrostem aby 
jednocześnie prawidłowo kwitły i wią-
zały kolejne owoce.
W tym celu obserwujemy wierzchoł-
ki roślin dążąc do sytuacji aby rośliny 
kwitły 10-15 cm poniżej stożka wzro-
stu.
Kwitnięcie bezpośrednio „na wierz-
chołku” pędów wskazuje na zbyt słaby 
wzrost wegetatywny. Rośliny posiadają 
stopniowo coraz mniejsze liście i słabną 
a jednocześnie bardzo obficie kwitną a 
kwiaty bezpośrednio po kwitnieniu 
opadają. Taka sytuacja wymaga od pro-
ducenta zwiększenia nawożenia azoto-
wego oraz jednoczesnego podniesienia 
wilgotności gleby
Kwitnięcie poniżej 15 cm od wierzchoł-
ka ( „kwitnięcie w pędach” ) to sytuacja 
odwrotna wskazująca na zbyt wegeta-
tywny wzrost roślin. Rośliny posiada-
ją bardzo duże liście, kwitną słabo a 
kwiaty i zawiązki są nieliczne i często są 
atakowane przez szarą pleśń co prowa-
dzi do ich opadania. W takiej sytuacji 
producent powinien ograniczyć dawki 
nawozów azotowych, zwiększyć nawo-
żenie siarczanem potasu oraz zmienić 
sposób podlewania roślin tak aby pod-
lewać je rzadziej a dużymi dawkami.
22 – osłabione wiązanie owoców
Odmienną sytuacja jest brak wiązania 
owoców przy prawidłowym wzroście 
roślin. Występuje on zazwyczaj w przy-
padku nieprawidłowości w pobieraniu 
fosforu z gleby lub braku tego składni-
ka w podłożu. Nieprawidłowe zazwy-
czaj zbyt wysokie pH przekraczające 6,5 
utrudnia prawidłowe pobieranie fosfo-
ru i mikroelementów. Można temu za-
pobiegać poprzez dodawanie do wody 
używanej do podlewania każdorazowo 
250-350 ml kwasu Azotowego 65% na 
1000 l wody ( dawka kwasu zależy od 
twardości wody a podane dawkowanie 
jest uśrednione przez autora na podsta-
wie doświadczenia i znajomości składu 
wody w rejonie Radomia ). Dokładne 
dawkowanie kwasu azotowego będące-
go jednocześnie najtańszym nawozem 
azotowym można ustalić na podstawie 
analizy wody stosowanej w gospodar-
stwie.
W praktyce poza stosowaniem kwasu 
azotowego w celu zakwaszania gleby 
stosuje się : obornik przed wysadze-
niem roślin w dawce co najmniej 20 t 
/ha, na wiosnę dodatek do gleby torfu 
kwaśnego w dawce 10 litrów torfu na 
1m2 uprawy. Ostatnią metodą jest sto-
sowanie w nawożeniu nawozów zakwa-
szających takich jak: Fosforan amonu, 
Fosforan potasu, siarczan potasu, siar-
czan magnezu, saletra amonowa, siar-
czan amonu.
Należy uważać na stosowanie form 
amonowych ponieważ mogą prowadzić 
do powstawania plam na owocach pa-
pryk żółtych oraz do wydłużania owo-
ców lub do powstawania owoców stoż-
kowatych z ograniczoną ilością nasion.
W przypadku faktycznego niedoboru 
fosforu w glebie zazwyczaj producent 
powinien podawać 1 kg fosforanu po-
tasu na 100m2 uprawy papryki tygo-
dniowo.
Metodą pozwalającą na szybkie uzupeł-
nienie ilości fosforu w roślinie jest jego 
podanie pod korzeń przy jednoczes-

nym oprysku dolistnym. W tym celu 
stosujemy dawkę 50 g fosforanu potasu 
lub innych nawozów wysoko fosforo-
wych na 10 l wody zużytej do oprysku. 
Dawka cieczy na tunel wynosi około 10 
litrów. Oprysk należy wykonać od 6-10 
rano, najlepiej dyszami grubokroplisty-
mi.
Fosfor podany dolistnie działa juz po 
kilku godzinach a podany pod korzeń 
dociera do stożka wzrostu dopiero po 
3 dniach.
Pewną poprawę w wiązaniu owoców 
obserwuje się po zastosowaniu stymu-
latorów wiązania owoców na skutek 
poprawy ogólnej kondycji roślin.
23 – uwiądy roślin
Od kilku lat pogarsza się w rejonie 
radomskim sytuacja fitopatologiczna 
gleb. Uprawa papryki w monokulturze 
oraz zaprzestanie nawożenia oborni-
kiem powoduje lawinowe namnażanie 
się patogenów odglebowych. Należy 
temu zapobiegać przez stosowanie pło-
dozmianów także w uprawach tunelo-
wych oraz stosowanie nawozów zielo-
nych wsiewanych w okresie po połowie 
września w tunele w międzyrzędzia ro-
ślin w celu ich zaorania w październiku.
Najczęściej obserwujemy 4 typy uwią-
dów papryki:
Pierwszy i niestety występujący obec-
nie pandemicznie w rejonie Krakowa 
to fytoftoroza czyli zgnilizna podsta-
wy łodyg i owoców papryki, oberżyny, 
ogórka, cukinii.
Zazwyczaj zaatakowana jest szyjka ko-
rzeniowa roślin, rośliny próbują się 
ratować, szyjka korzeniowa rakowa-
cieje ale cała roślina więdnie lub gorzej 
rośnie. Rośliny praktycznie nie wydają 
plonu lub owoce są maleńkie. Niestety 
jest to choroba odglebowa, której zwal-
czanie metodami chemicznymi jest ilu-
zoryczne. Pewne ograniczenie choroby 
można uzyskać przez podlanie każdej 
rośliny obok szyjki korzeniowej mie-
szaniną Acrobatu ( 0,2% )plus Riromil 
Gold ( 0,2 % ) w dawce 50 ml na każdą 
roślinę. Podawanie tej mieszaniny na-
leży powtarzać juz w formie oprysku 
całych roślin 2-3 krotnie w odstępach 7 
dniowych.
Drugi typ uwiądu to uwiąd którego 
sprawcą jest rak bakteryjny. Zazwyczaj 
choroba w sposób ukryty rozwija się już 
w mnożarkach. Zwykle w mnożarkach 
słabo wietrzonych. Stąd występuje zwy-
kle na większości odmian uprawianych 
w gospodarstwie i w większości tuneli. 
Niestety choroba po wystąpieniu uwią-
du jest „nieuleczalna” przy zastosowa-
niu preparatów chemicznych czy an-
tybiotyków które są zakazane. Można 
jedynie zapobiec przenoszeniu na ko-
lejne rośliny stosując opryski mieszani-
ną Miedzianu ( 0,3% ) plus mocznik ( 
0,7% ) w odstępach 7-10 dni. Rak bak-
teryjny zazwyczaj hamuje swój rozwój 
w temperaturze ponad 26 C. Stąd go-
spodarstwa gdzie ta choroba występuje 
zwykle obserwują „wyleczenie” planta-
cji i niektórych porażonych roślin po 
okresie 2-3 tygodni upałów.
Trzeci typ uwiądu to uwiądy wywo-
ływane przez Verticilium. W tym 
przypadku patogen atakuje wiązki 
przewodzące roślin , zatyka je, wiązki 
zamierają i staja się brązowe, Choroba 
zwykle atakuje plantacje oberżyny a 
czasem papryki. Jest to zazwyczaj cho-
roba potęgowana w lata chłodne gdy 
gleba jest nadmiernie wilgotna i zim-
na. Rośliny zazwyczaj naprzemiennie 
więdną po czym odzyskują dobry wy-
gląd lecz zazwyczaj przestają wiązać 
kolejne owoce. Plonowanie jest słabe, 
owoce często ulegają gniciu a rośliny są 
często atakowane przez szara pleśń oraz 

przez zgniliznę twardzikową ( infekcje 
te są potęgowane w okresach gdy rośli-
ny tracą turgor ).,
Verticilioza jest dobrze osłabiana przy 
zastosowaniu preparatów takich jak 
Previcur i Topsin. Jednak najsilniej po-
rażone rośliny zwykle z czasem zamie-
rają.
Czwartym uwiądem jest uwiąd wywoły-
wany przez grzyby z rodzaju Fusarium. 
W tym przypadku więdnięcie występuje 
placowo. Pierwsze objawy są widoczne 
na roślinach dopiero w okresie upałów 
i to pozwala na trafne zdiagnozowanie 
tej choroby. Bowiem wcześniej rośli-
ny wyglądają praktycznie normalnie. 
Uwiądowi fuzaryjnemu możemy za-
pobiegać przez stosowanie preparatów 
typu Previcur ale po ich wystąpieniu 
rośliny zazwyczaj są nie do odratowa-
nia. Ciekawą metoda ograniczania strat 
wywoływanych przez Fusarium jest po-
dawanie co 2 tygodnie przefermento-
wanej gnojowicy rozcieńczonej jak 1:10 
z wodą, lub fermentowanej pokrzywy. 
Patogen bowiem nie lubi rozwijać się w 
środowisku silnie kwaśnym.
Wszystkim typom uwiądów można za-
pobiegać ale należy to robić przed wy-
sadzeniem roślin o czym pisaliśmy w I 
części zaleceń a po ich wystąpieniu po-
niesione nakłady są zwykle wyższe niż 
zyski z ich stosowania.
24. Przyśpieszanie dojrzewania 
owoców
W okresie od 10 Lipca zaczynamy po-
woli wprowadzać rośliny w dojrzewa-
nie owoców.
Mitem jest skuteczność preparatów 
chemicznych na bazie Etrelu. Oczy-
wiście ich zastosowanie prowadzi do 
wybarwienia owoców ale kosztem 
zrzucenia reszty zawiązków i kwiatów 
oraz postarzeniu roślin. Preparat ten 
bowiem jest hormonem starości roślin. 
Działa w sposób efektywny na pomido-
ry ale w uprawie papryki przynosi wię-
cej szkód niż zysków.
W celu uzyskania szybszego dojrzewa-
nia owoców papryki należy stosować 
umiejętne wysokie nawożenie dogle-
bowe potasem oraz specyficzne nawo-
żenie dolistne potasem lub dostępnymi 
nawozami stosowanymi do wybarwia-
nia owoców. Zazwyczaj stosujemy 0,5 

% roztwór siarczanu potasu w opry-
skach dolistnych co 2-3 dni. Zabiegów 
należy wykonać co najmniej 3-4.
Ważne jest aby wcześniej umiejętnie 
przygotować rośliny do tego zabiegu.
W tym celu usuwamy wszystkie liście 
poniżej owoców, oraz te, które zasła-
niają owoce.
Opryski dolistne prowadzimy zawsze 
rano w godzinach 4-10 na chłodne ro-
śliny. Opryski podane wieczorem lub w 
ciągu dnia na rośliny ciepłe lub gorące 
mogą prowadzić do przypalania liści 
lub owoców.
Ciecz roboczą podajemy w formie 
oprysku na wyrośnięte owoce oraz li-
ście znajdujące się do 20 cm powyżej 
takich owoców. Nie wolno pryskać ca-
łych roślin bo wtedy efekt stosowanych 
zabiegów jest słaby.
A dlaczego ? W przedstawionej powy-
żej metodzie w praktyce zastosowano 
pewien zabieg wynikający z fizjologii 
samej rośliny oraz sposobu pobierania 
wody i potasu przez rośliny ( dotyczy to 
także pomidora ). Rośliny papryki po-
bierają potas z gleby intensywnie wraz 
z prądem wody. W lata chłodne wybar-
wianie następuje zawsze terminowo i 
prawidłowo. W lata gorące dojrzewanie 
jest opóźnione. Jest to uzależnione od 
następującego procesu. Roślina pobie-
rając wodę wraz z potasem transportuje 
go do liści w celu schłodzenia rośliny. 
W lata gorące cały potas trafia do liści 
a mniej do owoców. Aby ten proces 
wyrównać opryskujemy owoce wyroś-
nięte oraz dolne liście znajdujące się 
tuż nad owocami. W ten sposób roślina 
pobierając wodę i potas z gleby wpro-
wadza go w owoce gdyż zaraz ponad 
nimi znajdują się już liście pełne potasu 
po oprysku. Metoda ta posiada bardzo 
dobrą skuteczność , jest sprawdzona i 
bezpieczna dla roślin i konsumentów. 
A smaczne i zdrowe owoce można już 
jeść w 3 dni po ostatnim zabiegu.
Błędem jest opryskiwanie całych roślin 
bo może prowadzić do powstawanie su-
chej zgnilizny na zawiązkach i owocach 
niedorośniętych co wynika z faktu, że 
nagromadzenie potasu w zawiązkach 
powoduje wypieranie z nich wapnia na 
skutek antagonizmu jonów.
25. Przygotowanie owoców do 
zbioru
Owoce powinny być zbierane z co naj-
mniej 3 cm ogonkiem co zapobiega 
utraty przez nie turgoru. Owoce sortu-
jemy co do wielkości i kształtu. Sprze-

daż niesortowanych owoców prowadzi 
zawsze do zaniżania cen na giełdach i 
u odbiorców hurtowych. Towar źle sor-
towany jest nie estetyczny i tracimy na 
jego wartości.
Dobry handlowiec kupi zarówno owo-
ce pierwszej klasy jak również owoce 
gorszej jakości . Oczywiście ceny za taki 
towar się różnią ale i jeden i drugi ma 
swego nabywcę.
26. Nawożenie po wprowadze-
niu roślin w owocowanie:
Prowadzimy wg zasady 1m3 wody po-
danej w tunel powinien podać 1 kg na-
wozów.
Zawsze wpierw podajemy wodę a pod 
koniec nawadniania podajemy wodę z 
nawozami
Nawozy podajemy wg schematu tak 
aby na 1 ar tygodniowo podawać: 1 kg 
fosforanu potasu, 1-2 kg saletry pota-
sowej, 1 kg siarczanu potasu, 0,3 kg 
siarczanu magnezu oraz 1-2 kg saletry 
wapniowej ( tego nawozu nie można 
mieszać z pozostałymi ).
Błędem jest podawanie nawozów wyso-
ce rozcieńczonych co powoduje łatwe 
pobieranie azotu a utrudnia pobieranie 
wapnia i potasu i stymuluje rośliny do 
wzrostu pędów i liści kosztem wiązania 
i wyrastania owoców
27. Postępowanie w przypadku 
silnego uwiądu roślin ( zalanie lub 
ususzenie )
należy silnie cieniować tunele oraz 
ograniczyć wietrzenie na okres 1-2 dni
28.  Postępowanie w przypadku 
zalania tuneli woda opadową
Należy wykopać rowy odwadniające , 
napowietrzać glebę , zacieniować rośli-
ny i ograniczyć ich wentylację do czasu 
odejścia wody
29. Postępowanie w przypadku 
szkód gradowych, połamania, znisz-
czenia lub nalotu szkodników wie-
lożernych – po ustąpienia przyczyny 
strat należy opryskiwać rośliny 2 krot-
nie zapobiegawczo mieszaniną Prewi-
curu ( 0,15% ) oraz Gwaranu ( 0,3% )
30. Obowiązkowo należy brać 
udział w Gminnych Świętach Papryki 
i odwiedzać stoiska firm ogrodniczych 
w celu uzyskania porad i zapoznania się 
z nowościami. Dopiero po odwiedzeniu 
stoisk tematycznych można się udać na 
karuzelę z dziećmi lub na zakupy świe-
cidełek kiełbasek i piwa !
Opracował: Tomasz Marasik
Dalsze zalecenia opublikujemy w kolej-
nym numerze.
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W dniu 22.06.2014 r. na boisku 
sportowym MKS OSKAR od-

były się powiatowe zawody sportowo 
– pożarnicze Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu powiatu Przysucha. 
W zawodach wzięło udział 17 jedno-
stek straży z następujących miejsco-
wości: Borkowice, Przysucha, Kłonna, 
Smogorzów, Potworów, Gielniów, 
Przystałowice Duże, Odrzywół, Sul-
gostów, Skrzyńsko, Wir, Klwów, Wie-
niawa, Mokrzec, Ninków, Zychorzyn, 
Rdzuchów, oraz dwie Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze z Przysuchy oraz 
ze Skrzyńska. W trakcie przeprowa-

dzonych zawodów poszczególne dru-
żyny miały pokonać tor przeszkód oraz 
wykonać ćwiczenie bojowe, polegające 
na rozwinięciu dwóch linii gaśniczych. 
Ćwiczenie bojowe dla Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej polegało na 
przeskoczeniu rowu z wodą, następnie 
przeskoczyć przez płotek, przeczołgać 
się przez tunel, przebiec po kładce, na-
lać wody do nalewaka za pomocą hy-
dronetki, zawiązać różne węzły straża-
ckie oraz umieścić sprzęt strażacki na 
odpowiednich stanowiskach zgodnie 
z zamieszczonym zdjęciem. Zawody 
przebiegały w duchu sportowej rywali-

zacji, nie brako-
wało również i 
dramatycznych 
akcji kiedy to 
jednostce OSP 
S m o g o r z ó w 
rozpięła się 
jedna linia gaś-
nicza podczas 
p r z e w r a c a n i a 
pachołów wodą 
a za chwilę 
rozpięła się 

druga linia gaśnicza uniemożliwiając 
obrócenie tarczy prądem wody. Jak 
pech to pech, na całego. Kapryśna tego 
dnia była również pogoda gdyż sędzia 
główny zawodów musiał przerwać na 
chwilę rywalizację z powodu opadów 
deszczu, ale strażacy wody się nie boją i 
po chwili wznowiono zawody. Komisje 
sędziowska powołał Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Przysusze st. bryg. Władysław Piąt-
kowski, a sędziom głównym zawodów 
był st. kpt. Robert Barski. Fundatorami 
nagród byli: Bank Spółdzielczy w Przy-
susze, Nadleśnictwo Przysucha, Zakład 
Płytek Ceramicznych „Przysucha” S.A 
w Skrzyńsku. Wspaniałe nagrody ta-
kie jak: prądownica, rozdzielacz, hełm 
strażacki, zbiornik brezentowy, radio-
stacja, oświetlenie awaryjne miejsca 
wypadku, puchary, ufundowane przez 
sponsorów bardzo cieszyły zwycięskie 
drużyny. Każdy członek Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej na zakoń-
czenie otrzymał koszulkę, latarkę oraz 
czekoladę. Wszystkie jednostki straży 
pożarnej na koniec otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy za udział w zawodach. 

Na zakończenie zawodów wszyscy za-
wodnicy mogli posilić się smaczną gro-
chówką strażacką. Nagrody wręczali: 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Przysusze st. bryg. 
Władysław Piątkowski, Wicestarosta 
Powiatu Przysuskiego Tomasz Matla-
kiewicz, Nadleśnictwo Przysucha Cze-
sław Korycki, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSPRP Józef Pomyka-
ła. Klasyfikacja generalna przedstawia 
się następująco: 1. OSP Borkowice, 
2. OSP Przysucha, 3. OSP Rdzuchów. 
Jednostka OSP Borkowice będzie re-

prezentowała powiat na eliminacjach 
wojewódzkich. Na kolejnych miejscach 
uplasowali się: OSP Zychorzyn, OSP 
Ninków, OSP Mokrzec, OSP Wieniawa, 
OSP Klwów, OSP Wir, OSP Skrzyńsko, 
OSP Sulgostów, OSP Odrzywół, OSP 
Przystałowice Duże, OSP Gielniów, 
OSP Potworów, OSP Smogorzów, OSP 
Kłonna. W klasyfikacji Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych zwyciężyła MDP 
Skrzyńsko przed MDP Przysucha.
Artur Kucharski

Powiatowe Zawody Pożarnicze

W dniach 23-24 maja 2014 roku na 
terenie gmin Rusinów i Potworów od-
było się uroczyste zakończenie projek-
tu „Wędrowny Uniwersytet Tradycji” 
prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Tratwa” z Olsztyna oraz animato-
rów i pasjonatów muzyki tradycyjnej 
z całej Polski. Projekt realizowany był 
z dziećmi i młodzieżą z południowego 
Mazowsza.
Celem Wędrownego Uniwersytetu Tra-
dycji było wypracowanie modelu edu-
kacji nieformalnej w zakresie pozna-
wania lokalnej kultury tradycyjnej przy 
wykorzystaniu współczesnych środków 
wyrazu artystycznego. Działania te 
miały przyczynić się do podtrzymania 
ciągłości lokalnych tradycji poprzez 
inicjację i wspieranie procesu odkrywa-
nia i poznawania  bogactw miejscowej

Wielki Finał Wędrownego Uniwersytetu Tradycji Nowy zastępca komendanta policji 
w Przysusze

kultury przez dzieci i młodzież.
W trakcie półtorarocznych cyklicznych 
zajęć młodzi studenci prowadzili wy-
wiady ze starszymi mieszkańcami

regionu dotyczącymi lokalnej historii, 
dawnych praktyk kulturowych, zwycza-
jów, obrzędów, legend, strojów itp.; bra-
li udział w spotkaniach z miejscowymi 
muzykantami, śpiewaczkami i tance-
rzami. Wiedza i umiejętności nabyte 
w trakcie spotkań ze starszym pokole-
niem były podstawą działań warszta-
towych wykorzystujących różnorodne 
techniki artystyczne – m.in. fotografię, 
film, dizajn, rękodzieło, sztuki plastycz-
ne, happening czy muzykę. W efekcie 
każdego cyklu warsztatowego powsta-
ły nowe dzieła opowiadające w różny 
sposób o lokalnej kulturze. Wszystkim 
warsztatom i wydarzeniom projekto-
wym towarzyszyła lokalna muzyka tra-
dycyjna – wykonywana na żywo przez 
miejscowych muzykantów i śpiewaczki 
oraz ich uczniów prowadzących war-
sztaty.
23 maja w szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych w Rusinowie, Nie-
znamierowicach i Potworowie odbyła 
się prezentacja efektów prac warszta-
towych oraz uroczyste rozdanie dy-
plomów Wędrownego Uniwersytetu 
Tradycji potwierdzających wiedzę i 
umiejętności nabyte przez studentów w 
trakcie działań projektowych. Dyplomy, 
wedle przyjętego założenia współpracy 
ze szkołami, mają mieć wpływ na koń-
cowe oceny w procesie edukacji formal-
nej młodych uczestników projektu.
24 maja w Przystałowicach Małych w 
gminie Rusinów odbył się uroczysty 
Piknik Rodzinny z udziałem studentów, 
prowadzących i Mistrzów Wędrowne-
go  Uniwersytetu Tradycji ich rodzin,

lokalnych twórców ludowych, wolon-
tariuszy oraz zaproszonych gości. W 
trakcie pikniku odbyła się prezentacja 
wszystkich efektów prac warsztato-
wych; gry, tańce i zabawy przy tradycyj-
nej muzyce granej na żywo oraz liczne 
konkursy dotyczące wiedzy i umiejęt-
ności nabytych w trakcie projektu m.in. 
grania na instrumentach, tańca, śpiewu 
oraz znajomości lokalnej kultury.
Projekt sfinansowany został przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Fundację PZU. Partnerami 
w projekcie były: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Rusinowie, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Nieznamierowi-
cach, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz 
Publiczne Gimnazjum w Potworowie. 

Stowarzyszenie „Tratwa” oraz Rada Wę-
drownego Uniwersytetu Tradycji prag-
ną podziękować wszystkim młodym 
uczestnikom projektu i wolontariu-
szom, Mistrzom – lokalnym twórcom 
ludowym, darczyńcom, współpracują-
cym szkołom oraz innym partnerom, 
organizacjom i osobom, które wspierały 
działania projektowe.
Więcej informacji na temat projektu 
„Wędrowny Uniwersytet Tradycji” moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.wut.art.pl

Zastępca Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji inspektor Ja-
nusz Stępniak z dniem
1 lipca 2014 roku powołał na stanowi-
sko I  Zastępcy Komendanta Powiato-
wego Policji w Przysusze podinspektora 
Roberta Pacholarza.
W  dniu dzisiejszym o  godz. 9:00 
w świetlicy Komendy Powiatowej Policji 
w Przysusze odbyła się uroczysta zbiór-
ka. Udział w niej wzięli przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych, służb 
mundurowych współpracujących z  Po-
licją oraz policjanci i  pracownicy KPP 
w  Przysusze. Zastępca Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji in-
spektor Janusz Stępniak wręczył rozkaz 
personalny podinspektorowi Robertowi 
Pacholarzowi o powołaniu na stanowi-
sko I  Zastępcy Komendanta Powiato-
wego Policji w Przysusze.

Podinsp. Robert Pacholarz służbę w Po-
licji rozpoczął w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w  Nowym Sączu w  1986 
roku. Od 1999 roku związany był z Ko-
mendą Miejską Policji w Nowym Sączu. 
Przez 7 lat pełnił obowiązki Komendan-
ta Komisariatu Policji w Grybowie. Od 
lutego 2006 roku pracował na stano-
wisku Naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w  Nowym 
Sączu. W  1991 roku ukończył Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie a w 1994 roku 
politologię na Uniwersytecie Wrocław-
skim.
Podinspektor Robert Pacholarz ma 
żonę i dwoje dzieci, z którymi najchęt-
niej spędza swój wolny czas. Interesuje 
się sportem i ogrodnictwem.
sierż. szt. Aneta Wilk
KPP Przysucha
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Wiek XVI to czas szybkiego 
rozwoju Klwowa na róż-

nych płaszczyznach życia spo-
łecznego, gospodarczego i kul-
turalnego. W 1510 r. w Klwowie 
funkcjonował młyn o dwu ko-
łach. Jan Łaski wspomina w 1521 
r., że w Klwowie istniała szkoła 
na placu kościelnym, na którym 
potem postawiono dla kmie-
cia chałupę. Odnotować warto, 
że w powiecie radomskim było 
wówczas 18 parafii podlegają-
cych archidiecezji gnieźnień-
skiej, a tylko w pięciu z nich 
były budynki szkolne (w tym w 
Klwowie), a w pozostałych pro-
boszczowie utrzymywali jedynie 
nauczycieli. Budynkiem szkol-
nym oczywiście opiekował się 
proboszcz Klwowa. Co do wiel-
kości tego budynku informacje 
się nie zachowały. Podobnie nie 
znamy też nauczycieli pracują-
cych w klwowskiej szkole poza 
jednym wyjątkiem. Około 1617 
r. nauczycielem w Klwowie był 
najprawdopodobniej Albert z 
Klwowa. Formą wynagrodzenia 
akurat w przypadku szkoły w 
Klwowie była dziesięcina, choć 
w archidiakonacie kurzelow-
skim archidiecezji gnieźnień-
skiej formy opłaty nauczyciela 
bywały różne (pieniądze, zboże, 
kwesta, kolęda, itp.). Wielkość 
wynagrodzenia w poszczegól-
nych parafialnych szkołach też 
była różna. Z początkiem XVII 
wieku najlepiej wynagradzanym 
nauczycielem w naszych oko-
licach był właśnie nauczyciel 
z Klwowa, który otrzymywał 
444 grosze (dla porównania w 
Przytyku i Nieznamierowicach 
po 48 groszy, a w Błotnicy 144 
grosze). Jak długo funkcjono-
wała parafialna szkoła trudno 
powiedzieć. Oprócz szkolnictwa 
w XVI w. bardzo intensywnie w 
Klwowie, który należał już wów-
czas do rodziny Zbąskich, roz-
wijało się rzemiosło kowalskie, 
którego znakomitym przedsta-
wicielem był Piotr Prażm, twór-
ca wielu dzieł sztuki kowalskiej, 
m.in.: drzwi kościelnych fun-
dacji Jana Kochanowskiego w 
Zwoleniu, drzwi z kościoła św. 
Wacława w Radomiu z 1564 r. 
oraz żelaznej skrzyni z 1562 r. 

Dziedzic Klwowa Tomasz Zbą-
ski zasłynął w naszym regionie 
nie tylko z wkładu w rozwój rze-
miosła kowalskiego, ale także z 
faktu, że około 1550 r. sprowa-
dził do Klwowa kalwinów, po 
czym oddał w ich ręce kościół 
parafialny. Podobny zbór po-
wstał w 1628 r. w Sulgostowie. 
Chrześcijanie klwowscy mogli 
wrócić do odzyskanej świątyni 
dopiero w 1651 r., kiedy ta z po-
wrotem została poświęcona. Ro-
dziny luterańskie nadal miesz-
kały w Klwowie, w 1759 r. było 
ich jeszcze osiem. Po Zbąskich 
Klwów przeszedł w dziedzicze-
nie Męcińskich, dziedziców No-
wodworu. Rodzina ta zasłużyła 
się dla Klwowa wybudowaniem 
szpitala (na tzw. piachach w 
stronę wsi Brzeski). Albert Mę-
ciński w 1597 r. w Słężycy zapi-
sał na szpital w Klwowie 1000 
złotych. Obok szpitala w 1634 
r. powstał drewniany kośció-
łek pod wezwaniem św. Trójcy 
i św. Jana Chrzciciela. Szpital 
przygotowany był początkowo 
na przyjęciu 12 pacjentów, by w 
czasach Konstantego Świdziń-
skiego ograniczyć ilość miejsc 
do 6, a gdy budynek uległ znisz-
czeniu około 1830 r. szpital 
przestał funkcjonować.
W kolejnych latach w Klwowie 
rozwinęli swą działalność już 
nie tylko kowale, ale także kuś-
nierze, sukiennicy, pończoszni-
cy. Znacznie wzrosła też pro-
dukcja piwa. Duże znaczenie 
miały targi i jarmarki klwow-
skie. Rozwojowi takiej sytuacji 
sprzyjały otrzymywane przywi-
leje królewskie. Dzięki przywi-
lejowi króla Jana III Sobieskie-
go z 1686 r. Klwów miał prawo 
organizować kolejny jarmark 
– tym razem trzydniowy na św. 
Kazimierza. Z kolei w 1743 r. 
Stanisław Świdziński wojewoda 
bracławski i starosta radomski 
nadał mieszczanom wolność 
wyrabiania piwa i palenia go-
rzały w browarze dworskim za 
odpowiednią opłatą. Kilka lat 
później, w 1749 r. król August 
III dał przywilej temuż staro-
ście radomskiemu, a zarazem 
dziedzicowi Klwowa, na założe-
nie nowego miasta Klwów obok 
już istniejącego. Ten sam król 
31 września 1750 r. potwierdził 
wszystkie dotychczasowe przy-

wileje nadane miastu Klwów. 

Nim jednak Klwów stał się mia-

stem dziedzicznym szlacheckie-

go rodu Świdzińskich należał 

kolejno do Kurdwanowskich, 

Granowskich i Dobieckich. Za-

sadniczo niewiele można powie-

dzieć o życiu mieszczan klwow-

skich z tamtego okresu, jak i 

o dziedzicach zarządzających 

miastem. Można przywołać je-

dynie niektóre fakty z życia ro-

dziny Kurdwanowskich: Sewe-

ryn Kurdwanowski ufundował w 

1637 r. południową kaplicę przy 

kościele klwowskim; w 1669 r. 

dziedzicem Klwowa był Jan, syn 

Pawła Kurdwanowskiego, który 

w 1713 r. został biskupem war-

mińskim. Klwów na własność 

Świdzińskich przeszedł w 1732 

r. (został zakupiony przez Sta-

nisława Świdzińskiego od Jana z 

Dobiecina Dobieckiego) i pozo-

stał nawet po upadku miasta w 

1869 r., należąc do tzw. klucza 

sulgostowskiego. Po Stanisławie 

dziedzicami Klwowa byli kolej-
no – Michał, Kajetan, Konstanty 
i Tytus Świdzińscy.
W wieku XVIII do miasta Klwo-
wa zaczęli napływać Żydzi, któ-
rych liczba rosła bardzo szybko. 
W 1787 r. posiadali już 13 do-
mów w Klwowie przy ponad 20 
mieszkańcach, w połowie XVIII 
wieku mieli już własną gminę 
(kahał), z czasem wybudowali 
synagogę (zniszczona w czasie 
II wojny światowej), posiadali 
własny cmentarz grzebalny. W 
kolejnym wieku, w 1827 r. Ży-
dzi stanowili już 32,7% ludności 
Klwowa (300 z 917 osób), a w 
1862 r. 40% (440 z 1099 osób). 
Ludność żydowska nie miała 
problemu z asymilacją w tutej-
szym miasteczku. Niestety wiek 
XVIII i XIX to czas upadku 
miasta, a przyczyn tego stanu 
można doszukiwać się na wielu 
płaszczyznach – przede wszyst-
kim trzeba wziąć pod uwagę 
carskie represje po powstaniu 
styczniowym oraz zmiany jakie 
zachodziły w uprzemysławiają-
cej się gospodarce (tymczasem 
w Królestwie Polskim, które 
było pod zaborem rosyjskim nie 
było mowy o jakimkolwiek roz-
woju gospodarczym) i działania 
dziedziców Klwowa w kierunku 
jego rozwoju (takowych działań 
po prostu nie było). Dziewięt-
nastowieczny Klwów to małe z 
drewna zbudowane miasteczko 
z kościołem farnym wyrestau-
rowanym około 1860 r. Znaj-
dowały się w nim rękodzielne 
i pojedyncze warsztaty tkackie 
wyrabiające płótna grubsze i 
inne tkaniny lniane i konop-
ne. Stąd w wielu historycznych 
opracowaniach pojawiają się 
zapiski o Klwowie, który słynął 
w XIX wieku z wyrobu kożu-
chów (wyrób ponad 1100 sztuk 
w skali roku), sukna i pończoch. 

Było to jednak przede wszyst-
kim miasto rolnicze z gruntami 
pszennymi i znacznymi lasami. 
Miasteczko raczej zaniedbane, z 
podupadłym murowanym ratu-
szem. Po utracie praw miejskich 
na mocy carskiego ukazu z 1869 
r. (prawa miejskie na mocy tego 
ukazu straciły 452 miasta Króle-
stwa Polskiego), Klwów w 1870 
r. przejął urząd gminy, który 
dotychczas znajdował się w Sul-
gostowie.
Mieszkańców dziewiętnasto-
wiecznego Klwowa, jak i zara-
zem najbliższej okolicy, opisał 
Oskar Kolberg, znany etnograf, 
urodzony w pobliskiej Przysu-
sze. Pisał o nich – lud wiejski, 
który ma pewne cechy odróżnia-
jące go od innych mieszkańców 
nie tylko lewego brzegu Pilicy, 
ale i głębszego Opoczyńskiego. 
Lud to doradny, kobiety piękne, 
ale chłopi dotknięci tu bywają 
więcej jak w innych okolicach, 
brzydką chorobą kołtuna. Nie 
ma tu teraz tylko pijaków jak 
gdzieindziej, lud pracowity, go-
spodarny, rządny, ale złodzieje 
też niepośledni, szkodniki nie 
mające żadnego poszanowania 
dla cudzej własności. Chłopi 
mało, przynajmniej mniej jak 
gdzieindziej mają zdolności do 
ciesiołki. Liczba mieszkańców 
Klwowa na przestrzeni tych 
czterystu lat ciągle wzrastała. 
Z informacji, do których udało 
się dotrzeć dowiedzieć się moż-
na: w 1662 r. w Klwowie było 
36 domów zamieszkałych przez 
370 osób; w 1816 r. 83 domy i 
651 osób; w 1821 r. 73 domy i 
721 osób (w tym276 Żydów); w 
1827 r. 80 domów i 898 osób; w 
1862 r. 67 domów i 1063 osoby 
(w tym 488 Żydów).
Łukasz Grzegorczyk

MIASTO KLWÓW 
(1413-1869) CZ. II

Fragment mapy Jadwigi Wójcickiej Mapa poglądowa Królestwa Polskiego, z 1885 r.

Drzwi z kościoła św. Wacława w Radomiu. 
J. Wiśniewski, Monografie dekanatu radomskiego,
 Radom 1911, s. 207.
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OGŁOSZENIE
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem „ uzyskała 
dotację na realizację projektu „ I Ty możesz zostać kobietą sukcesu” w ramach Programu Operacyjne-
go Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r. na terenie działania LGD „Wszyscy 
Razem”
W związku z powyższym pełne entuzjazmu z dniem dzisiejszym rozpoczynamy rekrutację.
Jeżeli chcesz zostać liderką własnego życia i wziąć sprawy w swoje ręce, przy tym w ciekawy
 i aktywny sposób spędzić czas w babskim gronie –to ten projekt jest właśnie dla Ciebie.
 W ramach działań projektowych zorganizujemy:
I. Warsztaty i spotkania kobiet zgodnie z ich osobistymi potrzebami:
1) Warsztaty umiejętności społecznych na których poruszymy m.in. takie tematy jak: skuteczna 
komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne negocjacje, trening asertywności;
2) Warsztaty medialne – będą to warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji, dodatkowo 
wzbogacone zostaną o ćwiczenia przed kamerą i obiektywem,
3) Warsztaty „Styl życia” obejmujące porady kosmetyczki, wizażystki i stylistyki. W ramach tego 
cyklu Pani która przejdzie największą metamorfozę otrzyma pakiet na wybrane przez siebie zabiegi 
kosmetyczne w salonie kosmetycznym.
II. Warsztaty pobudzające kobiecą aktywność zawodową:
1) Warsztaty kulinarne z elementami savoir vivre i zasadami zdrowego żywienia – podczas któ-
rych nauczymy się jak zdrowo i smacznie gotować.
2) Warsztaty : „Jak założyć własną działalność gospodarczą” na których odpowiemy na najbar-
dziej nurtujące pytania Pań ,które mają już pomyśl na własną działalność gospodarczą ale za bardzo 
nie wiedzą od czego zacząć.
3) Warsztaty „Wiejskie kobiety w  Internecie” na których poznamy tajniki obsługi komputera 
i Internetu
III. Działania integrująco aktywizujące :
1) Wyjazd do Teatru Wielkiego w  Warszawie, który będzie odskocznią od codziennych troski 
i zmartwień a także doskonałą okazją do obcowania z kulturą.
2) Wizyta studyjna do Jarocina – pozwoli na bezpośredni kontakt z ludźmi działającymi w dzie-
dzinie kultury lokalnej, wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk.
Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa 
w projekcie i dostarczenie osobiście do siedziby Biura LGD „Wszyscy Razem” lub przesłanie emailem 
do kadry projektu:
Agnieszka Listkiewicz: biuro@lgdwr.pl
Kasia Jastrzębska: kasia_k_2@o2.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu : (48)6727022 w. 33.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego profilu na facebooku , gdzie będzie można na bieżąco

Wspomnienia z VII Nocy Świętojańskiej

śledzić działania projektowe.

W niedzielę 29.06.2014 
roku w  miejsco-

wości Nieznamierowice 
odbył się już po raz ko-
lejny festyn „Nocy Świę-
tojańskiej”  połączony 
z  90 rocznicą powstania 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Nieznamierowicach.
Organizatorami impre-
zy było Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Nieznamierowice

oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna w  Nieznamierowicach.
Tegoroczna odsłona festynu 
była pełna niespodzianek. 
Imprezę uświetnił występ 
młodzieżowej orkiestry dę-
tej z  Potworowa  pod ba-
tutą Pana Marka Gapysa. 
Dla zgromadzonych widzów 
zaśpiewał zespól ludowy „Przy-
stalanki”. Zaprezentowały 
się również artystki młodego
pokolenia Aleksandra Kulkow-
ska oraz Aleksandra Świtka 

 – laureatka tegorocznych Kazi-
ków. 
Publiczność zabawiał zespół di-
sco polo „Vegas” , natomiast 
gwiazdą wieczoru był „Fantastic 
Boys” i  „Babska Rzeczpospoli-
ta”, która roztoczyła urok ryt-
mów cygańskich.
Oprócz występów zespołów  od-
była się również degustacja
potraw regionalnych przygoto-
wana przez organizacje
z  Gminy Rusinów Przygotowa-
no liczne atrakcje  m.in. : pokaz.

sprzętu strażackiego  oraz kon-
kurs na  najpiękniejszy wianek 
świętojański. 
Największe zainteresowanie 
wzbudzał pokaz konnego wozu 
strażackiego z początku XX wie-
ku. Zwycięzcy konkursów otrzy-
mali nagrody, ufundowane przez 
sponsorów . Pomimo niesprzyja-
jących warunków atmosferycz-
nych wszystkim uczestnikom 
dopisywał humor i  dobra zaba-
wa. 
Dodatkowe atrakcje rekreacyjne

dla dzieci i młodzieży przygo-
towała Fundacja Sportowa Pol-
ska. 
Podczas imprezy przeprowa-
dzona została aukcja pamią-
tek sportowych przekazanych 
przez olimpijczyków i wybit-
nych polskich sportowców.
Dochód z aukcji  przeznaczono  
na realizacje zajęć sportowych 
dla dzieci z Gminy Rusinów . 
Pomysłodawcą i sponsorem pa-
miątek jest Fundacja Sportowa 
Polska.
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Urok pikniku na świeżym 
powietrzu. To zapach 

i  smak rodzinnych stron. Fe-
styny z  drewnianymi ławkami, 
sceną, dużą ilości śmiejących 
się dzieci, rodziców, nauczycie-
li i  silną wonią nadchodzącego 
lata. Wonią wolnego czasu spę-
dzonego wśród zieleni w dobo-
rowym towarzystwie…
Panie Janie… Pan to potrafi za-
bawić swoich gości!!!
24 czerwca w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących odbył się 
festyn pod hasłem „Spotkajmy 
się na imieninach u Jana Kocha-
nowskiego” – stanowiący podsu-
mowanie projektu, który został 
współfinansowany ze środków 
Lokalnej Grupy Działania „Ra-
zem dla Radomki” . Program im-
prezy był bardzo bogaty: występ 
zespołu ludowego „Zakrzewia-
ki”, występ zespołu muzycznego 
MIX Band, spektakl dla dzieci 
teatru „ Baśniowy czarodziej”, 
występ kabaretu „CHYBA”, wy-
stęp teatru z MOW w Pogroszy-
nie, inscenizacja oraz prezen-
tacja multimedialna na temat 
życia i  twórczości Jana Kocha-
nowskiego. Dla wszystkich 
uczestników zagwarantowano 
dodatkowe bezpłatne atrakcje: 
dmuchaną zjeżdżalnie, rodzin-
ne rozgrywki sportowe, malo-
wanie twarzy, poczęstunek, quiz 
o Janie Kochanowskim, konkurs 
wiedzy o samorządzie lokalnym. 
Wiele, wiele wspaniałych atrak-
cji!
Czy każdy dziś wie o bogatej hi-
storii i powiązaniu rodu Kocha-
nowskich z  gminą Wieniawa? 

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, 
(…) Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemu,  z którego macie nie tak swe własne rzeczy, 
jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy…”

„ Szkoła współpracy to prze-
strzeń, w  której każde dziecko 
i młody człowiek, każdy rodzic 
i  każdy nauczyciel, zaproszeni 
są do wspólnej rozmowy, pra-
cy, uczenia się i zabawy”
„Szkoła Współpracy. Uczniowie 
i rodzice kapitałem społecznym 
nowoczesnej szkoły” to nowy, 
ogólnopolski, systemowy pro-
jekt Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej realizowany w  part-
nerstwie z  Fundacją Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Centrum 
Mazowsze. ZSO im. Jana Ko-
chanowskiego w  Wieniawie re-
prezentują następujące osoby: 
Dyrekcja: Pani Monika Kopyt; 
Nauczyciele: Pani Agnieszka 
Woźniak; Rodzice: Pani Aneta 
Jakubczyk, Pani Ewelina Dada-
siewicz – Studzińska; Ucznio-
wie: Ewa Blank i  Krystian Ja-
kubczyk
 Celem ogólnym projektu jest 
wzmocnienie współpracy po-
między uczniami, rodzicami 
i  nauczycielami oraz przedsta-
wicielami innych środowisk 
na terenie szkół i  przedszkoli 
w  Polsce. Placówki oświatowe 
otrzymają wsparcie w  postaci 
szkoleń i  warsztatów podno-
szących kompetencje w  zakre-
sie umiejętności podejmowania 
i  podtrzymywania współpracy 
w  szkole. Uczestnikom projek-
tu zapewniona zostanie także 
indywidualna opieka eksper-
tów, którzy pomogą w stworze-

niu odpowiedniego dla każdej 
szkoły i  przedszkola programu 
współpracy z  uczniami i  rodzi-
cami.
 Wdrożenie modelowych pro-
gramów współpracy w  uczest-
niczących w  projekcie szkołach 
i  przedszkolach, ma w  dalszej 
perspektywie zainspirować śro-
dowiska szkolne i  przedszkolne 
w całym kraju do wdrażania do-
brych praktyk w zakresie współ-
pracy w swoich placówkach.
 Projekt skierowany jest nie tyl-
ko do środowisk szkolnych – ale 
także do tzw. „otoczenia szkoły” 
– pracowników jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz orga-
nizacji pozarządowych. Udział 
przedstawicieli tych środowisk 
w  projekcie ma na celu zapew-
nienie z ich strony wsparcia dla 
szkół i  przedszkoli w  procesie 
ich uspołeczniania.
 Od 19 sierpnia zapra-
szamy na oficjalną stronę www 
projektu: www.szkolawspolpra-
cy.pl
 Wszelkie zapytania, 
opinie, prosimy kierować pod 
adres e-mailowy: dzialamwie-
cjestem@wp.pl . Zachęcamy 
do współpracy, wymiany po-
glądów, doświadczeń – niechaj 
każda szkoła, każde przedszkole 
powiatu przysuskiego szyci się 
mianem Nowoczesnej Szkoły 
Współpracy!
dadasia11@wp.pl

ZESPÓŁ SZKÓL 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

IM JANA KOCHANOWSKIEGO 
W WIENIAWIE SZKOŁĄ WSPÓŁPRACY!

„Skokiem taniec najsnadniejszy, a tym jeszcze pochodniejszy
Kiedy w bęben przybijają, samy nogi prawie drgają”

Wieniawa bawiła się na imieninach u Jana Kochanowskiego!

Dlatego niesamowitym atutem 
jest realizacja takich projektów, 
wydarzeń i warsztatów.
Poprzez szeroką kampanię in-
formacyjną za pomocą Interne-
tu, partnerów medialnych przy-
bliżajmy nie tylko mieszkańcom 
gminy Wieniawa, ale i całego re-
gionu radomsko-przysuskiego – 
historię naszych ziem w  aspek-
cie rodu Kochanowskich. Dzięki 
realizacji takiego projektu moż-
na promować i pokazać lokalne 
walory – tradycję twórczości 

kulturalnej oraz ideę dziedzi-
ctwa kulturowego obszarów 
wiejskich gminy Wieniawa.
Często bywamy na wielu impre-
zach urodzinowych i  imienino-
wych, ale przyznajmy szczerze, 
że imienny Jana Kochanow-
skiego przyćmiły wszystkie te 
przyjęcia i  zapiszą się w  naszej 
pamięci na bardzo długi czas. 
Panie Janie – Pan to potrafi za-
bawić swoich gości!!!
dadasia11@wp.pl

KARTA DUŻEJ RODZINY
Od 16 czerwca 2014r. można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny
Kto może składać wniosek o wydanie karty:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowa-
dzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz 
osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzy-
maniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w  przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o  umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jakie dokumenty należy złożyć:
1. wniosek o wydanie karty (można pobrać w GOPS w Klwowie lub na stronie internetowej https://rodzina.gov.
pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny)
2. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający toż-
samość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie 
ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w  przypadku dzieci umieszczonych w  rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sy-
stemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka.
Gdzie należy składać wnioski:      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie ul. Opoczyńska 35

     26-415 Klwów
     Dodatkowe informacje można uzyskać:
     tel. (048) 6710010 w.24,26
     e-mail: gops@klwow.pl
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W dniu 21 czerwca 2014 
odbył się Rodzinny Pik-

nik Rowerowy, którego orga-
nizatorem był Ośrodek Wy-
poczynkowy „KROKODYL” 
oraz Bank BGŻ S.A. Oddział 
w  Przysusze. Wydarzenie od-
było się przy wsparciu Niefor-
malnej Grupy Rowerowej „Dwa 
Koła”. Celem pikniku było po-
kazanie uczestnikom walorów 
turystycznych okolic Przysu-
chy oraz propagowanie jazdy 
rowerem jako aktywnej formy 
wypoczynku w  gronie rodzin-
nym. Uczestnicy rajdu rowero-

wego do wyboru mieli 2 trasy: 
krótszą po terenie Nadleśnictwa 
Przysucha – ok. 20 km i dłuższą 
ok. 50 km na terenie powiatu. 
Obie cieszyły się dużym zain-

t e r e s o w a n i e m . 
Podczas wydarze-
nia, funkcjona-
riusze Komendy 
Powiatowej Po-
licji w  Przysusze 
znakowali i  zare-
jestrowali rowery 
wszystkim chęt-
nym. W  trakcie 

r e j e s t r a c j i 
każdy uczest-
nik rajdu 
otrzymał ro-
werowy upo-
minek od 
Banku BGŻ 
S.A. oraz na-
poje od firmy 
P I E R R O T 
z  Wawrzy-
szowa. Po 

trudach trasy wszyscy uczestni-
cy biesiadowali przy grillu.
Wszystkim uczestnikom Ro-
dzinnego Pikniku Rowerowego, 
partnerom imprezy oraz spon-
sorowi składam serdeczne po-
dziękowania za aktywne włącze-
nie się w  event, propagowanie 
zasad ruchu drogowego wśród 
dzieci i  młodzieży oraz stwo-
rzenie warunków do aktywnego 
wypoczynku dla rodzin z  po-
wiatu przysuskiego.
Agnieszka Ciecierska, Dyrektor 
Banku BGŻ w Przysusze

Walczyli do końca wspie-
rani przez wiernych ki-

biców. Niestety, nie udało się. 
Oskar jest poza IV ligą. Przed 
piłkarzami z  Przysuchy czas 
wakacji, treningów i  walka 
o powrót na ligowe boiska.
Przypomnijmy, że miesiąc maj 
zawodnicy MKS Oskar zakoń-
czyli przegraną 3:0 ze Zniczem 
II Pruszków, ale wcześniej wy-
walczyli remis 0:0, zdobywając 
cenny punkt w  meczu z  LKS 
Mszczowianką Mszczonów. 
„Z  liderem na remis!” „Niepo-
konany pod wodzą Bolesława 
Strzemińskiego pozostaje Oskar 
Przysucha” – tak komentowano 
spotkanie przysuszan z  liderem 
tabeli. Czerwiec niestety łatwy 
nie był. Już w pierwszym meczu 
z MKS Szydłowianką przysusza-
nie przegrali 1:0. Oczywiste było, 
że naszych piłkarzy w  dwóch 
ostatnich kolejkach sezonu cze-
ka bardzo trudna walka. „Jesz-
cze nie wszystko stracone”, „My 
wierzymy!” – pisali na portalu 
społecznościowym kibice Oska-
ra. Niestety, po zremisowanym 
1:1 meczu z KS Orzeł Wierzbica 
(bramka dla Oskara: Kucharski 
(90.+2), sytuacja Oskara bar-
dzo się skomplikowała. „Remis 
w  Wierzbicy miałby swoje zna-
czenie, gdyby nie inne wyni-
ki, które dla teamu Bolesława 
Strzemińskiego nie ułożyły się 
zbyt korzystnie. Utrzymanie da 

im tylko wyprzedzenie aż trzech 
rywali: Wilgi Garwolin, Victorii 
Sulejówek i  Drukarza Warsza-
wa, które jednak mają więcej 
punktów od Oskara” – to ko-
mentarz na portalu sportowym 
po meczu z wierzbickim Orłem. 
Ostatni mecz wiosennej run-
dy z  KS Józefovia, przysuszanie 
zakończyli triumfalnie wyni-
kiem 8:0. (Bramki: Książek 2, 
Gil, Siwek, Moskwa, Płuciennik, 
Kowalczyk, Serodziński.) To 
jednak nie wystarczyło. Wyniki 
spotkań rywali w  ostatniej ko-
lejce wiosennej rundy nie dały 
Oskarowi szansy na lepsze miej-
sce w  tabeli. Ostatecznie MKS 
Oskar Przysucha zakończył roz-
grywki na dwunastym miejscu 
i pożegnał się z IV ligą.
 – Szansę upatrujemy jeszcze 
w  „matematycznym” ułożeniu 
tabeli, ile drużyn awansuje wy-
żej. Ta „matematyka” to być 
może jeszcze szansa dla naszego 
zespołu – mówi Tadeusz Rejmer 
prezes MKS Oskar Przysucha. 
– Jeśli „matematyka” nie pomo-
że, trzeba się z  sytuacją pogo-
dzić i grać dalej. Faktem jest, że 
w  ostatnich spotkaniach, które 
decydowały o  miejscu w  tabeli, 
było wiele niewykorzystanych 
sytuacji. Natomiast co dalszych 
działań klubu to będziemy na 
ten temat rozmawiać 27 czerwca 
na walnym zgromadzeniu spra-
wozdawczo – wyborczym.

Rodzinny Piknik Rowerowy w Przysusze Oskar poza ligą

P i ł k a r s k a  W i e n i a w a ! ! !

(Zdjęcie: Adrian Nitzki)

W środę, 18 czerwca na no-
woczesnym kompleksie 

sportowym w  Wieniawie zo-
stał rozegrany Turniej Piłkarski 
Mundialito! W imprezie sporto-
wej wzięło udział 10 zespołów.
Po emocjonującej i  obfitującej 
w wiele bramek sportowej rywa-
lizacji, na podium stanęli:
1 miejsce PSP Wieniawa
2 miejsce PSP Odrzywół I
3 miejsce PSP Szydłowiec
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Paweł Łyżwa (PSP 
Szydłowiec), królem strzelców 
Dawid Kamiński (PSP Wienia-
wa), najlepszym bramkarzem 
Piotr Garczyński (PSP Wienia-
wa). Dzięki licznym sponsorom 
każdemu z zawodników wręczo-
no nagrody indywidualne, a dla 
najlepszych drużyn puchary 
i piłki.
Turniej udowodnił, że w  na-
szym regionie jest wiele pił-
karskich talentów, ale równo-
cześnie był tylko zapowiedzią, 
gdyż ruszyła rekrutacja na rok 
szkolny 2014/2015 do pierwszej 
klasy gimnazjum SZKOŁY MI-
STRZOSTWA SPORTOWE-
GO dla chłopców o profilu piłka 
nożna pod patronatem Lecha 
Poznań!
Jaka jest recepta na sportowy 
sukces? Unikalna metoda szko-
lenia, doświadczona kadra tre-
nerska oraz indywidualne po-
dejście do każdego zawodnika. 
Wszystko to w połączeniu z za-
angażowaniem młodych piłka-
rzy, ich motywacją i systematy-

-czną pracą wykształci w  mło-
dym pokoleniu piłkarzy pod-
stawy, które są niezastąpione 
na boisku, ale przede wszystkim 
w  życiu – stawania się lepszym 
piłkarzem, ale ponad wszystko 
lepszym człowiekiem – budując 
charakter w  oparciu o  szlachet-
ne wartości takie jak szacunek, 
uczciwość, skromność, sumien-
ność!
Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go oferuje warunki, jakich każ-
dy młody człowiek potrzebuje 
by się uczyć, rozwijać i spełniać 

największe marzenia: dwa peł-
nowymiarowe boiska z  natural-
ną trawą, boisko pełnowymia-
rowe ze sztuczną nawierzchnią 
i  oświetleniem, szkoła z  inter-
natem i  dwadzieścia pokoi 2-3 
osobowych, kort tenisowy i boi-
sko w ramach programu ORLIK, 
dla uczniów w  internacie 24 
godzinna opiekę, obozy letnie 
i  zimowe, udział w  turniejach 
krajowych i  zagranicznych, do-
świadczony sztab trenerski.
Ideały olimpijskie: citius-altius-
-fortius (szybciej, wyżej, silniej),

wspomagane zasadą fair play, 
mogą skierować młodzieńczą 
energię, chęć znaczenia, walki 
i  rywalizacji we właściwym kie-
runku.
Popierajmy zatem tę ideę! 
W dniach 9 – 10 sierpnia w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
w  Wieniawie zapraszamy na 
Dni Otwarte.

Wszelkie pytania prosimy kie-
rować pod adres szkolamistrzo-
stwasportowego@wp.pl
 Serdecznie zapraszamy!
Ewelina Dadasiewicz-Studziń-
ska
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Możliwość spotkania 
z  zawodnikami oraz 

organizatorami dużej im-
prezy sportowej miała 
młodzież z  Nieznamiero-
wic uczestnicząca w  pro-
jekcie „Plażowa Rewolu-
cja”.
LZS SKAMANDER Niezna-
mierowice w  ostatnim czasie 
realizuje kilka projektów dofi-
nansowanych ze środków ze-
wnętrznych. Jednym z  nich jest 
„Plażowa Rewolucja” realizowa-
ny w ramach programu Równać 
Szanse Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, w  ramach 
którego grupa młodzieży w wie-
ku od 13 do 19 lat zapoznaje się 
z  tajnikami organizowania im-
prez sportowych i przygotowuje 
się do zorganizowania własnych 
zawodów w Beach Soccera (pił-

ka nożna plażowa).W  tym celu 

14 czerwca uczestnicy projektu 

udali się na profesjonalnie zor-

ganizowaną imprezę w sportach 

plażowych – Mistrzostwa Świa-

ta w Piłce Siatkowej Plażowej do 

lat 23 w Mysłowicach. Młodzież 

miała możliwość odczucia at-

mosfery wielkiej imprezy oraz 

zapoznania się ze sposobem 

jej prowadzenia i  organizacji 

w  bezpośrednich rozmowach 

z  prowadzącymi. Wyjazd do-

starczył wiele niezapomnianych 

wrażeń, był okazją do spotka-

nia z  zawodnikami z  różnych 

krajów oraz kapitanem polskiej 

reprezentacji piłki siatkowej – 

Piotrem Gruszką.

Krzysztof Lechowski

Za kulisami Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej

Rekreacyjny Turniej Gmin i Wsi

Ciekawe konkurencje, 
dużo emocji i  zaba-

wy czekało na uczestni-
ków sportowych zmagań 
w Nieznamierowicach.
Piłka siatkowa plażowa, pił-
ka nożna plażowa, łucznictwo, 
strzelanie z  broni pneumatycz-
nej, przeciąganie liny – w  ta-
kich konkurencjach startowali 
sportowcy-amatorzy podczas 
turnieju jaki odbył się 22 czerw-
ca w Nieznamierowicach. Mimo 
niesprzyjającej pogody zawo-
dy cieszyły się dużym zainte-
resowaniem sportowców oraz 
kibiców. Organizator – LZS 
Skamander Nieznamierowice 

– przygotował również dodat-
kowe atrakcje. Odwiedzający 
plac przy zalewie mieli możli-
wość skosztowania grillowanej 
kiełbaski oraz potraw regional-
nych przy dźwiękach muzyki 
ludowej. W  łącznej punktacji 
drużynowej w Turnieju zwycię-
żyło Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Nieznamierowice, kolejne 
miejsca przypadły ekipie Sto-
warzyszenia Przystalanie i LGD 
„Wszyscy Razem”.

Program zawodów:
g. 9.00 - 11.30 akredytacja uczestników,
g. 12,00 start na dystansie GIGA 3 rundy x 20 km, łącznie 60 km,
g. 12.01 start na dystansie MEGA 2 ryndy x 20 km, łącznie 40 km,
g. 12.02 start na dystansie MINI 1 runda, łącznie20 km.

Miasteczko wyścigowe będzie na Stadionie Sportowym Klwów,
ul. Sportowa 2
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Michał Korycki 
z  Przysuchy w  pa-

rze z  Jakubem Jetke 
z  Pucka zwyciężyli 
w  Mistrzostwach Wo-
jewództwa Łódzkiego 
w  Siatkówce Plażowej 
w kategorii junior.
W  dniach 7-8 czerwca 
odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Łódzkie-
go w Siatkówce Plażowej. 
Jednym z  uczestników 
turnieju był pochodzą-
cy z  Przysuchy  Michał 
Korycki, grający w  parze 
z  Jakubem Jetke. Przy-
susko-pucka para bez 
większych problemów 
pokonała rywali pierw-
szego dnia i  awansowała 
do półfinału. Drugiego 

dnia zawodów siatkarze 
podtrzymali dobrą passę 
zwyciężając swoje mecze 
i pokonując w finałowym 
boju parę Kopka/Smyr-

ski. Warto dodać, że za-
równo Michał jak i  Ja-
kub są uczniami Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 

w Łodzi i od 2 lat powo-
ływani są do Kadry Na-
rodowej. Będzie można 
ich zobaczyć na żywo 
podczas turnieju „Beach 

Ball Przysucha”, który 
odbędzie się 9 sierpnia 
nad zalewem w Toporni.

Pacjent opowiada psychiatrze o swoich kłopotach.
- Co noc prześladuje mnie ten sam koszmarny sen. 
Śni mi się, że po całym mieszkaniu goni mnie teścio-
wa z krokodylem na smyczy. Widzę wyraźnie te ok-
ropne żółte oczy, chropowate czoło, ostre zębiska...
- To rzeczywiście brzmi groźnie... - przyznaje psy-
chiatra.
- Tak, a krokodyl wygląda jeszcze gorzej.

Profesor uwielbiający zagadki pyta się studentki 
w czasie egzaminu:
- „Proszę powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy 
studentem uniwersytetu, studentem politechniki, 
a tramwajem?”
- „Pomiędzy studentami, to nie ma żadnej różnicy, 
a pod tramwajem, to jeszcze nie leżałam.”

Egzamin z zoologii:
- Co to za ptak? - pyta studenta profesor wskazując 
na klatkę, która jest przykryta tak, że widać tylko 
nogi ptaka.
- Nie wiem - mówi student.
- Jak się pan nazywa? - pyta profesor.
Student podciąga nogawki.
- Niech pan profesor sam zgadnie.

Student poszedł zdawać egzamin, ale niewiele umiał. 
W końcu zniecierpliwiony profesor zadał pytanie:
- Ile żarówek jest w tym pokoju?
- 10 - odpowiedział po chwili zdezorientowany stu-
dent.
- Niestety, 11 - powiedział profesor wyciągając ża-
rówkę z kieszeni i wpisał do indeksu bańkę.
Student poszedł zdawać drugi raz. Gdy padło pytanie 
o żarówki, po chwili zastanowienia odpowiedział:
- 11.
Na co profesor:
- Ja nie mam w kieszeni żarówki.
- Ale ja mam, panie profesorze...

Rozmawia dwóch studentów matema-
tyki: 
- Wiesz, udało mi się zwiększyć obję-
tość mojego kubka na kawę 
- Tak..., a co zrobiłes?, 
-Umyłem go.

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze mam chorobę zwie-
rzęcą.
- Jaką pyta się lekarz
- Baba odpowiada: 
- Cały czas jestem głodna jak wilk.
Doktor mówi:
- Proszę się położyć zaraz panią zba-
dam.
Po zbadaniu lekarz mówi:
- Ma pani jeszcze jedną chorobę zwie-
rzęcą.
Jest pani brudna jak świnia.

Sukces siatkarza z PrzysuchyDowcipy

KRONIKA TOWARZYSKA

U Wójta na imieninach…  
Oj działo się działo…solenizanta Piotra odwiedził nawet zespół cygański.
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HISTORIA

W końcu XVIII w. dostoj-
ną rezydencję zbudowali 

ówcześni właściciele Rusinowa 
– starosta wolbromski Franci-
szek Dembiński z  żoną Urszulą 
z Morsztynów. Pani Urszula była 
kobietą wybitną, nieporównanie 
przewyższyła osiągnięcia męża, 
trapionego zresztą chorobą al-
koholową. Wykazała aktyw-
ność niebywałą dla ówczesnych 
dam. Doskonale gospodarowała 
w  swoich dobrach. Uczestni-

czyła w  życiu politycznym kra-
ju popierając obóz reformato-
rów w  czasie Sejmu Wielkiego 
i  wspierając armię w  czasie in-
surekcji kościuszkowskiej. Uro-
dziwa, inteligentna, szokowała 

salonowe matrony dosiadając 
wierzchowców i  biorąc udział 
w  polowaniach! Potomkowie 
starościny wolbromskiej dzier-
żyli Rusinów do 1851 r. Później 
majątek przechodził w  różne 
ręce. Po 1905 r. zarządzali nim 
bracia Kobylańscy, warszawscy 
przedsiębiorcy, którzy pod po-
bliską Drzewicą założyli fabry-
kę narzędzi tnących, znaną do 
dziś firmę sygnowaną znakiem 
Gerlach. Siedziba Dembińskich 

w  Rusinowie to 
dzieło wysma-
kowane, łączące 
zarówno formy 
późnego baro-
ku, jak i  nastę-
pującego po nim 
klasycyzmu. Au-
torem projektu 
był gdańszcza-
nin Ferdynand 
Nax (1736-1810) 
, architekt króla 
Stanisława Au-
gusta Poniatow-
skiego (znany-
mi realizacjami 
Naxa są pałace 
w  Kurozwękach 
i Szczekocinach). 

Droga do rezydencji wiedzie 
kasztanowcową aleją. Z  daleka 
bieleją ściany budynku o  sy-
metrycznie rozmieszczonych 
oknach. Przykrywa go czerwie-
niejący dachówkami mansardo-
wy (łamany) dach. Elementem 

dominującym jest położony po-
środku frontu półkolisty ryzalit. 
To w  nim znajduje się wejście 

główne. Przed przekroczeniem 
progu warto zerknąć ku gó-
rze, by odnaleźć tam autograf 
pierwszych właścicieli – kartusz 
z herbami Leliwa (ten z gwiazdą 
i  półksiężycem, znak Morszty-
nów) i  Rawicz (Dembińskich). 
Po II wojnie światowej pałac 
rusinowski udzielił schronienia 
przedszkolu, ośrodkowi zdro-
wia, posterunkowi milicji, by-

wało, że składowano nawozy 
sztuczne luzem. W  1995 r. bu-
dynek strawił pożar.

Nowi właściciele stopniowo 
podnieśli pałac ze stanu ruiny 
i od niedawna funkcjonuje jako 
pensjonat. We wewnętrzach 
został odtworzony reprezen-
tacyjny parter – hol z  krętymi 
schodami wiodącymi na piętro 
oraz Sala Balowa, Salon Komin-
kowy, Bar, Bawialnia, Sale Kon-
ferencyjne. Górne kondygnacje 
zostały zaadaptowane na część 

mieszkalną dla potrzeb pensjo-
natu. Pałac otacza 4 hektarowy 
park. Do dyspozycji gości pozo-

staje również budynek towarzy-
szący – Karczma.

Pałac w Rusinowie
Przyjęcia rodzinne, Bankiety, 
Wesela do 250 osób, Catering, 
Noclegi
tel.: 602-232-136 
e-mail: biuro@palacrusinow.pl 
www.palacrusinow.pl

PAŁAC W RUSINOWIE

„Zdjęcie prezentuje stan budynku 5 lat po pożarze”

Królik w sosie tymiankowym i puree z młodej marchewki.
Około 6-8porcji

Składniki:
1szt./2kg    królik 
10szt.         marchewka młoda
6szt.           młode ziemniaki
150ml        śmietana 18%
500ml        bulionu drobiowego
150ml        wino białe wytrawne
1 łyżka       mąka pszenna
100gr.        masło śmietankowe
1 pęczek    natki pietruszki
sól , pieprz czarny
Skład marynaty:
150 ml oleju słonecznikowego
otarta skórka z cytryny

zielony rozmaryn
zielony tymianek
ząbek czosnku
pieprz czarny, sól morska

Królika dzielimy na tuszki i na-
cieramy przygotowaną maryna-
tą zostawiając na ok. 8 godz.
Następnie po upływie tego cza-
su wyjmujemy z marynaty tusz-
ki  i obsmażamy na dobrze roz-
grzanej patelni na złoty kolor. 
Przekładamy do żaroodpornego 
naczynia dodajemy  pozostałą 
marynatę i zalewamy  bulionem 
drobiowym, ewentualnie wa-
rzywnym   oraz   150ml  bialego 
wytrawnego wina.

Tak przygotowanego królika du-
simy na wolnym ogniu przez ok. 
40 min.
Pod koniec duszenia dodaje-
my śmietanę 18% w ilości 150 
ml wymieszaną z czubatą łyżką 
mąki i odrobiną soli. Całość do-
brze wymieszać i pozostawić na 
ogniu aby sos zgęstniał.  Na ko-
niec posypać  natką pietruszki.
Podawać z puree z młodej mar-
chewki.
Sposób przygotowania puree:
Młodą marchewkę oraz ziem-
niaki gotujemy  z odrobiną soli 
do  miękkości.  Nastęnie  prze-
cieramy  przez  drobne  sito 
i łączymy ze sobą, dodając 

masło, sól, pieprz, ewentualnie 
dla zwiększenia aromatu można 
pokusić się o dodanie wyciśnię-
tego soku z połówki pomarań-
czy.
W razie konieczności puree deli-

katnie podgrzewamy i tak przy-
gotowane podajemy z duszonym 
królikiem.
Smacznego
Sebastian Maciąg
Szef kuchni Pałacu w Rusinowie


